
O próximo governo pode elevar sua arrecadação em mais de R$ 250 bilhões até 2022 se elevar tributos para 
determinados setores e aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos federais, em ações que 
facilitariam o ajuste fiscal brasileiro. Aliado à reforma da Previdência e à melhoria do ambiente de negócios no 
país, o aumento de receitas poderia levar o Brasil a um patamar de crescimento da economia de 3,5% no último 
ano do governo Bolsonaro.  Esse é o cenário desenhado em um estudo de 97 páginas enviado pelo Ministério 
da Fazenda à equipe de transição do próximo ministro da Economia, Paulo Guedes.  
O documento, intitulado "Panorama Fiscal Brasileiro", foi divulgado nesta terça-feira (11), e defende que o 
esforço do lado da arrecadação pode ter papel importante para permitir uma melhoria mais rápida no resultado 
primário e no próprio crescimento da economia.  De acordo com o levantamento, esse incremento na receita 
poderia vir principalmente de uma eventual redução, todos os anos, de 10% no valor total que hoje é dado de 
desconto no pagamento de tributos. Na avaliação da equipe econômica, muitos desses subsídios dados na 
forma de impostos beneficiam poucas empresas, e não se traduzem em resultado para a sociedade.  
 Outras medidas defendidas pela atual equipe econômica são: Aumento de Imposto de Renda sobre aplicações 
financeiras; Extinção do Reiq (Regime Especial da Indústria Química), regime da indústria química que beneficia 
poucas empresas; Redução dos créditos tributários de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) gerados 
pela indústria de refrigerantes; Aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos federais de 11% 
para 14%; Tributação de investimentos em letras de crédito (Letra de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito do 
Agronegócio); Redução de créditos presumidos de PIS/ Cofins.  
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 12/12/2018 

Durante ato das centrais sindicais contra a extinção do Ministério do Trabalho, na manhã desta terça-feira (11), 
o próprio representante da pasta em São Paulo, o superintendente regional Marco Antonio Melchior, subiu ao 
carro de som para falar em defesa da instituição, na mira do próximo governo. A manifestação, diante da sede 
do órgão, a antiga DRT, na região central de São Paulo, terminou por volta de 11h30 com um "patrão" 
transportado em uma rede por escravos, à moda do período colonial, uma forma de denunciar favorecimento 
aos empresários pelo futuro presidente. Na semana passada, Onyx Lorenzoni, que responderá pela Casa Civil, 
disse que o Ministério do Trabalho terá suas funções distribuídas em três áreas. Os sindicalistas prometem 
resistir a essa medida. "Se você extingue, não tem mais o espaço de diálogo", afirmou o secretário-geral da CUT, 
Sérgio Nobre. 
"O que se avizinha para o próximo período é mais retirada de direito", acrescentou, lamentando declaração do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, de que é preciso optar entre emprego ou direito. "Trabalho sem direito é 
escravidão." Segundo ele, o MT ganha visibilidade com suas ações pelo interior, mas o trabalho escravo não se 
limita a essas áreas. "Tem em São Paulo, tem aqui do lado." No cargo desde julho, o superintendente regional 
do Trabalho em São Paulo disse que até agora não chegou nenhuma informação sobre o fim do ministério. 
"Sabemos o que todos sabem", comentou Melchior, que é auditor fiscal há 22 anos e enfatizou que sua 
indicação para a Superintendência foi técnica, conforme preocupação do atual ministro, Caio Vieira de Mello. 
"Temos inúmeras funções importantes, que não podem deixar de existir", disse o superintendente, citando 
serviços como atendimento ao trabalhador e ao imigrante, atividades de economia solidária e fiscalização. 
Leia mais: Rede Brasil Atual - http://cnti.org.br/html/noticias.htm 
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Sinopse Sintius - 12/12/2018 

O Ministério da Fazenda traçou um cenário apocalíptico para a economia brasileira nos próximos quatro anos, 
caso reformas fiscais e microeconômicas não sejam aprovadas pelo novo governo. O documento de 97 
páginas, intitulado Panorama Fiscal Brasileiro, foi entregue ao futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e 
traça cenários até 2022 que consideram a aprovação ou não de um grande arsenal de medidas para o aumento 
de receitas e a redução de despesas. No cenário sem nenhuma reforma, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
cresceria apenas 0,7% em 2019, chegando a cair 0,5% em 2020. Em 2021 e 2022, o crescimento da economia 
brasileira não passaria de 0,6% e 0,4%, respectivamente. Em um cenário com reformas fiscais e 
microeconômicas, a alta do PIB seria de 2,6% em 2019 e 2,9% em 2020.Como impulso na produtividade, o 
crescimento alcançaria 3,4% em 2021 e 3,5% em 2022.  
Os cenários também mostram o impacto das reformas fiscais e microeconômicas em outros indicadores. A 
inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por exemplo, saltaria para 7,5% já no 
próximo ano em um cenário sem medidas, ou ficaria em 4,2% - mais próxima da meta - caso as reformas andem 
em 2019.Para 2022, a inflação ficaria em 6,3% no pior cenário ou em 3,7% no melhor. Da mesma forma, a taxa 
básica de juros (Selic) precisaria subir a 13,4% em 2022 para conter a alta de preços em um cenário sem 
reformas. Com as medidas aprovadas, os juros ficariam estabilizados em 7% ao longo dos próximos anos. 
Fonte: Jornal A Tribuna – 12/12/2018

O FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) perdeu arrecadação com a alta da Desvinculação de Receitas da 
União e não dá mais suporte a programas para criar empregos, aponta o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada). Parte dos recursos do FAT financia benefícios aos trabalhadores, como o seguro-desemprego e o 
abono salarial, previstos na Constituição. A perda de receita afetou outros propósitos do fundo, que, ainda que 
não estejam estipulados na Carta, visam a fortalecer o emprego, segundo Sandro Pereira Silva, economista do 
Ipea. “As políticas ativas de mercado de trabalho, como qualificação profissional, intermediação de vagas e 
ativação perderam espaço e praticamente deixaram de existir.” O recolhimento do PIS/Pasep é a principal fonte 
de arrecadação do FAT. Parte dessa soma se perdeu com o aumento das desonerações tributárias, que se 
intensificaram a partir de 2008. A Desvinculação das Receitas da União é uma permissão que o governo federal 
tem para retirar uma fatia de tributos que vão para um propósito específico e usá-la livremente. 
Até 2016, era permitida a separação de 20% da arrecadação, mas uma emenda constitucional elevou essa 
porcentagem para 30%. Em dois anos, o valor que deixou de ir para o FAT subiu de R$ 12 bilhões para cerca de 
R$ 18 bilhões. Como outra finalidade do fundo é financiar o BNDES, a redução atinge o investimento em 
infraestrutura, diz Silva. 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 12/12/2018 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse nesta terça-feira (11) que o Plenário deve ter “um pouco de 
cuidado” ao votar o projeto de lei que muda as regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O PLS 
392/2016, da senadora Rose de Freitas (Pode-ES), permite o saque do dinheiro por trabalhadores que pedem 
demissão. Para Eunício Oliveira, a proposta, que está na Ordem do Dia, pode comprometer o financiamento de 
moradias populares e saneamento básico. – Essa matéria é extremamente complicada. O FGTS financia os 
investimentos em construção civil e é estabilizador do financiamento do saneamento. O projeto não dá solução, 
mas cria problemas, especialmente para as pessoas mais carentes e mais pobres, que vivem em áreas de risco. 
Isso vai desestabilizar o programa Minha Casa Minha Vida. É preciso ter cuidado para não fazer pautas aqui 
que parecem estar agradando alguma parte da população, mas estão desestruturando o saneamento e a 
moradia popular – afirmou o presidente do Senado. – A matéria está na Câmara, em regime de urgência. 
Chegando, eu voto de imediato aqui no Senado. Se possível, ainda hoje – anunciou Eunício. 

 Fonte: Agência Senado - http://cnti.org.br/html/noticias.htm

 


