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Festa de rentistas

Sindicatos de trabalhadores e representantes da indústria, em especial, criticam a mudança na taxa básica de juros 
(Selic), agora em 11,75% ao ano. Mercado financeiro e seus porta-vozes, comemoram. Comemorar, no caso, é dar ares 
de medida “técnica”, necessária ao combate à inflação. No gráfico 1 pode-se observar onde se esconde a “técnica”. A 
linha tracejada representa Selic no mês indicado. A linha duplicada, o IPCA acumulado doze meses depois. Exemplo: 
outubro de 2012, Selic a 7,25%; outubro de 2013, IPCA anual a 6,59%; ganho real, 0,62%. Quanto mais próximas as 
linhas, menor o ganho real e maior a chiadeira.

 >Saiba mais

Receita Federal e seus critérios

A tabela de imposto sobre a renda da pessoa física na fonte (IRPF) é corrigida desde 2007, a cada ano, em 4,5%, 
porcentual adotado como centro da meta de inflação. Em janeiro de 2007 o limite de isenção era R$ 1.313,69 e em 
janeiro de 2015 deverá ser, mantido o critério, R$ 1.868,22, variação de 42,21%. Mas o critério representa, 
indiretamente, elevação do tributo. Se os valores fossem ajustados segundo o IPCA apurado, no caso 55,38%, o limite 
de isenção seria maior, R$ 2.041,21. Em outras palavras, menor fatia do salário seria tributada. A OAB patrocina ação 
direta de inconstitucionalidade questionando a forma de correção da tabela.
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FUNCEF: números de setembro não são animadores

A Funcef divulgou balancete de setembro. O déficit consolidado, acumulados 2013-2014, totaliza R$ 4,9 bilhões. O REB 
tem parte do déficit compensado por superávit de 2013. Para os demais planos, saldos negativos se acentuaram. 
Mantendo-se os resultados, a Funcef deverá apresentar em 2015, segundo informou em nota, critério para 
equacionamento do déficit do REG/Replan.
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