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BOLETIM 411
Brasília, 14 de agosto de 2017

Governo deve anunciar
hoje mudança da meta
fiscal 2017/2018
Temer e os ministros da Fazenda, Henrique
Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira,
terão hoje (14) a reunião final para definir em
quanto vai aumentar a meta de déficit primário
para este ano e para 2018. Em nota conjunta
enviada na última quinta-feira (10), as duas pastas
informaram que qualquer decisão será anunciada
imediatamente depois de tomada.
O déficit primário é o resultado negativo
nas contas do governo, desconsiderando os juros
da dívida pública. Originalmente, a meta de déficit
estava fixada em R$ 139 bilhões para este ano e em
R$ 129 bilhões para o próximo. No entanto, a
arrecadação ainda em queda e uma série de
frustrações
de
receitas
dificultaram
o
cumprimento da meta original.
Primeiramente, o TCU mandou a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) refazer o edital
do leilão de renovação de concessão de usinas
hidrelétricas da Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig), que renderia R$ 11 bilhões aos
cofres federais este ano.
A segunda versão do programa de
regularização de ativos no exterior, conhecida
como repatriação, arrecadou apenas R$ 1,61

bilhão, contra R$ 13 bilhões inicialmente previstos.
As alterações na MP que criou a renegociação
especial de dívidas com a União também podem
diminuir a previsão de arrecadação, caso o governo
não consiga reverter essas mudanças.
Por fim, o governo teve de recuar de duas
medidas que elevariam as receitas. O aumento do
PIS/Cofins sobre o etanol foi revertido, reduzindo a
previsão de arrecadação em R$ 501 milhões.
Na semana passada, o governo revogou a
medida provisória (MP) que acabaria com a
desoneração da folha de pagamento para 46 dos
52 setores beneficiados pela política. A MP, que
trancava a pauta da Câmara dos Deputados,
perdeu a validade na última quinta-feira (10) e foi
revogada sem passar por votação. O governo
enviará um projeto de lei sobre o assunto. A
revogação resultará em perda de R$ 4,8 bilhões.
Incertezas - O governo enfrenta ainda
incertezas com receitas extraordinárias. Em julho,
o TCU emitiu um alerta de que a União terá
dificuldades em arrecadar R$ 19,3 bilhões por
causa de receitas de concessões que podem não
entrar no caixa do governo em 2017. Além dos R$
11 bilhões dos leilões de hidrelétricas, que não vão
mais entrar nos cofres federais este ano, o governo
fará um leilão de R$ 8 bilhões de concessões de
petróleo e gás no próximo mês.
Fonte: Agência Brasil
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Rodrigo Maia defende
reformulação do Estado
E voltou a defender urgência na
votação da reforma da Previdência
O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, defendeu na sexta-feira (11) a
reformulação do Estado, a partir de uma ampla
reforma que permita que seja dada, de forma
equilibrada, condições iguais a todos os brasileiros.
Para Maia, o Estado é muito maior do que a
capacidade que a sociedade tem de financiá-lo.
Rodrigo Maia criticou a possibilidade de
mudanças na meta fiscal. “Eu fico desconfortável
com o aumento da meta [fiscal]. Não é justo para
com a sociedade brasileira. O governo já tem um
déficit muito grande para não gerar as condições
[necessárias] para cumprir esta meta. Nós sabemos
que a crise ainda existe, que há queda da
arrecadação, mas quando você não cumpre a meta
você sinaliza que o endividamento pode crescer, o
que pode gerar dificuldades”.
Rodrigo Maia lamentou o engessamento do
Orçamento da União. “Infelizmente a gente tem
mais de um trilhão [de reais] do orçamento
destinado a gastos obrigatórios. Nós temos que
discutir os esses gastos obrigatórios”.
O presidente da Câmara defendeu a
urgência da reforma da Previdência Social, que,
segundo ele, é para onde é destinado a maior parte
dos recursos do Orçamento. “A Previdência tem
que ser reformada, pois é para onde vai a maior
parte desses custos. O país terá de promover
mudanças”, disse.
Rodrigo Maia disse que após a Câmara
rejeitar o pedido do procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, para que o presidente Michel Temer

fosse investigado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) por corrupção passiva, o maior desafio do
governo, a partir de agora, “é reorganizar a base de
sustentação para que as reformas possam
avançar”.
O presidente da Câmara reafirmou que a
possibilidade de o Congresso votar a reforma da
Previdência até setembro, é missão difícil. “Nós
vamos trabalhar, mas a gente sabe que hoje é difícil
e nós não estamos aqui para enganar ninguém.
Mas o nosso trabalhar é de ir convencendo o
parlamento aos poucos”.
O presidente da Câmara participou, no
Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas (FGV),
no Rio, do painel Desafios para o Brasil: a agenda
de reformas e a segurança pública no Rio de
Janeiro.
Fonte: Agência Brasil

Senado pode criar Comitê
de Defesa da Mulher
contra Assédio Moral
O Senado Federal pode criar o Comitê de
Defesa da Mulher contra Assédio Moral ou Sexual.
A proposta partiu da senadora Gleisi Hoffmann (PTPR), via projeto de resolução (PRS 6/2011), e está
pronta para ser votada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). A matéria Já
conta com voto favorável da relatora, senadora
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM).
Com a aprovação do PRS 6/2011, a criação
do comitê estará prevista no Código de Ética e
Decoro Parlamentar. O organismo será composto
por três senadoras, que serão indicadas para
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mandato de dois anos, permitida a recondução
uma única vez e por igual período. As indicações
serão feitas pelas lideranças partidárias à Mesa do
Senado – encarregada da escolha das integrantessempre no início da primeira e da terceira sessão
legislativa de cada legislatura.
Denúncias - O comitê terá a missão de
receber denúncias relativas a assédio moral ou
sexual de servidoras efetivas, comissionadas e
terceirizadas do Senado. Se a queixa estiver bem
fundamentada, o organismo irá elaborar relatório
sobre os fatos denunciados e encaminhá-lo ao
Conselho de Ética para abertura de processo
disciplinar.
Fonte: Agência Senado

Comissão discute Sistema
Nacional de Juventude
Será realizada na quarta-feira (16)
audiência pública da Comissão de Legislação
Participativa sobre a aprovação do Sistema
Nacional de Juventude (Sinajuve).
O deputado André Amaral (PMDB-PB)
sugeriu o debate. Ele lembrou que a aprovação do
Estatuto da Juventude (Lei 12.852/13) representou
marco importante da institucionalização de
políticas públicas para os jovens em âmbito
nacional. A lei remete ao Poder Executivo a
responsabilidade da regulamentação do Sinajuve
que, de acordo com o deputado, terá papel
fundamental na instituição da política de juventude
como política de Estado.
A audiência será interativa, e está marcada
para as 14h30, no plenário 3.
Fonte: Agência Câmara

Convocados para revisão
do auxílio-doença têm até
dia 21 para agendar perícia
Os beneficiários do auxílio-doença
convocados pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) em 1º de agosto têm até o dia 21 deste
mês para agendar a perícia de revisão do benefício.
Foram chamados 55.152 pessoas que não foram
localizados pelo INSS por alguma inconsistência no
endereço.
A lista dos convocados está disponível no
site do Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS) e no Diário Oficial da União (DOU). Para o
beneficiário conferir se o nome consta na lista do
DOU, no campo de busca do site ele deve digitar o
nome, selecionando apenas a seção 3 e a data de
1º de agosto.
Caso tenha sido convocada, a pessoa
deverá entrar em contato exclusivamente com a
central de atendimento, ligando para o número
135. Não é preciso ir até uma agência do INSS para
fazer a marcação da perícia. Pelo 135, também é
possível atualizar o endereço.
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Na ocasião da perícia, deverá ser
apresentada toda a documentação médica que
justifique o recebimento do benefício, como
atestados, laudos, receitas e exames. O segurado
que estiver internado ou enfermo e não puder
comparecer, deverá requerer a perícia domiciliar
ou hospitalar. A solicitação deve ser feita em uma
agência do INSS por um representante, com
documento médico indicando a condição de
impossibilidade.
Se o beneficiário não entrar em contato ou
não comparecer na data agendada, o auxíliodoença será bloqueado. A partir do bloqueio, ele
tem 60 dias para marcar a perícia. Com o
agendamento dentro do prazo, o benefício é
liberado até a realização da perícia. Se passados 60
dias sem que o beneficiário se manifeste, o
benefício é cancelado.
Fonte: Portal EBC

INSS não pode cancelar
benefício concedido a
segurado pela Justiça
O benefício em vigor, concedido por tutela
antecipada (liminar) ainda vigente, somente
poderá ser cancelado mediante análise e
suspensão judicial. Com esse entendimento, a 9ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul atendeu, em parte, a pedido de segurado do
INSS que teve o auxílio-doença concedido por
decisão judicial cancelado, por meio de decisão
administrativa, sem a comunicação ao Poder
Judiciário.

Caso - O processo tramita na Comarca de
Canoas. O auxílio-doença foi deferido ao início do
processo, em antecipação de tutela. Na 2ª Vara
Cível da Comarca, foi negado o pedido do segurado
para que o INSS se abstivesse de suspender o
pagamento do benefício, diante da convocação do
segurado para exame médico e provável revisão
administrativa realizada. Na avaliação do julgador,
o INSS tem poder de autotutela na gestão dos
benefícios que concede e no próprio controle de
legalidade dos seus atos. Inconformado, o
segurado recorreu ao TJ.
Recurso - O relator do recurso,
Desembargador Tasso Caubi Soares Delabary,
considerou que o benefício em vigor alcançado
pela tutela jurisdicional só pode ser cancelado por
esta via: "Eventual cessação de pagamento, ainda
que autorizado pelo exame de saúde ao qual
convocado, apenas poderá advir da revogação da
tutela de urgência que deferiu o benefício pela via
recursal, ou por meio de novas provas que
desautorizem a continuidade da percepção pelo
ora recorrente a serem submetidas a prudente
análise pelo julgador", afirmou o relator.
Participaram
do
julgamento
os
Desembargadores Eugênio Facchini Neto e Carlos
Eduardo Richinitti, que acompanharam o voto do
relator. (Proc. 70073136384 (Agravo de
Instrumento)
Fonte: TJRS
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