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O desafio de fazer um déficit menor neste ano
RIBAMAR OLIVEIRA

Neste início de ano, o
comportamento da receita tributária
continua surpreendendo o governo.
Em fevereiro, a arrecadação de
tributos administrados pela Receita
Federal superou todas as
expectativas e aumentou mais de
10%, em termos reais, na
comparação com o mesmo mês do
ano passado, de acordo com dados
preliminares do Siafi, o sistema
eletrônico que registra todas as
despesas e receitas da União, aos
quais o Valor teve acesso.

A arrecadação de tributos
administrados pela Receita
(excluindo a contribuição para a
Previdência Social), líquida de
restituições e incentivos fiscais, ficou
cerca de R$ 3 bilhões acima da
previsão do governo para o mês
passado. A arrecadação bruta é a
divulgada pela Receita Federal,
geralmente na última semana de cada
mês. A arrecadação líquida de
restituições e incentivos fiscais é a
que entra nos cofres do Tesouro
Nacional para custear as despesas
orçamentárias. Por isso, é ela que
interessa ao governo.

O parcelamento de débitos
tributários em condições vantajosas,
conhecido como Refis, deu grande
contribuição para a receita de
fevereiro, como já havia ocorrido em
janeiro. Mas a arrecadação do
Imposto de Renda também
aumentou muito, bem como a receita
da Cofins.

Receita em fevereiro teve forte
alta, acima da previsão oficial

Com o resultado de fevereiro, a
arrecadação no primeiro bimestre
deste ano apresentou forte alta real
na comparação com o mesmo
período do ano passado, ficando
bem acima das projeções do próprio
governo. Isto sinaliza que o governo
poderá reduzir o contingenciamento
de R$ 16,2 bilhões que promoveu,
no início de fevereiro, nas dotações
orçamentárias deste ano. Do total,
R$ 8 bilhões se referem ao
contingenciamento propriamente
dito. Outros R$ 8,2 bilhões foram
bloqueados porque a receita prevista
no Orçamento com a privatização da
Eletrobras é considerada incerta. Se
a privatização for aprovada, o

governo irá desbloquear as
dotações.

O excelente desempenho da
arrecadação tributária no primeiro
bimestre anima o governo e indica
que o déficit primário das contas da
União poderá ser menor do que a
meta fixada para este ano. Mas
possíveis frustrações na estimativa
oficial da receita precisam ser
consideradas. Uma delas já
aconteceu e não tem como ser
revertida, pois a medida provisória
que mudava a tributação dos fundos
exclusivos de investimento não foi
aprovada no ano passado.

Outras duas medidas estão na
dependência do Congresso: a
reoneração da folha de pagamento
de vários setores da economia e a
privatização da Eletrobras. Mesmo
se o projeto que reonera a folha for
aprovado, com mudanças que
reduzem o número de setores
atingidos, a receita a ser obtida neste
ano será pequena por causa da
noventena. Uma alteração em
contribuição social só entra em vigor
90 dias depois de publicada. O
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governo esperava obter R$ 5,8
bilhões com a reoneração, em termos
líquidos, neste ano.

O projeto de lei que privatiza a
Eletrobras conta com o apoio do
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, que pretende colocá-lo em
votação. Mas, quanto mais se
aproximam as eleições, maior o risco
de que o projeto se transforme em
tema das campanhas, dificultando a
sua aprovação. Há, portanto, um
enorme risco de que a receita de R$
12,2 bilhões prevista no Orçamento
com a privatização da estatal não
ingresse nos cofres públicos neste
ano.

A área econômica precisa,
portanto, compensar essas
frustrações, com outras receitas. O
mais provável é que o governo
concentre esforços na realização do
leilão do petróleo excedente dos
blocos do pré-sal cedidos à
Petrobras, no processo de
capitalização da estatal - a chamada
cessão onerosa. Há todo tipo de
previsão para o valor que será obtido
no leilão, variando de R$ 75 bilhões
a R$ 100 bilhões.

Uma parte dessa receita, no
entanto, poderá ser utilizada para
ressarcir a Petrobras, que alega ter
pago a mais pela exploração dos 5
bilhões de barris de óleo que lhe
foram cedidos. Assim, ainda não se
sabe qual será a receita líquida que
ficará disponível nos cofres do

Tesouro.

A arrecadação a ser obtida no
leilão pode ajudar a reduzir
substancialmente o déficit primário do
governo central (Tesouro,
Previdência e Banco Central) deste
ano, fixado em R$ 159 bilhões pela
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). A questão é de fundamental
importância, pois quanto menor o
déficit, menor será a dificuldade do
governo em cumprir a chamada
"regra de ouro" das finanças públicas
neste ano.

O Tesouro estima que as
operações de crédito estão
excedendo em R$ 208,6 bilhões as
despesas de capital (investimentos,
inversões financeiras e amortizações
da dívida pública) neste ano, o que é
proibido pela Constituição. Para
evitar que isso ocorra, o governo
prepara uma série de medidas, entre
elas a desvinculação de algumas
receitas depositadas na conta única
do Tesouro no Banco Central, o
cancelamento de restos a pagar, e a
extinção e liberação para a União dos
recursos vinculados ao Fundo
Soberano do Brasil (FSB) e ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND). Além disso, o governo
espera que o BNDES pague
antecipadamente R$ 130 bilhões dos
empréstimos que recebeu do
Tesouro.

Quanto menor for o déficit
primário deste ano e maior a receita

a ser obtida com as medidas fiscais
em estudo, menor será a
dependência do governo do
pagamento antecipado do BNDES.
Como disse ao Valor uma autoridade
do governo, se tudo der certo, será
possível guardar cerca de R$ 100
bilhões para ajudar a cumprir a
"regra de ouro" também em 2019.
No fim de agosto, o governo precisa
encaminhar ao Congresso uma
proposta orçamentária para o
próximo ano que demonstre o
cumprimento da regra.

__________________________________________________________

Com a surpreendente execução
orçamentária em 2017, quando a
despesa total da União ficou R$ 50
bilhões abaixo do limite fixado para
o ano, o mecanismo do teto de gasto
"ganhou mais um ano de existência",
avalia um integrante do governo.

Ou seja: acreditava-se que, sem
a reforma da Previdência Social e a
não aprovação de outras medidas de
ajuste pelo Congresso, o governo
não cumpriria o teto de gastos já em
2019. Com o espaço criado no ano
passado, o entendimento agora na
área técnica é de que dá para o
governo ficar dentro do limite de
despesa no próximo ano.

Ribamar Oliveira é repórter
especial e escreve às quintas-feiras
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 Meirelles propõe a Temer
acordo para ser candidato

Eleição. Para viabilizar
candidatura ao Planalto, ministro
da Fazenda vai apresentar ao
presidente um pacto que prevê
ingresso no MDB e prazo até julho
para se tornar conhecido

Vera Rosa / BRASÍLIA

O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, vai propor um
pacto de risco ao presidente
Michel Temer, na tentativa de
tornar viável sua candidatura ao
Palácio do Planalto. Se Temer
aceitar o acordo, Meirelles
deixará o comando da economia
na reforma ministerial, prevista
para o início de abril, e até o
começo de julho fará viagens pelo
País, já filiado ao MDB, com o
objetivo de se tornar conhecido.
A proposta a ser apresentada pelo
ministro é que, se o seu nome não
decolar nesse prazo de três meses,
ou mesmo se Temer resolver
disputar novo mandato, ele retirará
a pré-candidatura para apoiar o
presidente. Meirelles quer ser
candidato, mas avalia que precisa
de tempo para expor sua
plataforma ao País, "traduzir" a
melhoria dos indicadores
econômicos em metas sociais e
aumentar a popularidade. Seu
desejo de concorrer, no entanto,
esbarra na possível pretensão de
Temer de entrar no páreo.

Com receio de deixar o governo
e depois ser "cristianizado" pelo
Planalto, o ministro conversou
recentemente com o presidente do
MDB, Romero Jucá (RR), e
decidiu sugerir o acordo a Temer,
nos próximos dias. A
interlocutores, Meirelles tem dito
que, caso não consiga respaldo
popular e político, fará campanha
para o presidente ou para o
postulante que ele avalizar e não
retornará à equipe. As últimas
pesquisas de intenção de voto
mostram que Meirelles tem no
máximo 2% das preferências.
Temer, por sua vez, nem chega a
esse patamar. Na avaliação dos
dois, porém, o que mais importa é
o potencial de crescimento daqui
para a frente. O ministro
encomendou levantamentos
qualitativos de opinião para saber
o que eleitores esperam do
próximo ocupante do Planalto e
como as pessoas encaram sua
possível candidatura.

Ex-presidente do Banco Central
no governo Lula, Meirelles é
filiado ao PSD, mas o ministro de
Ciência, Tecnologia e
Comunicações, Gilberto Kassab,
chefe do partido, fechou acordo
para apoiar o prefeito João Doria
(PSDB) ao governo paulista. Em
troca, Kassab negocia a vaga de
vice na chapa de Doria e, além
disso, deve aderir à campanha do

governador tucano Geraldo
Alckmin à Presidência, rifando
Meirelles. Costura. As articulações
do Planalto são para unir o centro
político, mas até agora esse acerto
está cada vez mais difícil de ser
costurado com os aliados. Na
semana passada, o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
engrossou a fila dos candidatos
com o discurso da "mudança" e
assegurou não estar disposto a
defender Temer. "O convite para
Meirelles se filiar ao MDB já foi
feito e só estamos aguardando a
resposta", disse o senador Jucá,
líder do governo que se tornou o
primeiro réu no Supremo Tribunal
Federal em investigação aberta
após delação da Odebrecht. Ao ser
questionado se as denúncias contra
Temer dificultam o plano do MDB
de pleitear mais quatro anos no
poder, Jucá respondeu que o
presidente já está exposto. "Ele
sabe que vai sofrer, porque querem
criminalizar o mundo político. Nós
respeitaremos a decisão dele, seja
qual for. E Meirelles será muito
bem-vindo."

O favorito de Meirelles para
ocupar sua cadeira é o secretário
executivo da Fazenda, Eduardo
Guardia. Em reunião com Temer
no domingo, no Palácio do Jaburu,
o ministro sugeriu Guardia para
substituí-lo, mas, ciente de que seu
braço direito não conta com a
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simpatia do Planalto nem do
Congresso, encaminhou também o
nome do secretário de
Acompanhamento Fiscal,
Mansueto Almeida. Nos
bastidores, Jucá se movimenta
para que o titular do Planejamento,
Dyogo Oliveira – seu afilhado
político – seja transferido para a
Fazenda. Imagem. Embora esteja
conversando há tempos sobre suas
intenções eleitorais com Temer,
Meirelles ainda não expôs a ele a
ideia de acordo recíproco. Em
entrevista ao Estado, publicada no
dia 25, o ministro disse que vai
defender o "legado" de Temer se
entrar na corrida. A estratégia para
"humanizar" a imagem de
Meirelles vem sendo desenhada
por sua equipe de comunicação.

Além de postar anteontem uma foto
no Twitter com sua cadela Teresa
Cristina, a Trica, da raça cavalier
king charles spaniel, o chefe da
economia já fala nas redes sociais
como candidato. Ao responder a
questões com a hashtag
#PergunteAoMeirelles, o ministro
adiantou pontos de um futuro
programa, dizendo que sua
prioridade será garantir emprego
aos brasileiros. "É necessário uma
economia crescendo. (...) Em
segundo lugar, uma inflação baixa
para que o salário não seja
corroído ao longo do tempo.
Depois, o uso competente dos
recursos públicos, garantindo
melhor saúde, melhor educação e
mais segurança", afirmou ele em
vídeo no Twitter.


