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Ainda que os últimos meses tenham 
mostrado que qualquer expectativa so-
bre a política e a economia brasileira 
pode estar redondamente enganada, 
também é fato que, diante de todas as 
turbulências, tentar antecipar os próxi-
mos movimentos é importante para ga-
nhar dinheiro, ou evitar prejuízos.
Economistas e profi ssionais do merca-
do fi nanceiro falam das principais ex-
pectativas para a economia com o go-
verno interino de Michel Temer e como 
elas afetam o cidadão.  (Fonte: Revista 
Exame)

1) Dólar
Como seu bolso pode ganhar: o dólar 
pode cair com o maior otimismo em re-
lação à economia.
Como seu bolso pode perder: o dólar 
pode fi car estável ou subir se as me-
didas econômicas de Temer decepcio-
narem

2) Juros
Como seu bolso pode ganhar: juros 
podem cair, barateando empréstimos, 
incentivando a economia e gerando 
empregos.
Como seu bolso pode perder: juros de 
investimentos de renda fi xa devem cair

3) Emprego
Como seu bolso pode ganhar: se Te-
mer agradar o mercado, a retomada 
da confi ança deve conter demissões e 
incentivar investimentos.
Como seu bolso pode perder: proje-
tos de Temer podem não convencer o 
mercado, encerrando a “lua de mel” do 
impeachment e mantendo o desem-
prego em alta.

Futurologia?

4) Preços
Como seu bolso pode ganhar: ajustes 
já realizados e dólar mais baixo devem 
propiciar níveis de infl ação menores.
Como seu bolso pode perder: setores 
incentivados pelo governo, como o au-
tomotivo, podem não ter mais regalias 
e preços podem subir pontualmente.

5) Flexibilização nas leis trabalhistas
Como seu bolso pode ganhar: regras 
mais fl exíveis podem reduzir demis-
sões.
Como seu bolso pode perder: benefí-
cios garantidos aos trabalhadores po-
dem ser revertidos mais facilmente

6) Aposentadoria
Como seu bolso pode ganhar: corte de 
gastos na previdência melhora a situa-
ção fi scal, impulsionando a economia.
Como seu bolso pode perder: você 
pode ser obrigado a se aposentar mais 
tarde e benefícios podem se menores 
com a desvinculação do salário míni-
mo

7) Bolsa
Como seu bolso pode ganhar: bolsa 
pode subir, de forma geral, com desta-
que para ações de estatais.
Como seu bolso pode perder: ações 
de setores que dependem de maior 
retomada da economia, com o varejo, 
podem seguir em baixa.

8) Impostos
Como seu bolso pode ganhar: aumen-
to de impostos eleva arrecadação, 
situação fi scal melhora e economia é 
impulsionada.
Como seu bolso pode perder: com o 
aumentos de preços e o pagamento de 
impostos mais altos
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Com os votos favorá-
veis de 367 deputados, 
137 contrários e 7 abs-
tenções, o Plenário da 
Câmara dos Deputados 
aprovou o relatório pró-im-
peachment e autorizou o 
Senado Federal a julgar a 
presidente da República, 
Dilma Rousseff, por cri-
me de responsabilidade. 

No Senado, os parlamentares 
aceitaram o pedido de abertura 
do processo de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff (PT). 
Foram 55 votos a favor e 22 con-
tra. Dilma deixa a Presidência 
um ano e quatro meses depois 
de assumir seu segundo man-
dato. O vice-presidente Michel 
Temer (PMDB) assume interina-
mente. Em resumo, 422 pessoas 
cassaram votos de 54.501.118 
do povo brasileiro que por sua 
vontade soberana nas urnas de-
clarou a presidente reeleita. 

O processo de impeachment 
é ao mesmo tempo debate po-
lítico e análise legal. É evidente 
que o país passa por uma crise 
econômica e política e muito da 
responsabilidade da crise recai 
sobre a presidente. Para muitos, 
o impeachment surge como inte-
ressante solução política. Con-
tudo, do ponto de vista Consti-
tucional, a presidente só pode 
sofrer impeachment se ficar 
comprovado que cometeu crime 

de responsabilidade.

Dilma Rousseff editou em 
2014 e 2015 vários decretos para 
abertura de crédito suplementar, 
sem a aprovação do Congresso, 
de modo a garantir que as metas 
de superávit fossem atingidas. A 
abertura de créditos é um instru-
mento feito para lidar com gastos 
imprevistos. O crime de respon-
sabilidade estaria no fato de que 
a meta fiscal estabelecida na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias foi 
desconsiderada e a presidente 
estaria gastando mais do que o 
aprovado pelo Congresso. Ade-
mais, o crédito suplementar foi 
emitido sem aprovação do Con-
gresso, o que viola o proces-
so de definição do orçamento. 
Contudo, a ação orçamentária 
e financeira tem características 
diferentes. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias tem a finalidade 
de orientação e planejamento, 
mas nunca é capaz de dar con-
ta da realidade fiscal. Queda na 
arrecadação e despesas impre-
vistas podem exigir mudanças 
na estratégia financeira. Assim 
não haveria descumprimento do 
orçamento, mas uma adaptação 
à realidade. Isso já aconteceu no 
passado. Ficou comprovado o 
uso semelhante de créditos su-
plementares por governos muni-
cipais e até mesmo pelo Governo 
Federal em mandatos anteriores 
a Dilma e Lula.

O cerne da questão vai além 
desses créditos suplementares. 
As pedaladas fiscais praticadas 
foram operações ilegais de cré-
dito que foram autorizadas ou 
não canceladas pela presidente. 
Os repasses para programas do 
governo gerenciados pelo Ban-
co do Brasil e Caixa Econômica 
Federal eram atrasados para o 
período seguinte, deixando um 
resultado fiscal mais positivo, 
mas fazendo com que os bancos 
tivessem que executar os pro-
gramas com seus próprios recur-
sos até que chegasse o repasse. 
O que acontecia, efetivamente, 
era uma espécie de emprésti-
mo dos bancos para o Estado, 
já que os bancos cobravam ju-
ros sobre os recursos atrasados. 
Isso é vedado a União. Por outro 
lado e como agravante, o gover-
no deixou de registrar dívidas 
com o BNDES, para o Programa 
de Sustentação do Investimen-
to (PSI) e com Banco do Brasil 
pelo Minha Casa Minha Vida. A 
ausência desse registro nos cál-
culos fiscais teria acarretado em 
uma avaliação equivocada da 
situação e, consequentemente, 
a metas irreais de superávit. Le-
galmente, essa falta de transpa-
rência viola a Lei Orçamentária, 
constituindo crime de responsa-
bilidade.

De pedaladas e crime de responsabilidade
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Todo o processo de afastamento 
da presidente Dilma foi fundamen-
tado no Relatório do Tribunal de 
Contas da União. 

Eis resumo de como o TCU con-
clui seu exame:

“Nos termos do art. 228 do Regi-
mento Interno do Tribunal de Con-
tas da União, o Relatório sobre as 
Contas do Governo da República 
deve contemplar informações so-
bre o cumprimento dos parâmetros 
estabelecidos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Por sua vez, o 
respectivo Parecer Prévio deve 
concluir sobre a observância dos 
princípios constitucionais e legais 
que regem a administração públi-
ca federal, bem como das normas 
aplicáveis à execução orçamentá-
ria da União e às demais opera-
ções realizadas com recursos pú-
blicos federais.

Ademais, a prestação de con-
tas do chefe do Poder Executivo 
e o respectivo parecer prévio, jun-
tamente com outros documentos, 
foram eleitos pelo legislador com-
plementar como instrumentos de 
transparência da gestão fiscal, nos 
termos do art. 48 da LRF, cabendo 
ao TCU a verificação do cumpri-
mento das normas da referida lei 
complementar, conforme previsto 
em seu art. 59.

A transparência e o planeja-
mento são pressupostos basilares 
da gestão fiscal responsável. Tais 
pressupostos devem orientar a 
ação governamental para que seja 
capaz de prevenir riscos e corrigir 
desvios capazes de afetar o equilí-
brio das contas públicas. Para tan-
to, a norma complementar impõe 
metas de resultados entre receitas 
e despesas e a obediência a limites 
e condições no que tange a renún-
cia de receita, dívidas consolidada 
e mobiliária, operações de crédito, 
inclusive aquelas realizadas por 
antecipação de receita, dentre ou-
tras.

Conforme demonstrado, irregu-

laridades graves – envolvendo o 
endividamento público, os resulta-
dos fiscais, a execução orçamentá-
ria da despesa, a limitação de em-
penho e movimentação financeira e 
a inscrição de despesas em restos 
a pagar no exercício de 2014 –, fo-
ram constatadas por este Tribunal 
no âmbito do Acórdão 825/2015, 
reiterado pelo Acórdão 992/2015, 
ambos do Plenário. Tais constata-
ções denotam o descumprimento 
de normas, princípios e pressu-
postos essenciais preconizados na 
LRF (planejamento, transparência 
e gestão fiscal responsável), na Lei 
4.320/1964 (universalidade orça-
mentária) e na Constituição Fede-
ral (legalidade e moralidade), o que 
enseja a emissão de alertas nas 
presentes Contas.

No tocante ao achado abordado 
no item 3.5.3, relativo à omissão 
no dever de limitação de empenho 
e movimentação financeira (falta 
contingenciamento de despesas 
discricionárias da União), no mon-
tante de pelo menos R$ 28,54 bi-
lhões, por ocasião da edição do 
Decreto 8.367/2014, importante 
registrar que se trata de irregulari-
dade de responsabilidade direta da 
Presidente da República, no exer-
cício do Poder Regulamentar, em 
vista do disposto no art. 84, inciso 
V, da Constituição Federal, segun-
do o qual compete privativamente 
à Presidente da República expedir 
decretos e regulamentos para a fiel 
execução da lei.”

Para entendermos as pedaladas 
fiscais, precisamos entender o se-
guinte processo. O governo preci-
sa repassar dinheiro para bancos, 
públicos e privados, que cuidam 
de programas e benefícios sociais, 
como o Bolsa Família, o Minha 
Casa Minha Vida, o seguro-desem-
prego e as aposentadorias públi-
cas. Esse repasse é responsabili-
dade do Tesouro Nacional.

Ocorre que nos últimos anos o 
governo atrasou deliberadamente 
vários desses repasses. Os atrasos 

funcionariam como uma forma de 
cumprir as metas fiscais (ou seja, 
para não deixar as contas públi-
cas no vermelho). Assim, o dinhei-
ro não repassado era usado para 
aumentar artificialmente o supe-
rávit primário. E a essa prática de 
atraso de repasses com o objetivo 
de maquiar as contas públicas foi 
dado o nome de pedaladas fiscais. 
Segundo o TCU, cerca de R$ 40 bi-
lhões estiveram envolvidos nessas 
manobras, entre os anos de 2012 
e 2014.

Como as pedaladas se tornaram 
uma rotina para alguns bancos, 
como a Caixa Econômica Federal 
e o Banco do Brasil, esses bancos 
tiveram de cobrir o prejuízo, usan-
do para isso recursos próprios. Na 
interpretação de alguns especia-
listas, esse uso de dinheiro dos 
bancos para cobrir o atraso dos 
repasses do governo é um tipo de 
“financiamento da União”, uma prá-
tica proibida pelo artigo 36 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Em 
outras palavras, é como se os ban-
cos tivessem emprestado dinheiro 
ao governo.

Em setembro de 2014, o Minis-
tério Público pediu uma investiga-
ção junto ao TCU, que em janeiro 
deste ano apresentou relatório 
comprovando a existência da prá-
tica das pedaladas ao longo dos 
últimos anos. O Tribunal de Contas 
da União rejeitou a execução orça-
mentária de 2014 do governo fede-
ral. O relatório menciona que “2014 
foi um sistemático e abrangente 
descumprimento de princípios ba-
silares que regem a administração 
pública.” 

Com a condenação do gover-
no pelo crime de responsabilidade 
fiscal, a oposição atribui à Dilma  
Roussef a culpa pelas pedaladas 
fiscais, o que significa que ela co-
meteu um crime de responsabilida-
de, o que por sua vez justificou a 
abertura de um processo de impea-
chment. 

Contabilidade criativa e pedaladas que derrubam presidente
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Participantes, aposentados e 
pensionistas do BB não se sen-
tem tranquilos seja qual for o 
Governo que teremos adiante. A 
desconfiança tem fundamento na 
trajetória de desmandos sucessi-
vos governos sobre os direitos e 
prerrogativas dos associados da 
Previ. 

 A História é longa, mas como 
é pública e notória, aqui basta re-
lembrar alguns desses traumas. 

 Tudo começou em 1997 quan-
do o BB, de FHC, acordou com a 
Previ o perdão de sua dívida com 
o Plano de Benefícios. 

A falta de legitimidade daquele 
Contrato se explica pelo fato de 
que o Presidente e os Diretores 
que administravam a Previ em re-
gime de tempo integral eram de 
livre nomeação e demissíveis ad 
nutum pelo Banco.

Foi pactuado em 24.12.97, e 
aditivado em 09.02.98 com uma 
artimanha maquiavélica: uma 
cláusula do Estatuto submetido à 
aprovação dava a Banco e Pre-
vi as condições para contratar a 
verdadeira engenharia financeira 
lesiva aos interesses dos partici-
pantes e assistidos da Previ. Mes-
mo assim, o Estatuto só foi consi-
derado aprovado em 28.11.97, ao 
final do 2o. turno de um processo 
de consulta eivado de nulidades, 
exclusivamente destinado a apro-
var, sem poder modificar, a refor-
ma do Estatuto elaborada pelo 
Banco e pela Previ.

 Naquele Contrato BB x Previ de 
1997 a cláusula 1ª disciplinava a 
forma de pagamento parcelado de 
53,6883529% da dívida, cujo valor 
total era de R$ 10.959.481.182,00 
(Dez bilhões novecentos cinquen-
ta e nove milhões quatrocentos 
oitenta e um mil cento e oitenta e 
dois reais).

Contudo, a história é mais cruel 
do que pode parecer. As irregu-
laridades não ficaram restritas 
aos anos de 1997 e 1998, época 
marcada pela assinatura do Acor-
do BB x Previ e pela Reforma do 
Estatuto. O Governo, o Banco e 
o segmento sindical que assu-
miu a Previ continuaram de olho 
nos superávits. Assim foi que em 
dezembro de 2000, a Secretaria 
de Previdência Complementar 
nomeou um Diretor Fiscal para a 
Previ, através da Portaria 809 de 
15/12/2000, com a finalidade de 
adotar “as medidas necessárias 
à implementação do instituto da 
paridade na referida entidade, tal 
como estabelecido pela Constitui-
ção Federal”. 

Em 06/04/2001, o Diretor Fis-
cal nomeado pela SPC à Direto-
ria Executiva da Previ determinou 
a implantação da paridade con-
tributiva e a utilização de parte 
do superávit R$ 5.726,5 bilhões 
existentes em 15/12/2000, da se-
guinte forma: R$ 3.088,6 bilhões 
para a elevação das Reservas 
Matemáticas para a implanta-
ção da paridade contributiva e 
R$ 2.273,4 bilhões para crédito 
do Banco na conta Reservas a 
Amortizar, com base na Cláusula 
7ª do Contrato firmado entre as 
partes em 24/12/1997. No mesmo 
expediente o Diretor Fiscal, exor-
bitando de suas atribuições deter-
minou a modificação do Estatuto 
de 24/12/1997, para estabelecer 
a paridade contributiva, desres-
peitando a ressalva contida no 
Artigo 3º da EC n.º 20, acima ci-
tados. A determinação do Diretor 
Fiscal, embora ilegal, foi acatada 
pela Diretoria Executiva da Pre-
vi com a seguinte manifestação: 
“O Sr. Diretor Fiscal, nomeado 
em 15/12/2000, por ato da SPC, 
ao exercer as atribuições que lhe 
foram confiadas pela Portaria n.º 
809, de 15/12/2000, representa, 
nesta entidade, o próprio poder 

público e, portanto, é pressupos-
to que suas determinações estão 
revestidas de todos os requisitos 
legais aplicáveis às EFPP, caben-
do a esta Diretoria, cumpri-las na 
sua totalidade sem qualquer óbice 
ou questionamento”. Interessante 
que já eram Diretores eleitos da 
Previ os “luminares” do movimen-
to sindical cutista Erik Persson, 
Sérgio Rosa e  Henrique Pizzola-
to. 

Curiosamente a própria estru-
tura sindical foi à Justiça através 
do Sindicato dos Bancários do 
SP – julgando ilegal a decisão do 
Diretor Fiscal que autorizou a im-
plantação da paridade contributi-
va no Plano de Benefícios 1.  

A Justiça concedeu Liminar 
concedida com a declaração de 
ilegalidade do ato do Diretor Fis-
cal que mandou creditar ao BB a 
importância de R$ 2.209.863 mil 
para abater a dívida do Banco pac-
tuado no Contrato de 24/12/1997.

 No Relatório Anual Previ de 
2002 - Atendido o pedido do Ban-
co pelas decisões CVM 340 e 
MPAS CGPC 4, a Previ reavaliou 
no exercício de 2002 o valor das 
ações da LITEL, aumentando seu 
patrimônio artificialmente em R$ 
5.214.435. No exercício de 2004 
foi efetuada nova reavaliação das 
ações da LITEL, elevando seu va-
lor em mais aproximadamente 3,3 
bilhões. Tais reavaliações foram 
decisivas para o superávit acu-
mulado de cerca de 9 bilhões de 
reais registrados ao final do exer-
cício de 2004. Sob o título “Previ: 
SUPERAVALIAÇÕES DA LITEL”, 
o aposentado e especialista na 
matéria José Anchieta Dantas, co-
mentava detalhadamente essas 
superavaliações e seus reflexos.  

 Em maio de 2003 a comunida-
de de aposentados e pensionis-
tas do BB foi surpreendida com 
uma decisão até então inédita. A 

O Governo, o BB e a Previ
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Previ “decidiu” reajustar os bene-
fícios e pensões, não pelo índice 
pactuado em Contrato, mas por 
18%, tirados da cartola de algum 
burocrata. O pior é que para justi-
ficar a arbitrariedade lançou mão 
até de Parecer Atuarial. O docu-
mento “Reajuste dos Benefícios 
e outras decisões correlatas – ex-
pediente PRESI/GABIN 203/575, 
de 27.05.2003”, versa sobre o não 
reajuste de Benefícios pelo IGP-
DI visando o equilibro do Plano de 
Benefícios nº 1. O Parecer atuarial 
datada de 09/05/2003, no item 6.3. 
a a l apontava os fatos que contri-
buíram para tal situação, entre os 
quais os mencionados nos itens  
b, c, e, g, são consequências do 
Contrato firmado em 24/12/1997. 

Toda essa saga de ataques so-
bre a Previ nos levaram a montar 
o Demonstrativo atualizado dos 
valores desviados em 24/12/1997 
e 15/12/2000, por força do Acor-
do firmado em 24/12/1997 e pela 
ilegal implantação da Paridade ao 
Plano de Benefícios 1. Em conse-
quência do Contrato os cerca de 
R$ 5,200 bilhões desviados em 
24/12/1997, corrigidos pelo IGP DI 
e juros de 6%, alcançavam em abril 
de 2005, R$ 18.650.980.502,76; 
os R$ 2.273.355 mil desviados 
em 15/12/2000, por determina-
ção do Diretor Fiscal represen-
tavam R$ 5.075.863.626,86; os 
R$ 3.088.600 mil utilizados em 
15/12/2000, para a implantação 
ilegal da Paridade representavam 
R$ 6.534.565.687,84.

Às incansáveis denúncias da 
FAABB, UNAMIBB e de outras 
entidades ligadas ao funcionalis-
mo, pode-se juntar o documen-
to da lavra dos homens que em 
2005 dirigiam a Previ, são eles o 
Presidente da Diretoria, nomeado 
pelo Banco; o atual Presidente do 
Conselho Deliberativo da Previ, 
nomeado pelo Banco e Diretor de 
Marketing do BB; e o Diretor de Se-

guridade, onde revelam, à página 
8, que o Contrato de 24/12/1997, 
que possibilitou a utilização ilegal 
da reserva de contingência da Cai-
xa foi feito para evitar a falência 
do BB. No mesmo documento os 
aludidos diretores mencionaram 
uma série de irregularidades ca-
racterísticas de atos de má gestão 
e de gestão temerária que com-
prometem o equilíbrio financeiro 
da Previ, sem que sejam sanadas 
pelo Patrocinador, o qual, como 
foi dito acima está investido pela 
legislação da responsabilidade de 
fiscalizar e auditar a Previ, por se 
tratar de empresa estatal.

Em 2003 assumiu o Gover-
no um legítimo representante da 
classe trabalhadora: Lula. E o mo-
vimento sindical e todo funciona-
lismo do BB acreditava que a era 
dos desmandos acabaria ali. Ledo 
engano.

Foi assinado, em 02/05/2006, 
com a anuência da Caixa de Pre-
vidência dos Funcionários do Ban-
co do Brasil – Previ, acordo com 
os Sindicatos dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários 
de Brasília, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Nesse acordo, as entida-
des sindicais desistiram dos man-
dados de segurança impetrados 
contra a decisão, de 06/04/2001, 
do Diretor Fiscal, nomeado pela 
Secretaria de Previdência Com-
plementar – SPC. Como efeito 
desse Acordo, coube ao Banco 
em 2006 o valor de R$ 2,3 bilhões, 
os quais foram registrados no Ati-
vo, como um direito a receber da 
Previ.

 Em 2007 a Previ voltou a ne-
gociar distribuição de superávits. 
Para isso, criou alguns benefícios, 
sempre tendo parte do superávit 
como moeda de troca: suspen-
são das Contribuições, Benefício 
Especial de Remuneração, Bene-
fício Especial de Renda Certa e 

Benefício Especial de Proporcio-
nalidade. Alguns desses benefí-
cios especiais foram discrimina-
tórios, contrariaram a isonomia e 
provocaram uma onda de ações 
judiciais. 

 Em Setembro de 2008 o Minis-
tro da Previdência, José Barroso 
Pimentel (do PT, hoje Senador), 
promulgou a Resolução CGPC 26 
que permite a Patrocinadores re-
ceberem 50% de eventuais supe-
rávits de seus Fundos de Pensão.

No mesmo ano, o BB alterou 
o contrato de trabalho de seus 
vice-presidentes e Diretores. Es-
ses passaram a Estatutários e a 
remuneração de cada um passou 
a englobar todas as verbas. Com 
isso, cada um deles ao se apo-
sentarem, terão seus benefícios 
valorizados, inchados por essas 
verbas que nenhum outro funcio-
nário tem direito.

Finalmente, vieram os bônus 
aos Dirigentes da Previ. Em deci-
são arbitrária do Conselho delibe-
rativo da Previ, obtida com o uso 
do Voto de Qualidade imposto por 
seu Presidente Robson Rocha, 
sob ordens do Banco do Brasil, a 
Previ aprovou um acréscimo aos 
já polpudos vencimentos da Dire-
toria da Previ: uma parte a título 
de remuneração variável. Os sor-
tudos dirigentes embolsaram va-
lores de até quinhentos mil reais.

Neste momento de incertezas 
entre o “VOLTA DILMA” e o “FICA 
TEMER”, os associados da Pre-
vi sabem bem que, qualquer que 
seja o desfecho, as aposentado-
rias e pensões estão em risco e 
somente a eterna vigilância pode-
rá salvá-los.

Infelizmente, as políticas abu-
tres sobre os Fundos de Pensão 
não é  de Partido, mas de Gover-
no. Seja ele qual for. 

O Governo, o BB e a Previ
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A presidente Dilma Rousseff nunca escon-
deu que sua principal característica é des-
prezar qualquer opinião que não seja a sua 
e, ao não dar ouvidos aos alertas dos que 
dela discordavam, conduziu uma política 
econômica desastrosa. Por conviver com 
uma estrutura política viciada em maracu-
taias e geradora de escândalos, tornou-se 
refém da herança maldita que herdou. Por 
sinal, essa circunstância foi, corajosamen-
te, explorada pela comissão de frente da 
Mocidade Independente de Padre Miguel, 
em seu desfile de Carnaval, que transfor-
mou moinhos de vento em torres de petró-
leo e trancafiou corruptos, sem rostos, em 
plena avenida. Até o momento, nenhum 
brasileiro, em sã consciência, pode atribuir 
à presidente responsabilidade direta em 
qualquer escândalo, porém, a sua compla-
cência e a sua má gestão da coisa pública 
ganham da corrupção no volume de pre-
juízos causados ao Brasil, cujo PIB segue 
em acelerada trajetória descendente. O go-
verno petista, tão intolerante com a classe 
média e com a oposição, agora, apela, de-
sesperadamente, por uma tolerância míni-
ma para que volte a colocar o país no rumo 
do crescimento.

As mentiras proferidas na campanha elei-
toral e o fato de que esse governo teve 
21 ministros denunciados por corrupção, 
trouxeram para o nosso cotidiano o sen-
timento de que é preciso dar um basta a 
esse estado de coisas, agravado com as 
suspeitas contra o ex-presidente Lula, que 
se tornou investigado pela Polícia Federal. 
A Justiça pode até ser cega, mas a injus-
tiça ninguém deixa de ver. O povo sente 
que o velho filme protagonizado por Collor, 
diante de tantos descalabros, hoje estaria 
circunscrito ao Juizado de Pequenas Cau-
sas. Até agora, o governo tentou conduzir o 
povo, quando todo o sistema democrático 
se assenta na direção contrária: é o povo 
quem conduz o governo, apontando-lhe a 
direção que deseja seguir e ditando-lhe o 
ritmo necessário para se chegar ao obje-
tivo. A atual Constituição, redigida após 
um longo período ditatorial, viciou nossa 
estrutura por ter se assentado no foco de 
conceder direitos e benefícios, sem a ne-
cessária identificação das fontes de finan-
ciamentos aos seus cidadãos. Esse mote 
foi tão preponderante, que se esqueceu, 
naquela oportunidade, de impor-se limites 
ao governo, em suas ações. Essa ausência 
de limites tem provocado uma sucessão de 
equívocos, com o governo se imiscuindo 
na vida da população, impondo-lhe regras 
e mais regras e estabelecendo um sistema 
de tributação predatória que só tende a au-
mentar. Isso gera carga tributária que nos 
confisca algo bem próximo a 40% dos salá-
rios auferidos pela população. Essa sanha 
predatória reduz nossas opções e liber-

Por onde anda o estadista?

Wagner Gomes

“Um político se converte em estadista quando começa a pensar nas pró-
ximas gerações e não nas próximas eleições”. Sir Winston Churchill

dade de traçarmos um rumo com relação 
ao futuro. Aliás, o Millôr Fernandes soube 
como ninguém descrever essa situação: 
“Me arrancam tudo à força e depois me 
chamam de contribuinte”.

O descrédito dessa gestão é tão grande 
que mesmo o calendário parece conspirar 
contra o governo, com o fantasma de 2015 
impedindo que o ano de 2016 comece de 
vez. Agora que todos os festejos cessa-
ram, eu desejaria imensamente transmitir 
que o novo ano começa, de fato, recheado 
de esperança em dias menos conturbados. 
Constato, com tristeza, que temos os mes-
mos problemas de 2015, com perspectivas 
sombrias de rápida deterioração. Estamos 
preparados para mais escândalos, infla-
ção, dívidas, câmbio desgarrado e juros 
fora de controle? Com a China roubando 
o noticiário global, pouca gente percebeu 
que a chamada nova matriz, que enterrou a 
nossa economia nos últimos anos, voltou à 
ordem do dia com os bancos públicos sen-
do obrigados a aumentar sua exposição 
nos créditos, para evitar-se a estagflação 
que se avizinha (inflação convivendo com 
a estagnação). Desde a revolução de 1964 
não surgiu uma nova liderança no Brasil, 
à exceção do mito Lula, ora em processo 
acelerado de esboroamento, ao escan-
carar que sua ojeriza pelo que chama de 
elite esconde o indisfarçável desejo de a 
ela pertencer. Estamos órfãos de homens 
com ideais altruístas tão necessários ao 
processo de formação de líderes. Estou 
com saudade da figura do estadista, aque-
la centrada no homem público com a visão 
de futuro, que persegue o bem comum pra-
ticando uma política decente. Aquele que 
imagina a ética como um princípio que não 
pode ter fim. Seria ele um animal em ex-
tinção?

Wagner Gomes, administrador de empre-
sas e associado Unamibb.

A despesa com provisão contra ca-
lote de uma empresa específica(*) do 
setor de óleo e gás ajudou a derrubar 
o lucro do Banco do Brasil em quase 
60% no primeiro trimestre deste ano 
quando comparado com igual período 
de 2015.

O banco afirmou que a provisão foi 
de R$ 2,02 bilhões apenas para essa 
empresa no período. A despesa total 
no trimestre foi de R$ 9,145 bilhões, 
crescimento de 60% em um ano.

O lucro líquido ajustado do Banco 
do Brasil tombou 57,6%, para R$ 1,286 
bilhão, a maior queda entre os grandes 
bancos de capital aberto do país.

O Bradesco e o Itaú também tive-
ram recuo no lucro devido ao aumento 
de provisões para grandes empresas. 
No caso do Bradesco, uma reserva de 
recursos para possível calote da Sete 
Brasil impactou o resultado do banco. 
O Santander registrou leve crescimen-
to.

A carteira de crédito ampliada do BB 
avançou 2,3%, para R$ 775,6 bilhões. 
O banco reforçou que a estratégia do 
banco segue de aumento nas conces-
sões em linhas com garantia, como o 
crédito consignado e imobiliário.

O estoque de empréstimos para 
empresas médias e pequenas teve 
contração de 9,3% na mesma base de 
comparação.

“A gente continua fazendo opera-
ções em segmentos de risco menor”, 
disse José Maurício Pereira Coelho, 
vice-presidente de gestão financeira e 
relações com investidor do banco.

A linha de cheque especial, con-
tudo, cresceu 11% no período, para 
R$ 2,830 bilhões. “A gente conseguiu 
reduzir a inadimplência do cheque es-
pecial, estabilizar a inadimplência do 
cartão de crédito”, disse Raul Moreira, 
vice-presidente de Negócios de Varejo.

A inadimplência acima dos 90 dias 
subiu para 2,6% no primeiro trimestre 
e deve continuar em alta, segundo 
Coelho.

“É possível ver ainda uma subida 
dos níveis atuais [de inadimplência], 
vai depender muito de quando a eco-
nomia vai encontrar novo ciclo de re-
tomada”, disse o vice-presidente de 
relações com investidores.
(*) Uma provisão específica referente 
a prováveis perdas no setor de óleo 
e gás, supostamente relacionadas ao 
caso da Sete Brasil (Fonte: Estadão)

Provisões para 
setor de óleo e gás 
derrubam lucro do 
Banco do Brasil
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Nenhum trabalhador deve confiar o 
seu futuro a terceiros, principalmente 
nas mãos de especialistas de mercado 
que prometem administrar o seu dinhei-
ro melhor do que você mesmo. Partici-
pantes e assistidos estão cobertos de 
razão quando se preocupam a gestão 
dos Fundos de Pensão das Estatais. Re-
centemente a Postalis, fundo de pensão 
dos funcionários dos Correios declarou 
rombos gigantescos que serão repassa-
dos para seus associados. Seus gestores 
não conseguiram fazer render o dinheiro 
que seus associados acumularam para a 
aposentadoria. Há evidências de que os 
gestores fizeram péssimos investimentos 
nos últimos anos. O dinheiro foi mal ad-
ministrado e entre 2011 e 2014 consegui-
ram acumular perdas de R$ 5,6 bilhões. 
Significa dizer que além do dinheiro não 
ter rendido nada, eles ainda consegui-
ram perder uma parte do dinheiro inves-
tido. Baixa rentabilidade em fundos de 
pensão e planos de previdência privada 
é algo bem comum. Infelizmente partici-
pantes e assistidos  não atentam o que 
estão fazendo para garantir a rentabilida-
de dos seus planos. Não se preocupam 
com isso. Acreditam, de forma incorreta, 
que o dinheiro está protegido e obtendo 
grande rentabilidade graças ao trabalho 
profissional de qualificados. Nem sempre 
isso é verdade.

Nos Fundos de Pensão das empresas 
públicas existe o problema gerado pelo 
envolvimento político. Durante décadas 
diversos governos chegaram e chegarão 
ao poder. Estes políticos fazem indica-
ções de quem irá assumir o controle dos 
fundos de pensão das estatais. Estas 
pessoas podem tomar decisões que não 
são tão vantajosas para os trabalhadores, 
mas beneficiam outros políticos, benefi-
ciam empresas doadoras de campanha a 
determinados políticos e com isto temos 
um problema grave.

Foi com esse espírito que o Senador 
Paulo Bauer apresentou em 2015 um 
Projeto de Lei (PLS 388/2015) que altera 
as Leis Complementares 108 e 109/2001, 
para, segundo ele, “aprimorar os dispo-
sitivos de governança das entidades fe-
chadas de previdência complementar.” O 
PLS já nasceu contaminado por precon-
ceitos contra a participação dos trabalha-
dores na gestão dos fundos. Defende o 
Senador Paulo Bauer o “estabelecimento 
de mecanismos de aprimoramento da go-
vernança desses fundos de pensão, para 
coibir a influência política nas indicações 
de dirigentes e para dotar a gestão des-
sas entidades de maior nível de profissio-
nalismo”.

 Designado Relator, o Senador Aé-

cio Neves acrescentou que “várias 
medidas foram propostas, entre as 
quais destaco a escolha dos diretores 
dos fundos de pensão passando por um 
processo seletivo, com vistas a dar mais 
transparência e dotar a entidade de um 
quadro de profissionais com expertise, 
bem como a limitação da influência 
política, por meio da vedação de exercício 
de atividade político-partidária durante o 
mandato, para conselheiros e diretores”.

O PLS 388/2015 prevê que os in-
tegrantes das diretorias executivas de 
fundos de pensão sejam escolhidos “em 
processo seletivo público conduzido por 
empresas especializadas”, Além de incluir 
nos conselhos deliberativo e fiscal um ter-
ceiro grupo formado por “conselheiros in-
dependentes”. Esses também escolhidos 
por meio de processo seletivo público.

Aprovado no Senado, o Projeto foi en-
viado à Câmara onde recebeu o número 
e a designação de Projeto de Lei Com-
plementar 268/2016. A Câmara remeteu a 
proposição às Comissões de Seguridade 
Social e a de Constituição e Justiça. O 
projeto de lei aprovado por uma Casa 
será revisto pela outra, em um só turno 
de discussão e votação, e enviado à san-
ção ou promulgação, se a Casa revisora o 
aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Sen-
do o projeto emendado, voltará à Casa 
iniciadora.

A Casa na qual tenha sido concluída a 
votação enviará o projeto de lei ao Presi-
dente da República, que, aquiescendo, o 
sancionará.

Se o Presidente da República consi-
derar o projeto, no todo ou em parte, in-
constitucional ou contrário ao interesse 
público, vetá-lo-á total ou parcialmente, 
no prazo de quinze dias úteis, contados 
da data do recebimento, e comunicará, 
dentro de quarenta e oito horas, ao Pre-
sidente do Senado Federal os motivos do 
veto.

A possibilidade de eleger Diretores 
foi uma conquista dos trabalhadores. 
Somos nós que conseguimos a prerro-
gativa de gerir nosso Fundo de Pensão 
e será retrocesso entregar tal prerrogati-
va a pessoas de mercado. Sabe-se que 
o mercado nem sempre pondera e deci-
de a favor dos interesses de participan-
tes e assistidos e sabe-se também que o 
simples fato de pessoas de mercado ser 
escolhidas em seleção não elimina a pos-
sibilidade de ingerência política. Assim, 
é fundamental manter a prerrogativa dos 
participantes e assistidos participarem 
da escolha da Diretoria Executiva. As va-
gas tiradas dos participantes entregues a 
conselheiros independentes e a diretores 
contratados no mercado por “empresas 

especializadas” reduzem drasticamente 
o poder dos participantes nos fundos e o 
entrega ao mercado financeiro que não 
tem nenhum interesse ou compromisso 
com o patrimônio dos trabalhadores das 
estatais, participantes e/ou assistidos. O 
projeto, tal como apresentado reduz a 
capacidade dos participantes de interfe-
rir na gestão de seus próprios recursos. 
Ativos e aposentados não poderiam mais 
integrar as diretorias executivas e teriam 
somente um terço das vagas nos conse-
lhos deliberativo e fiscal. Participantes e 
assistidos continuam contribuindo, mas o 
controle de seus recursos, a prerrogativa 
de mudar planos de benefícios, direitos e 
estatutos seria da empresa patrocinadora 
junto com os Diretores e conselheiros di-
tos “independentes” contratados no mer-
cado.

Além desses pecados, o Projeto 
268/2016 mantém o Voto de Qualidade 
como direito do patrocinador. Verdadeiro 
abuso contra os direitos de participantes 
e assistidos.

Estamos diante de oportunidade 
única de alteração da Lei Complemen-
tar 108/2001, cujo modelo vigente, de 
gestão compartilhada, é ultrapassado e 
promíscuo. Pois, nesse modelo as partes 
representadas em uma mesma gestão, 
participam da administração e da fiscali-
zação, isto é, fiscalizam a própria admi-
nistração. Ou seja, não fiscalizam.

Ora, a experiência brasileira desacon-
selha a permanência desse modelo, den-
tre outros motivos, por estimular a disputa 
pela hegemonia da gestão, em prejuízo 
da comunidade representada pelos em-
pregados.

Por seus óbvios inconvenientes, o cor-
reto e adequado será a substituição des-
se modelo pelo de gestão compartilhada 
sim, mas com segregação de funções, 
muito mais avançado, no qual inexiste 
disputa pela hegemonia de poder, pois 
uma das partes responde pela diretoria 
executiva e a outra fiscaliza e aprova as 
normas administrativas.

Destaque-se, ainda, o fato de que am-
bas as esferas administrativas (diretoria 
e conselhos) são igualmente importantes 
para uma equilibrada gestão do plano de 
benefícios.

As Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar são exclusivas a um 
mesmo grupo de trabalhadores via de 
regra de uma mesma Empresa Estatal. 
É fundamental que os trabalhadores par-
ticipem da gestão, das instâncias Delibe-
rativas e Fiscais para que possam efeti-
vamente exercer o controle dos recursos 
patrimoniais dos seus Planos de Benefí-
cios. 

Querem colocar cabritos para tomar conta da horta
PLP 268/2016
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Disse me disse

Depois de ser questionado pela CVM, 
o Banco do Brasil negou que haja 
qualquer tratativa de fusão com a Cai-
xa Econômica Federal. Matéria pu-
blicada no Correio Braziliense no dia 
08/06/2016 informava que os funcioná-
rios de ambas as instituições estariam 
em pânico com a notícia que circulava 
nos corredores. De acordo com o Blog 
do Vicente, “a ideia que circula entre 
técnicos da equipe econômica prevê 
a transferência de todas as operações 
da Caixa para o BB, com exceção da 
área imobiliária. Com isso, a Caixa se 
transformaria em uma agência imo-
biliária, responsável exclusivamente 
pelo fi nanciamento da casa própria.”

Leniência

Saiu na Veja: “O procurador do Mi-
nistério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU), Júlio Marcelo 
de Oliveira afi rmou nesta quarta-fei-
ra, durante testemunho à comissão 
processante do impeachment, que o 
Banco do Brasil foi “leniente” com o 
Tesouro Nacional ao permitir ser vítima 
de pedaladas fi scais e afi rmou que, se 
o episódio tivesse ocorrido na iniciati-
va privada, uma empresa na mesma 
situação do BB teria entrado com um 
pedido de execução da dívida não 
paga pelo Erário. Em depoimento aos 
senadores, Oliveira também disse que 
a situação de penúria das contas públi-
cas é resultado direto de ações irres-
ponsáveis como as pedaladas fi scais.”

Mico

Depois da crise dos chamados 
“Coco Bonds”, que chegaram a ser 
vendidos com 50% de desconto em 
fevereiro deste ano, o BB anunciou 
a recompra. A oferta de recompra 
de até 200 milhões de dólares em 
bônus perpétuos, com remuneração 
de 9,25%, está prevista para expirar 
às 23:59 no horário de Nova York em 
8 de julho. 

Entenda do que são os Coco Bonds:
 
1-Coco bonds (Contingent Conver-
sible Bonds): Títulos de dívida ban-
cária conversíveis em ações quando 
se atingem determinadas condições 
(trigger point)
 
2 - Trigger point: (Ponto de gatilho, 
em inglês) quer dizer quando o capi-
tal próprio do banco cai abaixo do re-
querido pelos reguladores (Barclays 
e BBVA)
 
3 - Dívida é retirada do balanço
 
4 - Detentores da dívida se tornam 
acionistas, mediante conversão pre-
viamente acertada

5 - Passivo diminui, patrimônio au-
menta e demais acionistas têm parti-
cipação diluída devido a entrada dos 
novos sócios.

Ao assumir a presidência do Ban-
co do Brasil, Paulo Caffarelli afi r-
mou que precisa saber da real si-

tuação do Banco para estabelecer novas 
prioridades.

Os representantes dos fundos de 
pensão tentaram barrar o Projeto 
de Lei Complementar que trata da 

governança e da indicação de diretores 
estatais. Eles afi rmam que o projeto es-
tabelecido prejudica os benefi ciários que 
vão perder representação e poder de 
fi scalização junto às entidades de previ-
dência.

A socialite Valdirene Aparecida 
de Marchiori, a Val Marchiori, foi 
denunciada pela Procuradoria do 

Estado de São Paulo por crime do co-
larinho branco. Marchiori foi benefi ciada, 
em 2013, por um empréstimo, junto ao 
BB, por uma linha de crédito do BNDES 
sem garantias. O BB deu o aval ao em-
préstimo da apresentadora de TV que 
era amiga pessoal do ex-presidente do 
Banco, Aldemir Bendine.

De acordo com estudo da consul-
toria Economática, as três princi-
pais estatais brasileiras de capi-

tal aberto Petrobras, Banco do Brasil e 
Eletrobrás perderam cerca de 55% do 
seu valor de mercado nos últimos cinco 
anos. A Eletrobrás corre o risco de ser 
excluída da Bolsa de Nova York por não 
apresentar balanços auditados nos últi-
mos dois anos e deverá receber aporte 
da União no valor de R$ 5 bilhões para 
cobrir os prejuízos.


