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A Revista de Seguridade Social, editada pela ANFIP 
há 16 anos, chega ao seu centésimo número, 
coincidentemente com o início do mandato 
do novo Conselho Executivo da ANFIP, eleito 

em maio deste ano, durante a XXII Convenção Nacional 
da Entidade. Embora tenha circulado após a posse do 
novo Conselho, o número 99 da revista foi elaborado 
ainda na vigência do mandato anterior. Com o número 
100 abrem-se efetivamente as portas para o início das 
atividades dos 18 novos conselheiros, incluindo-se o 
presidente da ANFIP eleito na convenção, Jorge Cezar 
Costa, que – fiel a uma tradição que vem se repetindo 
notadamente nos últimos anos – concede à revista uma 
entrevista exclusiva para falar de seus planos e de suas 
prioridades à frente da Entidade.

Sem estar cercado de superstições ou crenças, com 
perdão do trocadilho, o número cem carrega assim 
mesmo certa magia quando se verifica que a história, 
a literatura e a linguagem popular lhe conferem certa 
mística em títulos e expressões consagradas. Franceses 
e ingleses protagonizaram a “Guerra dos Cem anos” 
na série de conflitos armados, registrados de forma 
intermitente, durante os séculos XIV e XV. O escritor 
colombiano Gabriel Garcia Marquez consagrou-se 
mundialmente com seu livro “Cem anos de solidão”, 
um dos principais marcos de sua carreira literária 
que o conduziram à conquista do Prêmio Nobel de 
Literatura. “Cem por cento” é a expressão popular que 
traduz a totalidade quando se pretende sobretudo 
expressar êxitos e conquistas, ou o estado de espírito 
em que nos encontramos, quase sempre, ou sempre, 
com uma conotação positiva. Curiosamente, no 
idioma português, a simples troca de uma letra 
(cem/sem) nos leva da abastança à escassez, o que 
certamente contribui para dimensionar o significado 
dos sentimentos entre os dois extremos. Há ainda um 
“sem número” (com perdão novamente do trocadilho) 
de exemplos que podem ser citados para simbolizar 
a mística que se pode atribuir ao termo, sendo 
incontestável que ninguém deixará de dar destaque 
ao número quando ele servir de marco nas trajetórias 
da vida. Quem deixará de festejar, de forma especial, os 
cem anos de idade que venha a completar, ainda que os 
crescentes níveis de longevidade tenham transformado 
essa conquista em algo cada vez menos raro?

Todos esses exemplos dão à Revista da ANFIP 
o legítimo direito de transformar em especial essa 
edição número cem, notadamente quando se verifica 
a contribuição que a publicação tem proporcionado à 

nobre causa da Seguridade Social durante todos os anos 
em que tem circulado pelo Brasil inteiro, angariando 
elogios, respeitabilidade e crescente número de leitores 
satisfeitos com o seu conteúdo. 

O balanço é altamente positivo nesses cem números. 
A Revista de Seguridade Social tem marcado presença 
nos temas mais atuais, entrevistando autoridades e 
abordando assuntos que dizem respeito diretamente à 
população. Num breve balanço apenas das reportagens 
mais recentes, merecem ser citadas entrevistas com 
autoridades do governo, como os ministros da Fazenda, 
Guido Mantega, e do Planejamento, Paulo Bernardo; 
com os então “presidenciáveis” Lula e José Serra; com os 
ministros que assumiram a pasta da Previdência Social, 
destacando-se, entre outros, Amir Lando, desmentindo 
influência do FMI sobre o sistema, e Ricardo Berzoini, 
falando sobre as reformas; estudiosos de dimensão 
internacional, como o professor francês Jacques 
Nikonoff. A Revista tem sido também um baluarte na 
luta para desmistificar o suposto “déficit previdenciário” 
e para mostrar a verdadeira “cara” da filantropia no 
país, apelidada de “pilantropia” em razão dos desvios 
existentes. Em todas as edições, a Revista analisa, além 
do fluxo de caixa (que mostra a execução dos recursos da 
Previdência Social), o desempenho dos auditores-fiscais, 
por meio de balancete, no planejamento da ação fiscal. 
Edições especiais também já tiveram grande repercussão, 
como a que se dedicou inteiramente à discussão do 
projeto do governo sobre reforma tributária, além de 
temas como violência contra crianças e – numa ampliação 
do leque de assuntos – os problemas relacionados à 
educação, sem dúvida alguma um dos grandes entraves 
ao desenvolvimento do país, em razão das incontáveis 
falhas do sistema educacional brasileiro.

É verdade que mudanças e transformações se 
aproximam. Como é fácil verificar, a revista tem ampliado 
seu leque de abrangência, e ainda mais o fará em razão 
dos novos ventos trazidos pela unificação das fiscalizações 
federais, que amplia o horizonte de atividades de carreiras 
que seguiam um ritual mais específico em suas missões 
institucionais. O compromisso que, de qualquer modo, 
deve prevalecer, é de que essa ampliação de temas não 
comprometa a diretriz sempre traçada pela publicação, 
no sentido de se fazer entender mesmo pelo leigo nas 
matérias abordadas, única forma – aliás – de torná-lo 
menos leigo, ou até de transformá-lo num especialista, o 
que apenas fortalece a luta por bandeiras permanentes, 
como a defesa da Seguridade Social, da justiça social e 
da justiça fiscal na missão de tributar o cidadão.

Cem, a edição
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A formalização da mão de obra, uma providência 
saudável para a economia, deu mais um passo à 
frente com a Lei Complementar 128/2008, que criou a 
figura do Microempreendedor Individual, batizado de 
MEI. Para se legalizarem, trabalhadores que exercem 
atividades de baixa renda podem se registrar agora como  
microempreendedores e recolher apenas R$ 51,15 ao INSS, 
desde que seu faturamento seja de até R$ 36.000,00 anual, e 
desde que tenham apenas um empregado. Com isso, terão 
todos os direitos do segurado, à exceção da aposentadoria 
por tempo de contribuição, podendo aposentar-se por 
idade. De acordo com dados coletados em 2007 pela 
Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD), há 
no Brasil 11 milhões de pessoas - em um universo de 160 
ocupações no ramo industrial e de serviços - que atuam no 
mercado informal.

Este é um dos destaques desta Edição número 100 
da Revista de Seguridade Social, que traz de volta o tema 
Reforma Tributária para mostrar todos os detalhes do 
projeto do governo que está tramitando no Legislativo já 
há um bom tempo, sempre provocando muita polêmica. 
A ANFIP tem marcado presença nos debates, opondo-se 
ao texto da forma em que está, pois representa um golpe 
duro contra as contas da Seguridade Social. A análise 
econômica apresentada na revista também demonstra, 
em detalhes, a extensão do problema.

Eleito durante a XXII Convenção Nacional, o novo 
presidente da ANFIP, Jorge Cezar Costa, fala de seus 
planos e  de suas prioridades em entrevista exclusiva. Ele 
assume o mandato sob o signo do consenso, ressaltando a 
necessidade de traçar diretrizes que atendam ao conjunto 
da categoria, “o que exige de nós apenas boa vontade e 
capacidade de diálogo, uma vez que os objetivos são 
comuns”. 

Dando continuidade às matérias sobre saúde, a 
Revista traz ainda minucioso material sobre a Influenza 
A (H1N1), popularmente conhecida como “gripe suína”, 
abordando desde o seu surgimento até as providências que 
devem ser tomadas para evitar a contaminação pelo vírus. 

Boa leitura
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envie suA CArtA 
Envie sua carta, com nome e endereço completos, para 

o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br

CArtAs
Excelente trabalho

Desde o ano passado, quando li o texto na edição 
nº 96 : “Você sabe pensar?”,  estou para agradecer a esta  

equipe editorial pela excelente contribuição às minhas 
aulas de Sociologia para o nível médio como professor 

do Estado. Era tudo que eu observava nesta clientela de 
uma geração altamente irreflexiva e acrítica . Não tinha 
como lhes dizer isto de maneira que não lhes soasse em 

tom constrangedor a mim ou até mesmo depreciativo 
a eles. Usei, assim, o texto como trabalho interpretativo. 

O resultado em termos de interpretação não foi dos 
melhores; contudo, observei nos comentários, questões 

e interlocuções dos alunos que o principal objetivo foi 
atingido, concordância com o texto, e auto-crítica.

Desse modo, mesmo passado algum tempo, 
agradeço o excelente auxílio didático que passou a 

fazer parte de meu planejamento de conteúdos e por 
todo o excelente trabalho de pesquisa e informação 

desenvolvido por esta excelente equipe editorial.
edson Alves Cruz de lima

Professor Estadual -RJ

Grata surpresa
Tive a grata surpresa de conhecer o número 96 

(julho/setembro) da Revista de Seguridade Social. Sou 
coordenadora do CRAS de Virginópolis/MG e leciono 

Sociologia e Filosofia na Escola de Aplicação do Instituto 
Superior de Educação Elvira Dayrell e gostaria de receber 

mais exemplares, caso seja possível. 
Fernanda Campos Pinto 

Virginópolis - MG

Pedido
Sou Fiscal de Tributos e presidente do Conselho 

Fiscal do Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor 
do meu município, e conheci a Revista  de Seguridade 

Social, na prefeitura, a qual recebeu um exemplar, e 
parabenizo pelo formato, conteúdo apresentado, e 

gostaria de receber o exemplar em meu endereço.
Maria ines Colovini teixeira 

Charqueadas-RS

Belo trabalho
Quero parabenizar a ANFIP pelo belo trabalho 

que vem realizando. Temos recebido os exemplares da 
Revista de Seguridade Social, a qual tem servido muito 

para nossa Associação tirar alguns esclarecimentos que 
eram desconhecidos.

Nossos agradecimentos
luiz Carlos santos 

Presidente da Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Siderópolis - SC

Editorial
Quero parabenizar o autor do Editorial Paulo e 

as crianças, constante da Revista de Seguridade Social 
número 99. Desejo para ele muita força para que  

continue com sua missão.
olivina thereza

Auditora-Fiscal aposentada (Colatina - ES)
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Desoneração e perdas 

A proposta de desoneração da folha de salários, que há anos faz 
parte da pauta de discussões da reforma tributária,  resultará em 

grandes perdas. Segundo o IPEA, a desoneração de R$ 100,00, 
por vínculo da contribuição patronal, sem que novas fontes de 

arrecadação sejam criadas, levaria à necessidade de crescimento 
da massa de salários da ordem de 5,55% para que a arrecadação 

não se alterasse. A proposta, altamente polêmica, traz no seu bojo 
inúmeros riscos.

suMÁrio

1 1

entrevista com Jorge Cezar

O sergipano Jorge Cezar Costa assume a presidência da ANFIP 
determinado a fazer uma administração voltada para a renovação, 
mas que busque o consenso, num momento histórico em que 
as divisões somente irão representar ônus para a categoria dos 
auditores-fi scais da RFB. Ele frisa que as organizações devem buscar 
de maneira permanente a renovação e a atualização como forma 
de assegurar a sua posição e sobrevivência.

Celso Barroso leite

Pela sua importância como defensor da Previdência Social Pública, 
Celso Barroso Leite é homenageado nesta edição, cerca de três 
meses após o seu falecimento, em 21 de maio último, no Rio de 
Janeiro. Autor de vastíssima obra sobre a Previdência Social e sobre 
outros temas acerca da realidade brasileira que sempre estiveram 
na linha de frente em todos os debates nacionais, ele teve também 
expressiva participação na ANFIP e na Fundação ANFIP, como 
palestrante e consultor. 

Para não gripar

A Infl uenza A(H1N1), popularmente conhecida como “gripe 
suína”, é uma doença respiratória causada pelo vírus tipo A que 

normalmente causa surtos de gripe entre os suínos. Em geral esse 
vírus não infecta o homem. Mas o tempo se encarregou de mudar 
esse quadro de forma muito rápida. E é preciso se proteger, diante 

do aumento do número de casos, alguns deles fatais. 

18

14

reforma emperrada

Envolvido em muita polêmica, o projeto de autoria do governo 
sobre Reforma Tributária não consegue deslanchar no Congresso 

Nacional. Há intermináveis debates, por exemplo, em torno da 
melhor distribuição dos impostos arrecadados pela União, Estados 
e Municípios, que sempre esbarram em fortes interesses políticos e 

econômicos. 

Para ser legal

A Lei Complementar 128/2008, que cria a fi gura do 
Microempreendedor Individual, conhecido pelo acrônimo MEI, 
ajuda a levar para a legalidade a mão de obra informal. São 11 
milhões de pessoas - em um universo de 160 ocupações no ramo 
industrial e de serviços – que poderão contribuir com apenas 
R$ 51,15 ao INSS, com acesso garantido a todos os benefícios e 
à  aposentadoria por idade em substituição à aposentadoria por 
tempo de serviço.

Os índices de desaproveitamento escolar estão aumentado no 
Brasil. Todos estão perplexos, e a maior vítima são os jovens, que 
se preparam cada vez menos para disputar um lugar ao sol num 
mundo em que o sucesso depende cada vez mais da quantidade e 
da qualidade dos saberes. O doutor em educação Paulo Nathanael 
Pereira de Souza analisa o problema e mostra a solução. 

23

34
Por um lugar ao sol

7

25
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Microempreendedor Individual
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Desde o último dia 
1º de julho mais um 
segmento da economia 
ganhou facilidades 

para conquistar a formalidade. 
Nesse dia entraram em vigor 
dispositivos da Lei Complementar 
nº 128/2008 que criaram a 
figura do Microempreendedor 
Individual, conhecido pelo 
acrônimo MEI. Embora não possa 
ser definida como mais uma fonte 
de arrecadação, uma vez que 
todo trabalhador remunerado, no 
Brasil, tem a obrigação, por lei, 
de contribuir para a Previdência 
Social, a nova legislação acaba 
propiciando esse avanço, na 
medida em que incentiva a 
formalização, estabelecendo 
que cada microempreendedor, 
para se legalizar, possa recolher 
apenas R$ 51,15 ao INSS, desde 
que seu faturamento seja de até 
R$ 36.000,00 anual, e desde que 
tenha apenas um empregado, 
o que lhe dará todos os direitos 
do segurado, à exceção da 
aposentadoria por tempo de 
contribuição. De acordo com 
dados coletados em 2007 pela 
Pesquisa Nacional de Amostra 
por Domicílio (PNAD), há no 
Brasil 11 milhões de pessoas - em 
um universo de 160 ocupações 
no ramo industrial e de serviços - 
que atuam no mercado informal.

O governo acredita que 
até 2010 será possível formalizar 
um milhão desses trabalhadores. 
Para o ministro da Previdência 
Social, José Pimentel, esse 
segmento da população vem 
colaborando para o crescimento 
do país há muito tempo, mas 
não contava ainda com uma 
rede de proteção social. Pimentel 
destaca que a atividade desses 
microempresários é responsável 

Esses brasileiros 
terão acesso a 

créditos com juros 
diferenciados

O MINISTRO DA PREVIDêNCIA 
SOCIAL, JOSÉ PIMENTEL
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pela movimentação de 20% de todos os recursos 
que circulam na economia do país, em atividades 
que vão de borracheiros a confeiteiros.

- Com a criação da figura do Empreendedor 
Individual, esses brasileiros passam a ter a 
oportunidade de formalizar seus negócios, garantir 
cobertura previdenciária, ter acesso a crédito com 
juros diferenciados na rede bancária, além da 
possibilidade de participar de todas as políticas 
públicas voltadas para o setor. Estamos mostrando 
para essa parcela de nossa população que vale a 
pena ser legal - explica o ministro.

Otimista, o ministro diz que a Previdência 
expandirá sua ação para 66% da população entre 
16 anos e 59 anos de idade. “Essa já é uma das 
maiores coberturas em termos de Previdência 
no mundo, mas nós queremos expandir mais 
e oferecer proteção para todos os brasileiros e 
brasileiras”, declara.

José Pimentel salienta que “empreendedor 
individual é o primeiro degrau do Simples Nacional. 
À medida que o seu faturamento for crescendo, ele 
poderá pular de faixa, todas em condições bem 
vantajosas de acordo com o porte da empresa”.

O presidente do SEBRAE, Paulo Okamoto, 
sublinha: “A figura do empreendedor individual 
faz com que os argumentos sempre utilizados para 
manter o negócio na informalidade percam força. 
Além de contribuir com a Previdência Social, o novo 
empreendedor vai aumentar o seu mercado, terá 
crédito mais fácil e mais barato e terá um grande 
parceiro do seu lado: o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas - o SEBRAE”. 

Okamoto lembra que o processo de 
formalização do pequeno negócio no país começou 
com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei 
Complementar 123/2006), que institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, amparando esse segmento econômico 
brasileiro. A legalização do Empreendedor 
Individual veio acrescentar mais dinamismo a essa 
parte do setor produtivo nacional, segundo ele. A 
formalização é importante e benéfica para o país 
em dois aspectos:

- Internamente, é preciso conhecer os 
empreendedores individuais, saber onde estão 
instalados, quais são os gargalos de suas atividades. 
Essas informações são importantes para quem se 
formaliza, que passa a contar com políticas públicas, 

planos de projetos de apoio mais adequados e 
também para quem já está no mercado e precisa 
conhecer melhor a sua concorrência. Já do ponto 
de vista externo, a respeitabilidade do Brasil 
aumenta muito quando a maioria dos negócios 
está formalizada, e o número de negócios informais 
brasileiros é extremamente alto - destaca Okamoto.

O secretário-executivo do Comitê Gestor do 
Simples Nacional, Silas Santiago, informa que vários 
órgãos governamentais e não governamentais estão 
trabalhando integrados para desburocratizar o 
processo de formalização das novas microempresas. 
Para isso, o governo criou um portal na internet - 
www.portaldoempreendedor.gov.br - com todas 
as orientações para quem quiser se inscrever 
como Microempreendedor Individual. No portal, o 
microempreendedor fica sabendo como trabalhar 
de forma legalizada e pode até imprimir os carnês 
de pagamento das taxas.

NOVA SISTEMÁTICA
A regulamentação, na parte tributária, já foi 

editada. Trata-se da Resolução nº 58, do Comitê Gestor 
do Simples Nacional, de 27/04/2009. “Os principais 
tópicos referem-se a quem pode participar da nova 
sistemática, das condições a serem observadas, aos 
valores fixos mensais a serem pagos por meio de carnê, 
à contratação de empregado e à proibição de cessão de 
mão de obra por parte do MEI”, afirma Santiago.

Silas Santiago adverte que a Lei Complementar 
128 e a regulamentação do Comitê Gestor do Simples 
Nacional proíbem a utilização do MEI para substituir 
mão de obra em empresas. “Não é nossa intenção 
fragilizar as relações de trabalho e por isso a lei não 
pode ser utilizada por empresas para a transformação 
em empreendedor individual de pessoas físicas que 
lhes prestam serviços”, assegura Santiago.

O representante do Comitê-Gestor garante 
que a lei que instituiu a formalização do MEI não 
busca a arrecadação, seja ela previdenciária ou não. 
“Aliás, na parte federal o único tributo que o MEI vai 
pagar será sua própria previdência - pessoal, e não da 
empresa. Para isso, recolherá mensalmente 11% do 
salário mínimo, o que equivale em 2009 a R$ 51,15. 
Está isento de todos os outros tributos federais. 
Adicionalmente, recolherá tão somente R$ 1,00 de 
ICMS (caso venda ou revenda mercadorias) e R$ 5,00 
de ISS (caso preste serviços)”, afirma.
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Microempreendedor individual – Vigência 01/07/2009 

(arts. 18-a a 18-c da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei comple-

mentar nº 128, de 19 de dezembro de 2008). 

a. Objetivo: formalização e proteção social 

b. Receita bruta de até R$ 36.000/ano. 

c. Facilitadores para registro, inclusive com isenção de 

custos, taxas e emolumentos relativos a alvarás, licenças, 

registros etc. 

d. Possibilidade de funcionamento em locais precários 

ou na residência. 

e. Recolhimentos para o MEI sem empregado: 

R$ 51,15 para o INSS do segurado empresário 

R$ 1,00 de ICMS (caso esteja sujeito) 

R$ 5,00 de ISS (caso esteja sujeito) 

f. Isenção - MEI sem empregados não pagará: 

Imposto de renda, CSLL, IPI, INSS patronal, PIS e COFINS.

g. Pode ter 1 (um) empregado, que ganhe até 1 salário-

mínimo ou o salário-base de categoria profissional 

Nesse caso, deverá elaborar a GFIP e haverá recolhimen-

to adicional: 

Do empregado – 8% sobre a remuneração 

Do patrão – 3% sobre a remuneração. 

h. Dispensado da GFIP, salvo se contratar empregado. 

i. Dispensado de emitir nota fiscal para consumidor 

pessoa física. Obrigado à emissão quando vender para 

pessoa jurídica. 

O comitê gestor instituiu formulário para registro simpli-

ficado das vendas 

Anexo único à resolução CGSN nº 10/2007, na redação da 

resolução CGSN nº 53, de 22/12/2008. 

O MEI terá que guardar as notas fiscais de compra de 

mercadorias e de insumos

FORMALIZAÇÃO PARA OS PEQUENOS

- Atualmente qualquer empresário que seja 
sócio ou titular de empresa individual está obrigado 
à apresentação da Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física (DIRPF), mesmo que não tenha 
rendimentos superiores aos limites de isenção. Será 
instituída alteração para que o MEI deixe de ter 
essa obrigação pelo fato isolado de ser titular de 
empresa individual. Contudo, ele continua tendo que 
apresentar a DIRPF caso incorra em qualquer outra 
das situações que o obriguem à entrega. Uma das 
hipóteses de obrigatoriedade é justamente a obtenção 
de rendimentos tributáveis superiores ao limite, que 
em 2008 era de R$ 16.473,72 - explica ainda Santiago.

Assim, a pessoa física do empresário titular 
(CPF) não terá que apresentar DIRPF caso não se 
enquadre em uma das situações de obrigatoriedade 
de entrega, dentre as quais está o limite anual de 

rendimentos, que em 2008 era de R$ 16.473,72.
O MEI não terá que emitir documento fiscal 

quando efetuar operação de venda ou de prestação 
de serviços a consumidor final pessoa física. Só 
estará obrigado à emissão da nota fiscal quando o 
destinatário for cadastrado no CNPJ.

O microempreendedor terá que preencher, 
mensalmente, um resumo de receitas, que pode 
ser feito manualmente. O modelo foi criado pelo 
Anexo Único à Resolução nº 10 do Comitê Gestor do 
Simples Nacional. O microempresário, no entanto, 
terá que anexar a esse resumo todas as notas fiscais 
de aquisição de mercadorias para produção de 
sua manufatura, ou de serviços, que a ele forem 
prestados. Ou seja, não estará obrigado a vender 
sempre com nota fiscal, mas não poderá nunca 
comprar sem nota fiscal.



|   MATÉRIA|   SAÚDE

Gripe suína
como pegar, como não pegar

O Ministério da Saúde 
adverte: não pegar a gripe 
suína também depende 
(em parte) de você. 

A cada dia surgem novas 
notícias que assustam em relação 
à gripe suína, cujo nome oficial 
passou a ser Influenza A (H1N1). 
O Brasil começou a se preparar 
para enfrentar aquilo que viria a se 
transformar numa pandemia tão 
logo surgiram as advertências, em 
escala internacional, da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), que 
notificou os países membros sobre 
a ocorrência de casos humanos 

de Influenza A (H1N1) que vinham 
ocorrendo, a partir de 18 de março, 
no México e nos Estados Unidos. Em 
25 de abril, seguindo o Regulamento 
Sanitário Internacional (RSI 2005), a 
OMS declarou a ocorrência como 
Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII). No 
mesmo dia foi instituído o Gabinete 
Permanente de Emergência em 
Saúde Pública (GPESP), no Centro 
de Informações Estratégicas e 
Respostas em Vigilância em Saúde 
(CIEVS) da Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde 
(SVS/MS) para monitorar a situação 

e indicar as medidas adequadas ao 
país. Reuniões diárias passaram a 
ser realizadas desde então. Já no 
dia 29 de abril, após a realização 
da terceira reunião do Comitê de 
Emergência da OMS, conforme 
estabelecido no Regulamento 
Sanitário Internacional (RSI 2005), 
a Diretora Geral da OMS, Margaret 
Chan, elevou o nível de alerta da 
Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII) da 
fase 4 para a fase 5. De acordo com 
a OMS, a fase 5 significa a ocorrência 
de disseminação do vírus entre 
humanos com infecção no nível 
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comunitário em pelo menos dois países de um mesma 
região da OMS (neste caso, as Américas).

Na declaração da Diretora Geral destacam-
se aspectos como o de que medidas eficazes e 
indispensáveis incluem intensificação da vigilância, 
detecção precoce, tratamento dos casos e controle 
das infecções em todos os serviços de saúde, e o alerta 
quanto à necessidade de que as empresas produtoras 

de medicamentos antivirais avaliem suas 
capacidades e todas as opções para ampliar 

a produção, e também que os fabricantes 
de vacina contribuam para a produção 

de uma vacina contra influenza 
pandêmica. Desde então, a situação 

só tem se agravado. 

DOS SUíNOS PARA OS 
SERES HUMANOS

Segundo informe 
explicativo do Ministério da 
Saúde, a Influenza A(H1N1) 
é uma doença respiratória 
causada pelo vírus tipo 
A que normalmente 
causa surtos de gripe 
entre os suínos. Em 
geral esse vírus não 
infecta o homem. Mas 

o tempo se encarregou 
de mudar esse quadro de 
forma muito rápida. Em 

24 de abril, a partir das 
análises das amostras 

colhidas de casos 
de síndrome 
gripal notificados 
pelos governos 
do México e 
dos Estados 
Unidos, foi 
identificado um 

novo subtipo 
do vírus de 

Influenza A(H1N1), 
classificada como A/

CALIFORNIA/04/2009, 

que não havia sido detectada previamente em 
humanos ou suínos. Esse novo subtipo do vírus da 
Influenza A(H1N1) é transmitido de pessoa a pessoa, 
principalmente por meio da tosse ou do espirro 
e também de secreções respiratórias de pessoas 
infectadas.

Segundo dados do site do Governo do México, 
os sintomas podem ter início no período de 3 a 7 dias 
após o contágio, e a transmissão ocorre principalmente 
em locais fechados. Uma das primeiras recomendações, 
portanto, foi para que se evitassem aglomerações. A 
OMS informava, desde então, que não havia registro de 
transmissão deste novo subtipo da Influenza A(H1N1) 
para pessoas por meio da ingestão de carne de porco e 
produtos derivados, ou seja, no elenco de medidas para 
prevenir a gripe não se inclui nenhuma recomendação 
para que se deixe de comer carne de porco. 

Logo que a gripe começou a se alastrar, 
aumentando de forma significativa a freqüência de 
noticiário nos meios de comunicação, o Ministério 
da Saúde divulgou informes sobre as medidas de 
prevenção, que continuam valendo:
a) Aos viajantes que se destinam às áreas afetadas:
• Usar máscaras cirúrgicas descartáveis, durante toda 
a permanência nas áreas afetadas. Substituir essas 
máscaras sempre que necessário.
• Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um 
lenço, preferencialmente descartável.
• Evitar locais com aglomeração de pessoas.
• Evitar o contato direto com pessoas doentes.
• Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos 
de uso pessoal.
• Evitar tocar olhos, nariz ou boca, uma vez que, se a 
pessoa teve contato com alguém infectado, pode 
eventualmente conter vírus nas mãos, que então serão 
transferidos ao organismo mediante esse simples 
contato com os olhos, o nariz ou a boca. 
• Lavar as mãos frequentemente com sabão e água, 
especialmente depois de tossir ou espirrar.
Quando a pessoa for afetada pela gripe, apresentando 
os sintomas, deve procurar assistência médica e 
informar a história de contato com doentes e roteiro de 
viagens recentes aos países onde esteve recentemente. 
É recomendado ainda não usar medicamentos sem 
orientação médica.
Todos os viajantes devem ficar atentos também às 
medidas preventivas recomendadas pelas autoridades 
nacionais das áreas afetadas. 
b) Aos viajantes que procedam das áreas afetadas
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Viajantes procedentes das áreas afetadas pela Influenza 
A(H1N1) que apresentarem, até 10 dias após sair dessas 
áreas, febre alta de maneira repentina (> 38ºC) e tosse 
podendo estar acompanhadas de algum dos seguintes 
sintomas: dor de cabeça, dores musculares e nas 
articulações, dificuldade respiratória, devem:
• Procurar assistência médica na unidade de saúde 
mais próxima.
• Informar ao profissional de saúde o seu roteiro 
de viagem.
Mais informações podem ser obtidas ligando-se para o 
Disque Saúde: 0800-61-1997.

SEM SUSTOS. E SEM VACINA
Tomadas todas as medidas iniciais, a postura que 

o Ministério da Saúde vem adotando desde então é no 
sentido de evitar qualquer alarmismo ou pânico por 
parte da população. Na Europa, as medidas preventivas 
foram intensificadas devido ao período de férias no 
hemisfério norte, quando milhares de pessoas saem 
em programas turísticos, razão pela qual começaram 
a ser preparadas campanhas de vacinação seletivas. 
No entanto, essa mesma vacina que os europeus vão 
começar a receber agora, somente será administrada 
no Brasil no inverno de 2010, segundo o ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. O Instituto Butantã, de 
São Paulo, que tem parcerias inclusive com laboratório 
na França, será uma das instituições que produzirá a 
nova vacina no Brasil. 

Sempre adotando discurso tranquilizador, apesar 
do aumento do número de casos e da confirmação de 
que algumas das pessoas contaminadas não fizeram 
viagens ao exterior, o ministro da Saúde tem frisado, 
em entrevistas, que a gripe suína tem características 
“extremamente semelhantes” às da gripe comum, como 
sintomas, evolução clínica, letalidade e tratamento. Ele 
exemplifica: em julho de 2008 morreram no Brasil, de 
complicações da gripe comum, 4.500 pessoas. Segundo 
Temporão, a gripe suína deve ser tratada, inicialmente, 
da mesma maneira que a gripe comum.

Ele reforça que, além de crianças pequenas e 
idosos, integram o grupo de risco mulheres grávidas, 
pessoas com doenças crônicas e aquelas que são 
submetidas a tratamentos de doenças que podem 
baixar a imunidade, como transplante de órgãos e AIDS. 
O ministro informou que o medicamento específico para 
tratar os casos mais graves da doença não está sendo 
vendido nas farmácias para evitar a automedicação e 
uma possível resistência do vírus ao remédio.

ÚLTIMAS NOTíCIAS
COMUM=SUíNA
O vírus da gripe suína (Influenza A H1N1) deverá 
predominar no Brasil a partir do ano que vem, segundo 
informou ao UOL  o  médico infectologista e professor 
da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) Unaí 
Tupinambás, que lida com doenças infecto-contagiosas 
há 20 anos. Esse fenômeno, segundo o médico, já se 
consolidou na América do Norte (Canadá e Estados 
Unidos). Em 2008, a gripe comum matou cerca de 70 
mil pessoas no Brasil, “mas ela deverá perder força em 
razão do surgimento da nova doença”, diz o médico. A 
tendência é de que, com o tempo, a incidência do vírus 
A H1N1 aumente, seja nos casos brandos ou nos mais 
graves. “O cenário caminha para que a gripe suína se 
transforme na gripe sazonal do ano que vem”, explicou 
o médico.

SÃO PAULO à FRENTE
São Paulo passou, em julho, a ser o Estado com o maior 
número de vítimas no Brasil. O Rio Grande do Sul vem em 
segundo lugar; Rio de Janeiro em terceiro e o Paraná em 
quarto, todos eles com ocorrências de mortes. 

AUMENTO NA GRÃ-BRETANHA
A Grã-Bretanha registrou quase 100.000 novos casos 
de gripe suína até o final de julho, quase o dobro dos 
55.000 de apenas uma semana antes.

MUNDO AFETADO
A gripe suína já havia atingido 160 países e matado 
800 pessoas até o final de julho, segundo a OMS – 
Organização Mundial de Saúde.

CRESCIMENTO VERTIGINOSO
O novo vírus A (H1N1) foi detectado pela primeira vez 
no fim do mês de março no México. A OMS declarou 
pandemia em 11 de junho. Desde então, a doença se 
expandiu a uma velocidade sem precedente, segundo 
a OMS. “Em pandemias passadas, foram necessários 
mais de seis meses para que o vírus se propagasse 
tanto quanto o vírus H1N1 se propagou em menos de 
seis semanas”, segundo a OMS. 

PERIGO DE MUTAÇÃO
Especialistas da Organização Mundial de Saúde temem 
uma mutação para uma forma mais perigosa: “Devemos 
saber que pode haver mudanças e estarmos prontos 
para isso”, disse um dos técnicos. 
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|   MATÉRIA

Inovação 
e consenso

|   ENTREVISTA

Renovar em benefício de todos. Quem 
ouve Jorge Cezar Costa, presidente 
da ANFIP, falar de suas metas e 
prioridades, percebe nitidamente 

que essa é sua diretriz de trabalho. Logo ao 
tomar posse, em maio deste ano, ao fi nal da 
XXII Convenção Nacional da ANFIP, em Brasília, 
ele deixou clara a sua intenção de fazer uma 
administração voltada para a renovação, 
mas que busque o consenso, num momento 
histórico em que as divisões somente irão 
representar ônus para a categoria dos AFRFB. 

Sergipano, bacharel em Ciências 
Econômicas e em Ciências Contábeis e 
especialista em Auditoria Contábil pela 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), Jorge 

Cézar Costa já foi gerente executivo do 
INSS e exerceu inúmeros outros cargos na 
administração federal. Ainda em Aracaju, na 
Delegacia da Receita Federal, foi responsável 
pelo acompanhamento dos grandes 
contribuintes no âmbito das Contribuições 
Previdenciárias. É Auditor-Fiscal desde 1986 
e, no âmbito associativo, foi integrante do 
Conselho Fiscal da Fundação ANFIP e do 
Conselho Fiscal da ANFIP. 

Nesta entrevista, expõe seus planos e metas 
e aborda temas de grande interesse da categoria 
dos AFRFB, como a questão da integração entre 
as antigas carreiras, que, a seu ver, será 
um dos temas principais durante a sua gestão.

Leia a seguir a entrevista, na íntegra:
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|   MATÉRIA

JORGE CEzAR COSTA,  
PRESIDENTE DA ANFIP
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|   MATÉRIA

O novo Conselho Executivo da ANFIP assumiu o 
mandato, conforme suas próprias palavras, tendo 
como meta a renovação e a busca do consenso. O 
que significa isso, exatamente, em termos de meta 
programática?

As organizações devem buscar de maneira 
permanente a renovação e a atualização como forma 
de assegurar a sua posição e sobrevivência neste 
ambiente que está a exigir cada vez mais afetividade 
nas suas ações e a união das pessoas em torno de um 
objetivo comum. Isso é fundamental para que possamos 
realinhar a ANFIP de acordo com a expectativa dos 
nossos associados. Ainda dentro dessa perspectiva, é 
necessário alcançar o consenso, traçando diretrizes que 
atendam ao conjunto da categoria, o que exige de nós 
apenas boa vontade e capacidade de diálogo, uma vez 
que os objetivos são comuns. 

A ANFIP saiu de uma luta desgastante para todas as 
entidades, em torno da campanha salarial, tendo em 
vista o longo período de negociação e os obstáculos 
impostos pelo governo. Esse tema predominou 
durante o mandato anterior ao seu. Antes disso, o 
tema dominante foi a unificação dos fiscos. A seu ver, 
qual é o assunto que irá mobilizar a categoria durante 
a sua gestão, partindo-se de uma análise da atual 
conjuntura e da realidade que cerca a categoria dos 
AFRFB?

Certamente a consolidação da unificação será 
um tema em torno do qual teremos que envidar todos 
os nossos esforços, principalmente quando temos 
consciência de que a consolidação desse processo levará 
um tempo considerável. Isso é próprio do ser humano, 
e é bom que seja assim: demonstra que convivemos 
com personalidades fortes e determinadas, o que não 
significa obrigatoriamente pensamentos divergentes.

Nesse sentido a ANFIP tem um papel de 
fundamental importância, interagindo junto aos 
gestores da Receita Federal do Brasil (RFB) na agilização 
do processo de unificação.

É necessário reconhecer que esse processo 
não pode ser permeado por personalismos e por 
preconceitos de qualquer natureza, sobretudo porque 
trata-se de uma reestruturação irreversível e sua 
consolidação torna-se necessária para que os melhores 
resultados sejam obtidos, em benefício não só da 
categoria como também do Brasil.  

Em termos de ampliação do atendimento ao associado, 

quais são os seus planos e metas prioritárias?
Estamos implementando ações de marketing, 

visando a adesão de novos associados por meio de um 
trabalho de aproximação do Conselho Executivo com 
a base.

A comunicação com os associados está 
recebendo uma nova formatação, buscando imprimir 
mais agilidade ao processo, e já é possível observar 
algumas mudanças.

Essa nova plataforma de ação, é lógico, pressupõe 
também a participação permanente dos associados, 
os atuais e os futuros, pois não há entidade que seja 
dona da verdade. É necessário que eles nos digam 
permanentemente quais são as suas necessidades, as 
suas expectativas, os seus anseios, porque o trabalho 
em conjunto, de forma ordenada e coordenada, 
garantirá sempre um melhor resultado.

De que forma se dará a sua relação com as Associações 
Estaduais da ANFIP?  Qual o papel que elas podem 
desempenhar diante dessa nova realidade pós-
unificação?

A nossa relação com as Estaduais será de 
interação e de respeito às decisões locais. No momento, 
a conjuntura atual requer dessas entidades localizadas 
nos Estados uma postura diferente daquela que vinha 
sendo praticada, pois as mudanças no mundo do 
associativismo requerem mais diálogos com os seus 
associados de maneira que viabilizem a participação 
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil que 
estejam na atividade. 

Pesquisa recente, feita pela entidade, demonstrou 
que, apesar do grande elenco de serviços que vêm 
sendo prestados, o associado ainda desconhece ou 
se mostra insatisfeito em relação a alguns aspectos. 
De que forma isso pode ser corrigido?

Acredito que a interação na relação 
associado/ANFIP é fundamental para a melhoria 
desse aspecto.Estamos implementando canais 
de comunicação com o associado através de 
pesquisa de satisfação no sentido de mantermos a 
Entidade atualizada no que se refere às demandas 
específicas do nosso público alvo. Conforme já 
frisamos, esse é um trabalho de “mão dupla”, 
pois é fundamental que os associados expressem 
sempre os seus anseios e expectativas. Estamos 
aqui para ouvir e para fazer, e quanto mais  
ouvirmos, mais fácil será saber o que deve ser feito. 
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Neste sentido, já é possível observar mudanças na 
comunicação.

A ANFIP possui em seu corpo associativo tanto 
servidores ativos como aposentados e pensionistas. 
De que forma cada um desses segmentos será 
atendido? Há algum, entre os três segmentos, 
que possa ser visto como prioritário?

A nossa prioridade será sempre o 
associado, independentemente de sua 
condição. Estamos consultando os nossos 
colegas associados a respeito de 
como eles gostariam de receber 
os nossos informativos, se em 
meio papel ou digital, e a partir 
daí vamos nos adequar àquilo 
que eles defi nirem como de seu 
interesse. Esse é apenas um ponto 
de partida. Há inúmeras outras 
questões que já estão sendo 
levantadas e que seguramente 
suscitarão novos temas para ampliar 
cada vez mais o nosso horizonte de 
ação. Estamos otimistas com o trabalho 
que poderemos fazer.

As transformações que vêm 
ocorrendo ao longo dos anos 
tem imposto mudanças de 
comportamento às entidades de 
classe. A seu ver, qual o papel a ser 
desempenhado pelas associações 
e pelos sindicatos, diante dessas 
mudanças?

Eu entendo que a 
representatividade é de fundamental 
importância para o associativismo. 
Nesse sentido, as entidades de classe 
devem estar cada vez mais focadas na 
sua inserção no universo que envolve os 
interesses dos seus associados, ao tempo 
em que busquem também “bandeiras 
de luta” que  abracem os interesses da 
sociedade como um todo.

O associativismo hoje não deve 
estar fechado para si mesmo, atendendo 
apenas a interesses corporativistas. 
O isolacionismo empobrece qualquer 
segmento, e não será diferente no caso das 

associações de classe. Além do mais, há interesses 
em comum no conjunto da sociedade, que precisam 
ser levados em conta caso estejamos, como de fato 
estamos, decididos a construir um país cada vez mais 

democrático.

 Como associado e presidente da ANFIP, o que o 
sr. tem a dizer ao governo?

Um estudo da IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) mostra que 

o nível de emprego público no Brasil é mais 
baixo do que em muitos outros países. Em 

2005 os ocupantes no setor público 
representavam 10,7% de todos os 

ocupantes. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, essa porcentagem é de 
14,7%. Isso se verifi ca na maioria dos 
países ditos “modernos”.

A ANFIP entende que gasto 
com pessoal é, na realidade, um 
investimento, cujo retorno se 
traduz na melhoria da prestação 
de serviços à sociedade. Dentro 

dessa perspectiva, a primeira coisa 
que temos a dizer ao governo é que o 

servidor público precisa ter reconhecido 
o seu papel e o seu lugar na missão de 
construir o Brasil. Atendida essa premissa, 
todas as outras questões fi carão mais 

fáceis.

De que forma cada um desses segmentos será 
atendido? Há algum, entre os três segmentos, 
que possa ser visto como prioritário?

A nossa prioridade será sempre o 
associado, independentemente de sua 
condição. Estamos consultando os nossos 
colegas associados a respeito de 

cada vez mais o nosso horizonte de 
ação. Estamos otimistas com o trabalho 

As transformações que vêm 

classe. A seu ver, qual o papel a ser 
desempenhado pelas associações 
e pelos sindicatos, diante dessas 

Eu entendo que a 
representatividade é de fundamental 
importância para o associativismo. 
Nesse sentido, as entidades de classe 
devem estar cada vez mais focadas na 
sua inserção no universo que envolve os 
interesses dos seus associados, ao tempo 
em que busquem também “bandeiras 
de luta” que  abracem os interesses da 

O associativismo hoje não deve 
estar fechado para si mesmo, atendendo 
apenas a interesses corporativistas. 
O isolacionismo empobrece qualquer 
segmento, e não será diferente no caso das 

 Como associado e presidente da ANFIP, o que o 
sr. tem a dizer ao governo?
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baixo do que em muitos outros países. Em 
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exemplo, essa porcentagem é de 
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que temos a dizer ao governo é que o 
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fáceis.

A interação 
permanente 

com o associado 
é fundamental
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Ainda falta
sair do papel

|   REFORMA TRIBUTÁRIA

MABEL: “A OPOSIçãO ESTÁ TRAVANDO UM 
ACORDO POR qUESTõES POLíTICAS”

sair do papel

MABEL: “A OPOSIçãO ESTÁ TRAVANDO UM 
ACORDO POR qUESTõES POLíTICAS”
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Considerada a mãe de todas as reformas 
estruturais nos dois últimos governos, a 
Reforma Tributária - a que tem a pretensão 
de modifi car a estrutura de tributos do país 

- não consegue deslanchar no Congresso Nacional. 
Há intermináveis debates, por exemplo, em torno da 
melhor distribuição dos impostos arrecadados pela 
União, Estados e Municípios, que sempre esbarram em 
fortes interesses políticos e econômicos. A polêmica 
e o impasse têm sido a marca de toda proposta que 
chega ao Legislativo.

No ano passado, o Executivo encaminhou ao 
Congresso a Proposta de Emenda à Constituição que 
altera o Sistema Tributário Nacional - PEC n º 233/2008. 
Após mais de um ano de debates o substitutivo do 

relator à PEC, deputado Sandro Mabel (PR-
GO), foi aprovado na Comissão Especial 

destinada à sua discussão.
A matéria, contudo, está 

parada, à espera de um mínimo de 
consenso para entrar na pauta de 
votações do plenário da Câmara 
dos Deputados. Assim, é provável 
que a reforma fi que para o próximo 
governo. A aproximação das 
eleições em 2010 é mais um fator 
para emperrar a votação. Sandro 

Mabel culpa a oposição.
- Estamos 

n e g o c i a n d o , 
mas a oposição 
está travando 
um acordo 
por questões 
políticas. Não 
quer que o 
bônus da 
reforma seja 
do governo 
Lula, mas 
do governo 
deles. Uma 
g r a n d e 

bobagem, pois a reforma não é minha ou do 
presidente Lula, mas do Brasil. A última reforma foi 
feita há 42 anos e parece-me que a oposição quer 
continuar com essa velha tributação, que é altíssima. 
Se passar a reforma agora, reitero, quem mais ganha é 
o trabalhador, que terá mais dinheiro para consumir, 
fazendo girar a economia e fazendo o círculo virtuoso 
do desenvolvimento - declara o relator.

A reação de Mabel tem endereço certo: o 
governador de São Paulo, José Serra (PSDB). Nome 
forte da oposição para disputar a eleição para 
presidente da República em 2010, ele é um dos 
críticos mais ácidos da reforma patrocinada pelo atual 
governo. Sem meias palavras, José Serra reafi rmou o 
que já disse sobre a PEC nº 233: “Esta proposta deixa 
Frankenstein no chinelo”. Economista de formação, 
ele vem continuamente afi rmando, desde o início 
da discussão da PEC nº 233/2008, que a proposta 
é muito ruim tecnicamente, “com mais dispositivos 
constitucionais do que a própria Constituição e agrava 
as falhas do atual sistema tributário do país”.

O governador paulista mantém a sua posição 
sobre a criação de novos tributos, principalmente o 
Imposto sobre o Valor Agregado Federal (IVA-F), que 
englobaria o ICMS, uma das maiores arrecadações do 
Estado de São Paulo. Serra assegura que a situação 
de São Paulo não tem peso nessa discussão, mas 
o fato é que nova fórmula de cobrança do ICMS 
adotada no seu governo elevou a arrecadação do 
ICMS em quase R$ 3 bilhões no período de maio de 
2008 a abril deste ano – o que é visto como motivo 
mais que suficiente para justificar uma posição 
contrária à atual proposta de reforma.

E é justamente em torno de uma questão 
que envolve o ICMS que surge uma das maiores 
discórdia na discussão da PEC 233/2008: a cobrança 
desse imposto nas operações interestaduais. Nessas 
transações, uma parte do ICMS é devido ao estado 
de origem da mercadoria (normalmente corresponde 
a uma alíquota de 12%) e uma parte ao estado de 
destino. O deputado Sandro Mabel afi rma, no entanto, 
que o que emperra mesmo a reforma é a chamada 
“guerra fi scal”. Ela acontece porque os governadores 
usam a redução de alíquotas para atrair investimentos 
para o seu território. “Os estados concedem benefícios 
sem qualquer coordenação, daí surge a guerra fi scal, 
que vem causando anarquia tributária, que acaba em 
insegurança para os investidores”, explica o relator. Os 
estados terão o FER, Fundo de Equalização de Receitas, 

GO), foi aprovado na Comissão Especial 
destinada à sua discussão.

A matéria, contudo, está 
parada, à espera de um mínimo de 
consenso para entrar na pauta de 
votações do plenário da Câmara 
dos Deputados. Assim, é provável 
que a reforma fi que para o próximo 
governo. A aproximação das 
eleições em 2010 é mais um fator 
para emperrar a votação. Sandro 

Mabel culpa a oposição.
- Estamos 

n e g o c i a n d o , 
mas a oposição 
está travando 
um acordo 
por questões 
políticas. Não 
quer que o 
bônus da 
reforma seja 
do governo 
Lula, mas 
do governo 

Revista de Seguridade Social - julho/setembro - 2009   |   19



para repor possíveis perdas com a nova sistemática de 
arrecadação e distribuição de recursos.

Para os defensores da reforma, o grande avanço 
é a criação do Imposto sobre Valor Agregado Federal 
(IVA-F), que substituirá as contribuições federais 
Cofi ns, PIS, CIDE e Salário-Educação, e será cobrado 
sobre o consumo.

O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), Marcio Pochmann, por sua vez, afi rma 
que a reforma tributária em discussão na Câmara não 
deve ser vista como defi nitiva, e sim “como parte de 
um todo, que virá paulatinamente”.

- Não estamos fazendo justiça tributária agora, 
embora o substitutivo do relator tenha contemplado 
isenção de impostos para a cesta básica. A reforma 
de agora busca mais a efi cácia na distribuição e 
arrecadação de impostos, explica.

Pochmann lembra que a difi culdade de fazer 
uma ampla reforma tributária no país decorre da 
ausência de maioria política, além de ir “contra os 
interesses dos estados e municípios representados 
no Congresso”. Ele destaca ainda que são poucos os 
países democráticos – “onde há choque de interesses”, 
como destacou - em que se conseguiu realizar uma 
reforma tributária defi nitiva. “Em países autoritários é 
mais fácil, não há debates. No Brasil mesmo só fi zemos 
duas reformas: a do Estado Novo e a de 1967, ambas 
sob a égide de regimes autoritários”, lembra.

 Evilásio Salvador, economista e assessor de 
Política Fiscal e Orçamentária do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc), tem outra visão. Ele afi rma 
que a marca principal do sistema tributário brasileiro 
- uma elevada tributação 
sobre o consumo de bens e 
serviços, que faz com que os 
mais pobres e assalariados 
fi nanciem o Estado brasileiro, 
em detrimento do imposto 
sobre a renda e o patrimônio 
dos mais ricos - continuará. 
“Esta PEC limita seus objetivos 
à simplifi cação, eliminação de 
tributos e o fi m da guerra fi scal 
entre os estados. A emenda 
também não modifi ca a 
estrutura regressiva do sistema 
tributário brasileiro”, afi rma 
Salvador.

De acordo com o 

economista, sua aprovação “interessa diretamente ao 
grande capital e aos poderosos setores econômicos, 
pois além de simplifi cação, vão ganhar os exportadores, 
que não vão mais pagar tributos”. Salvador faz ainda 
um alerta: “Os dispositivos relacionados à aceleração 
de créditos tributários poderão difi cultar ainda mais a 
fi scalização da Receita Federal sobre a veracidade das 
informações dos grandes contribuintes/sonegadores”.

SEGURIDADE SOCIAL
A Seguridade Social - da qual a Previdência 

Social faz parte, juntamente com a Saúde e a 
Assistência Social - é apontada como principal alvo 
da reforma tributária, pois os tributos destinados a 
ela por determinação constitucional serão extintos 
ou desvinculados. Pela reforma, a Seguridade 
terá que disputar recursos do orçamento com 
outras áreas da administração. Até o governador 
José Serra se manifestou contra essa mudança, 
considerando-a inoportuna.

Para Evilásio Salvador, “os três tributos mais 
relevantes que fi nanciam a Seguridade Social no 
Brasil serão afetados. A Cofi ns e a CSLL, a Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido, serão extintas e haverá 
desoneração da contribuição patronal da folha de 
pagamento, que será feita por meio de legislação 
específi ca após as mudanças constitucionais. “Só 
a desoneração da folha vai signifi car uma perda 
anual de R$ 24 bilhões para a Previdência Social, e 
provocará o enfraquecimento da solidariedade no 

fi nanciamento da Previdência 
Social, um compromisso 
historicamente construído no 
Brasil”, observou o assessor do 
Inesc. Já o deputado Mabel 
disse acreditar que a medida 
estimulará o emprego no 
país, “pois  há uma tributação 
excessiva da folha de salário”.

Salvador critica, ainda, 
o que fi cará no lugar das atuais 
contribuições destinadas à 
Seguridade: 39,7% do total 
da arrecadação dos Impostos 

MARCIO POCHMANN DIz qUE A REFORMA 
NãO PODE SER VISTA COMO DEFINITIVA
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sobre a Renda (IR), Produtos Industrializados (IPI) e 
o Imposto sobre Valor Agregado Federal (IVA-F). O 
percentual estaria muito aquém da arrecadação das 
contribuições vinculadas hoje à Seguridade, cuja 
previsão para 2009, na sua estimativa, chegará a R$ 
235 bilhões. “Essa modifi cação é o sepultamento da 
diversidade das bases de fi nanciamento da Seguridade 
Social inscrita no Artigo 195 da Constituição de 1988, 
que ampliou o fi nanciamento da Previdência, Saúde 
e Assistência Social para além da folha de salários, 
incluindo a receita, o faturamento e o lucro”, afi rma. 

É importante frisar que um dos tributos, o IPI, 
que fará parte da contra-partida dos recursos para 
a Seguridade Social, é um imposto regulatório, que 
servirá para ajustar a economia, com tendência de 
grandes sobressaltos, principalmente 
em época de crise, podendo reduzir 
em grande monta os recursos para 
aquele fi m. A ideia de orçamento de 
Seguridade Social, diversifi cado em 
fontes de fi nanciamentos, retroagirá 
à situação anterior à nova Carta, 
sentencia o economista do Inesc.

O relator da reforma, por 
sua vez, garante que ao fi nal de 
oito anos a arrecadação destinada 
à Seguridade aumentará R$ 11,5 
bilhões. “A extinção da Cofi ns é 
positiva, pois este é um imposto 
muito complexo, um dos mais 
complexos do mundo. Sobre a 
CSLL, estamos em negociação com 
a Seguridade e, se houver acordo, a 
CSLL poderá não ser extinta. A contribuição patronal 
também está em discussão para acordo. Como o 
substitutivo já foi aprovado, depois do acordo faremos 
uma emenda aglutinativa e, o que não for acertado, 
entrará no plenário para ser votado”, afi rma Salvador.

Guilherme Delgado, economista aposentado 
do Ipea, é outro crítico da proposta em votação no 
Congresso. Para ele, “o relatório Mabel realiza um 
retrocesso radical” e, ainda, o substitutivo à PEC 233 
“desestrutura todo o sistema de política social e a 
deixa ao improviso dos orçamentos fi scais anuais”. 
Delgado sustenta que o substitutivo do deputado 
“pretende fazer uma distribuição de renda às avessas 
na reforma; do público demandante de direitos sociais 
básicos para outros que pleiteiam gasto fi scal, como 
empreiteiros, usineiros, banqueiros, etc”.

Mesmo considerando que o conceito de 
Seguridade Social fi xado pela Constituição é um 
avanço, o presidente do IPEA defende a mudança 
prevista na proposta de reforma tributária. Na opinião 
de Marcio Pochmann, a vinculação de receita para a 
área “engessou um pouco a fonte de fi nanciamento 
para as três áreas, tornado-a uma espécie de caixa 
único”. Ele avalia ainda que “as taxas de contribuição 
foram se avolumando e se tornaram uma espécie de 
tributação indireta”.

Por essa razão, ele advoga a tese de que a 
destinação de 39,7% do IVA-F “terá um caráter pró-
cíclico para a Seguridade Social, na medida em que a 
arrecadação teria uma vinculação a um único imposto, 
de caráter mais amplo.”

“O IVA-F tem incidência mais 
abrangente e simplifi ca a arrecadação”, 
acrescenta o relator da reforma sobre 
essa questão. Ao contrário dos críticos, 
Mabel acredita que a eliminação do PIS, 
Cofi ns, CSLL e a contribuição patronal 
sobre a folha de pagamento será melhor 
para a Seguridade. Para o deputado, as 
três áreas que compõem a Seguridade 
Social sairão ganhando com a retirada 
da vinculação orçamentária.

O relator destaca outros 
pontos da reforma que, a seu ver, 
trazem benefícios para o país. Por 
exemplo: “Quem ganha até R$ 1 mil, 
vai economizar R$ 200 em impostos, 
ou seja, serão R$ 200 a mais no bolso 
dessas pessoas, que hoje são as 

mais tributadas, o que gerará mais consumo, mais 
produção, mais emprego e aquecerá a economia”. 
Além disso, lembra que a estrutura fi scal do país hoje 
gera cumulatividade de tributos, fazendo com que o 
imposto pago da cadeia produtiva não gere crédito 
para as etapas seguintes. A reforma em discussão 
na Câmara “reduz signifi cativamente o número de 
tributos”, assegura.

Na visão do deputado, de uma maneira geral 
a população sairá benefi ciada, pois a “simplifi cação e 
a desburocratização do sistema tributário reduzirão 
signifi cativamente o número de tributos. Haverá 
também uma distribuição mais equitativa da carga 
tributária e um avanço importante na política de 
desoneração e aperfeiçoamento da política de 
desenvolvimento regional”.

A CSLL 
poderá 
não ser 
extinta  

MABEL
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Sandro Mabel disse que aguarda, agora, um 
grande entendimento para que seja garantida a votação 
de seu substitutivo. A intenção do líder do governo na 
Câmara, deputado Henrique Fontana (PT-RS), era votar a 
matéria antes de julho, mas o recesso começou e o texto 
da PEC continua parado. É bom lembrar que para aprovar 
uma proposta de emenda à Constituição são necessárias 
duas votações com quorum qualifi cado de 3/5 em cada 
casa do Congresso - 49 senadores e 308 deputados.

ANFIP É CONTRA
Exatamente pelos riscos que representa 

para a Seguridade Social, a reforma tributária, 
nos moldes do projeto do governo, vem sendo 
sistematicamente combatida pela ANFIP, em todos 
os fóruns dos quais tem participado.

A entidade sempre se pronunciou publicamente 
a favor da justiça tributária, pela progressividade dos 
impostos e pelo princípio segundo o qual, quando 
todos pagam, todos poderão passar a pagar menos. 
Em princípio, portanto, é favorável a uma reforma 
tributária que busque essa justiça. O grande problema 
está no fato de que a reforma coloca em sério risco 
as fontes de custeio defi nidas pelo constituinte de 
1988 ao formular o conceito de Seguridade Social e 
de assistência universal à saúde. 

A ANFIP tem promovido, no que está ao seu 
alcance, a ampliação do debate, tendo inclusive 
lançado uma edição especial da Revista de 
Seguridade Social sobre o tema. No entanto, vê 
como prioridade a premissa de que o trabalhador 
brasileiro não deve ser prejudicado, especialmente 
no que se refere a quesitos como Seguridade, 
Previdência, assistência social e saúde.  

• Criação do novo ICMS com a unifi cação das 27 

legislações estaduais;

• Fim da guerra fi scal com manutenção de benefícios 

fi scais e segurança jurídica; 

• Diminuição dos riscos de sonegação - manutenção da 

cobrança do ICMS pelo Estado de origem e nota-fi scal 

eletrônica;

• Garantia de integral recomposição de eventuais perdas 

de receitas;

IVA-F (PIS, Cofi ns, Salário Educação, CIDE) com hipótese 

de incidência menos abrangente (art.153);

• Possibilidade de maior uso de créditos no IVA-F e ICMS, 

com diminuição da cumulatividade e redução da carga 

tributária (art. 153 e PEC - art. 6 º, III);

• Desoneração da folha de pagamento, com garantia da 

recomposição da base de recursos para manutenção da 

Previdência Social (art.195 § 13º, I); como?

Recolhimento do ICMS para o estado de destino (art. 

155, § 2º, VII).

• Política Nacional de Desenvolvimento Regional com 

recursos sufi cientes para o fi nanciamento privado / 

investimento a fundo perdido / desenvolvimento através dos 

fundos estaduais (Art. 159, I, c);

• Mais recursos para investimento em infra-estrutura - A 

infra-estrutura deixa de ser vinculada às receitas da 

CIDE, que é uma contribuição regulatória, e com isto 

não tem uma base fi rme, para passar para a base geral 

de distribuição, que será composta do IVAF, IR, IPI. Em 

valores de 2007, um percentual de 2,3% sobre esta base, 

signifi ca quase 8 bilhões de reais (art. 159, II, c e §4º );

• Municípios e Estados vão receber sobre a base ampla 

- As contribuições (IVA-F) passam compor a base de 

partilha dos fundos (FPE/FPM) - (art. 159, II e §4º )

• Manutenção da competitividade da Zona Franca de 

Manaus (ADCT – art. 92); 

• Assegurado 1,5% para os fi nanciamentos (FCO, FNE e 

FNO) atendendo bancada do Nordeste (Art. 159, I, c-1);

• Criação do Código de Defesa do Contribuinte - Será um 

avanço para a cidadania na busca de preceitos simples 

de democracia e transparência na arrecadação de 

impostos – (Art. 146, IV e PEC - art.15);

• Queda da carga tributária para a população de menor 

renda – corte linear de alíquotas ou desoneração de 

alimentos, medicamentos e outros produtos de consumo 

popular (higiene e limpeza) – (Art. 16, IV);

• Estabelecimento de limites e mecanismos de ajuste da 

carga tributária referente ao IVA e ICMS – (art. 16);

- E  as fontes exclusiva de custeio da Seguridade Social?

O QUE O SUBSTITUTIVO PROPÕE
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o defensor
da Previdência

Celso Barroso Leite, 
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Quando esta revista estiver circulando, estarão 
sendo completados três meses da morte 
do professor e escritor Celso Barroso Leite, 
ocorrida em 21 de maio último, no Rio de 

Janeiro. Quis o destino que o mais ilustre defensor da 
Previdência Social pública no Brasil falecesse durante a 
realização da XXII Convenção Nacional da ANFIP, o que 
acabou por inviabilizar – em meio à efervescência dos 
trabalhos do evento – a realização de uma homenagem à 
altura desse grande pensador a quem a 
Previdência brasileira deve muito. 

Celso Barroso Leite é autor de 
vastíssima obra sobre a Previdência 
Social e sobre outros temas acerca 
da realidade brasileira que sempre 
estiveram na linha de frente em todos 
os debates nacionais. Era formado 
em Direito pela Faculdade de Niterói 
(1939) e cursou Jornalismo na 
Faculdade de Filosofia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, logo após 
concluir o curso de Direito. Carioca de 
Santo Antônio de Pádua, localizada 
no interior do Estado, nasceu em 1917 e ingressou na 
carreira pública em 1937, no antigo IAPI (Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários). A partir 
daí, o tema Previdência Social ganhou destaque em 
sua agenda.

Autor de vários livros e estudos (veja lista 
a seguir) foi também tradutor da revista Seleções 
Reader’s Digest, uma publicação de enorme sucesso 
nos anos 60 e 70. Seu conhecimento do idioma 
inglês foi aperfeiçoado quando cursou mestrado 
em jornalismo na Universidade de Syracusa, nos 
Estados Unidos. Em seu retorno ao Brasil, tornou-se 
pesquisador bolsista do CNPQ – Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, quando 
aprofundou seus estudos sobre Previdência Social. Foi 
também procurador do IAPI e, antes disso, perito da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Celso Barroso Leite foi figura de destaque tanto 
no meio científico como intelectual e político. Um de 
seus livros, em co-autoria com o ministro Paranhos 
Veloso, marcou o início da Sistematização da Teoria 
Previdenciária no Brasil. Entre outros cargos públicos, 
foi ministro interino da Previdência Social, substituindo 
o então ministro Jarbas Passarinho, em 1967. 

Em junho de 2006, a Regional da ANFIP no Rio de 
Janeiro,  AFIPERJ, homenageou Celso Barroso Leite pela 

vasta e qualificada obra em defesa da Previdência Social 
Pública, e pela sua permanente luta por uma sociedade 
justa e solidária. Na oportunidade, a AFIPERJ batizou 
o novo Centro de Estudos da Entidade com o nome do 
estudioso e defensor das causas previdenciárias.

Celso Barroso teve também expressiva participação 
na ANFIP, atuando como palestrante em seminários e 
também como consultor da entidade, em várias ocasiões. 
Seu último trabalho foi prefaciar o livro sobre Regime 

Geral da Previdência Social, editado pela 
Fundação ANFIP. Por isso, sua falta se 
fará sentir não apenas como um grande 
especialista na área previdenciária, mas 
também como amigo da entidade, que 
teve a oportunidade de usufruir de sua 
cultura, sensibilidade e carinho para com 
a categoria dos auditores-fiscais.

Destacam-se entre suas obras: 
Previdência Social; Ombudsman – 
Corredor Administrativo; A crise 
da Previdência; Um Século de 
Previdência Social – Balanço e 
Perspectivas no Brasil e no Mundo 

(Org.); A Proteção Social no Brasil; Sociologia da 
Corrupção (Org.); Comentários à Constituição 
(capítulo sobre Seguridade Social); O Século da 
Aposentadoria; O Século do Desemprego; O Século do 
Lazer; Dicionário Enciclopédico de Previdência Social; 
Filantropia e Contribuição Social; Antologia Informal 
da Globalização; Benefícios da Previdência Social: 
valor e condicões, como requerer, exemplos práticos; 
Previdência Social na Inglaterra e na Suécia.

EM JUNHO DE 2006 A  AFIPERJ,  DO RIO DE JANEIRO, 
HOMENAGEOU CELSO BARROSO PELA VASTA E 

qUALIFICADA OBRA EM DEFESA DA PREVIDêNCIA SOCIAL

Celso 
Barroso teve 

expressiva 
participação  

na ANFIP
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A desoneração 
da folha de 

pagamento 
na reforma tributária 
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|   MATÉRIA

A Anfip concorda que o Sistema Tributário 
Brasileiro precisa ser submetido a profundas 
mudanças. É preciso acabar com seu caráter 
regressivo e implantar dispositivos legais 

que possam promover a efetiva justiça tributária. 
Atualmente, o sistema ignora a capacidade econômica 
e contributiva das pessoas, fazendo incidir a maior 
carga dos impostos sobre a parcela mais pobre da 
população, enquanto deixa intocáveis o grande 
patrimônio e as rendas do capital. Numa abusiva 
desproporção, os tributos indiretos sobre o consumo 
compõem parcela significativa dos preços de itens da 
cesta básica e de bens e serviços indispensáveis. 

A Proposta de Reforma Tributária apresentada 
(PEC 233/08), apesar de seu mote ser a simplificação 
e combate à guerra fiscal, põe em risco o sistema de 
Seguridade Social, pois acaba com a pluralidade 
de fontes de financiamento, exclui as contribuições 
sociais sobre o lucro e sobre o faturamento das 
empresas, ficando previstas somente as contribuições 
previdenciárias. 

Seus efeitos revogam tacitamente a solidariedade 
econômico-social prevista na Carta de 1988, que, 
associada ao fim da CPMF (Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira) e aos efeitos da DRU, se 
constituem em fatores que impossibilitarão a manutenção 
do equilíbrio orçamentário da Seguridade Social. 

Dados da ANFIP de 2009 (referentes ao ano 
de 2008) mostram que o corte de R$ 40 bilhões em 
receitas da CPMF1 mais a subtração de R$ 39 bilhões, 
pelos efeitos da DRU, extrapolam facilmente os R$ 52 
bilhões de superávit do orçamento da Seguridade.

Os cinco tributos a serem extintos pela PEC (CIDE, 
COFINS, CSLL, PIS, salário-educação/FNDE) alcançaram 
em 2008 R$ 217 bilhões2. Essas receitas são vinculadas 
exclusivamente a fundos sociais que financiam as 
políticas da Seguridade Social, educação e trabalho.

Dessa forma, sua extinção significaria o 
desmonte do Orçamento da Seguridade Social, 
acabando com as múltiplas fontes de financiamento 
mediante a arrecadação de tributos, visto que os 
recursos serão repassados pelo orçamento fiscal, 
conforme a estrutura de receitas exclusivas definida 

1. Números estimados para 2008.
2. Segundo dados da Receita Federal e do FNDE, em 2008 foram 
arrecadados:  Cofins (R$ 124,20 bi); PIS/Pasep (R$ 32,49 bi); CSLL (R$ 45,31 
bi); CIDE (R$ 6,16 bi) e Sal.Edu./FNDE (R$ 8,86 bi).

pela Constituição de 1988. É importante frisar, mais 
uma vez, que a Seguridade Social é financiada, desde 
1988, por contribuições sociais incidentes sobre a folha 
de pagamento, sobre o faturamento e sobre os lucros 
das empresas.

A reforma proposta altera essa concepção 
de financiamento, tornando exclusivas, como dito, 
somente as contribuições previdenciárias.  O restante 
dos recursos advirá do orçamento fiscal pela vinculação 
de parte do novo IVA-F, do imposto de renda e do IPI 
(39,7%), tão somente como repasse.

Embora essa alteração não implique mudança 
no atual volume de recursos destinados à Seguridade, 
a extinção de contribuições próprias e a eventual 
substituição da contribuição patronal por uma maior 
tributação do IVA-F poderá vir a reforçar, no futuro, 
os argumentos conservadores. Estes defendem que o 
financiamento do Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS) seja feito apenas pelas contribuições sobre 
a folha, e não por toda a sociedade. Além disso, em 
momentos de crise (como a atual crise financeira) o 
comprometimento da arrecadação é evidente, o que 
denota a importância de outras fontes de financiamento 
da Seguridade Social, e não somente as exclusivas 
de folha de pagamento e sobre a comercialização da 
produção rural. Diante de um cenário desfavorável, 
como fica a questão da melhoria do padrão de vida 
da família brasileira, da interiorização da renda, da 
redução da pobreza, da dignidade da pessoa humana, 
e de tantos outros benefícios da Seguridade Social, em 
particular, da Previdência Social?

POR qUE A DESONERAçãO NãO É A 
MELHOR OPçãO ?

No que se refere à desoneração da folha de 
pagamento via redução da contribuição a cargo das 
empresas para a Previdência Social, faz-se necessário 
proceder a algumas explanações. A arrecadação 
sobre a folha de pagamentos, que inclui empregados, 
trabalhadores avulsos, empregadores e contribuintes 
individuais, é a principal fonte de recursos da 
Previdência Social. 

As perdas, decorrentes da desoneração de 1% ao 
ano durante 6 anos (de 2011 a 2016), deverão girar, na 
média, em torno de R$ 27 bilhões a.a (números estimados 
baseados em uma perda anual de 2003 a 2008).
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A desoneração da contribuição patronal com 
base na folha de pagamentos está há anos na pauta 
da discussão previdenciária. Seus defensores levantam 
uma série de argumentos, entre os quais: (i) o de que a 
base de cálculo da arrecadação previdenciária tenderia 
a ser reduzida  em razão da  redução dos empregos 
formais (e consequentemente perda de arrecadação); 
(ii) o de que os aumentos das alíquotas de contribuição 
patronal ao longo das últimas décadas teriam sido, em 
larga medida, responsáveis pela redução da formalidade 
no mercado de trabalho e, portanto, nos níveis de 
proteção social. Aplicando-se, assim, a desoneração 
na folha de pagamentos, poder-se-ia corroborar para 
um incremento da atividade econômica, haja vista a 
redução do ônus para o empregador. Mas não é isso que 
se verifica nem o que pensam muitos dos estudiosos.

 Para o IPEA3, diante da desoneração de R$ 
100,00, por vínculo da contribuição patronal, sem que 
novas fontes de arrecadação fossem criadas, haveria 
uma necessidade de crescimento da massa de salários 
da ordem de 5,55%, para que a arrecadação não se 
alterasse. Caso a necessidade de compensação se 
desse apenas pelo crescimento dos vínculos formais, 
supondo que sejam mantidos fixos o rendimento 
médio e a proporção de vínculos por nível de alíquota 
de contribuição dos empregados, a quantidade média 
de novos vínculos necessários para tal magnitude de 
desoneração seria da ordem de 971 mil postos formais.

 A formalização de pequenos empreendimentos 
informais – por meio de incentivos fiscais, apoio 
creditício, investimentos em qualificação gerencial, 
entre outros – teria maior efeito sobre as taxas de 
formalidade no mercado de trabalho do que reduções 
nas alíquotas que atingissem toda a economia – inclusive 
seu núcleo estruturado. No Brasil, ao menos partes 
desses incentivos aos pequenos empreendimentos 
vêm recebendo forte apoio por parte do Estado, 
incluindo o regime de tributação diferenciada – como 
o Simples, por exemplo – e também apoio creditício – 
hoje extremamente mais elevado do que o existente em 
décadas anteriores (mesmo diante do atual cenário de 
crise). Assim, uma redução na alíquota da contribuição 
previdenciária patronal não afetará diretamente 
a vida dos pequenos e frágeis empreendimentos 
formalizados. A formalização destes se dará, antes, por 
intermédio de um modelo tributário mais simplificado 

3.  Texto para Discussão nº 1341 – A desoneração da folha de pagamentos e 
sua relação com a formalidade no mercado de trabalho - junho de 2008.

e pelas facilidades de crédito disponibilizadas. Em 
outras palavras, existem fortes evidências para lançar 
dúvidas sobre a hipótese de que a redução da alíquota 
previdenciária terá impactos agudos sobre a taxa de 
formalidade do mercado de trabalho.

A ideia de transferir um percentual da arrecadação 
de um eventual tributo sobre valor agregado para 
o financiamento da Previdência também não seria 
uma boa medida a ser adotada. A compensação à 
desoneração previdenciária por meio de novas fontes 
de receita tem como característica positiva a ampliação 
do leque de financiamento da Previdência. Contudo, 
como aponta Silveira (2008)4 a regressividade dos 
impostos indiretos – contribuições sociais e imposto 
sobre o consumo – poderia implicar efeitos distributivos 
negativos ao se migrar das contribuições previdenciárias 
– de caráter neutro – para tais fontes de financiamento. 
Assim, a compensação financeira da desoneração 
da contribuição previdenciária sobre a folha de 
pagamentos por meio de outros tributos (incidentes 
sobre o faturamento, a movimentação financeira ou 
o valor agregado), por seu turno, ampliaria o leque 
de financiamento da Previdência, mas provavelmente 
levaria a um aumento da sua regressividade.

É preciso acrescentar que nenhuma proposta de 
desoneração analisa se o peso da folha de pagamentos e 
seus respectivos encargos previdenciários em relação ao 
PIB são mais representativos do que os insumos diretos, 
os custos indiretos e os respectivos tributos indiretos. 

É importante ressaltar que as inovações 
tecnológicas, os novos produtos, possibilitaram a todos 
os setores econômicos, com utilização de mão de obra 
intensiva, investir fortemente nessas modernidades com 
a finalidade de substituir trabalhadores por máquinas, 
utilizando insumos que dispensam o uso da mão de 
obra, reduzindo, assim, o peso da folha de pagamento 
na formação do custo dos produtos e serviços.

As propostas continuam presas à idéia de que 
é preciso dar mais estímulos aos empresários para 
investir, sem considerar a fragilidade da demanda 
efetiva observada na economia. Portanto, dada a 
importância vital da contribuição patronal para o 
financiamento do sistema de previdência, é preciso 
trabalhar com a hipótese de um baixo retorno dessas 
medidas, fato que pode desarticular todo o sistema 

4. SILVEIRA, F. G. Tributação, Previdência e Assistências Sociais: impactos 
distributivos. Tese (Doutorado). IE / UNICAMP, Campinas, 2008.
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arrecadacional destinado a cobrir o pagamento 
dos benefícios previdenciários e ao mesmo tempo 
desestabilizar todas as contas nacionais, onde a 
economia de aproximadamente 80% do municípios 
depende diretamente das receitas geradas pelo poder 
de compra dos beneficiários da Previdência Social.

OUTRAS IMPLICAçõES DA PEC Nº 233/08
Existem outras implicações importantes contidas 

no projeto de reforma, que é a extinção do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) e a garantia de recursos 
da educação básica (salário-educação). 

A desoneração da folha, mediante substituição da 
contribuição social do salário-educação (hoje cobrado 
com alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento) 
por uma destinação da arrecadação federal vai acabar 
com o financiamento vinculado da educação básica.  
Igualmente, ao extinguir a contribuição social para o PIS, 
deixará de existir a fonte exclusiva de financiamento do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), cujos recursos 
são, em parte, direcionados ao custeio do Programa do 
Seguro-Desemprego e do Abono Salarial. 

Diante das razões apresentadas é importante 
analisar quais argumentos da reforma são verdadeiros 
e quais são falaciosos, para garantir:

a manutenção dos direitos sociais cujo custeio i. 
está formulado no Artigo 195 da Constituição 
Federal de 1988;

a manutenção de recursos necessários à ii. 
educação básica, cujos recursos atualmente 
são assegurados pela contribuição sobre a 
folha (FNDE);

manutenção de recursos para custear o iii. 
seguro-desemprego;

a manutenção da não-cumulatividade iv. 
tributária;

o esclarecimento das reais necessidades da v. 
redução das alíquotas patronais sobre a folha 
de salários, visto que tal base já está sendo, 
gradativamente, substituída na importância 
do recolhimento das contribuições sociais;

será verdade que a substituição (folha por vi. 
IVA-F) realmente melhora as condições de 
competitividade, estimula a formalidade e 
auxilia a cobertura da previdência social?

a efetiva “neutralidade com relação aos vii. 
valores atuais”, visto que o estudo não 
considera taxa de desemprego, índices de 
informalidade, natalidade e mortalidade, 
aumento de expectativa de vida e sobrevida, 
todas variáveis importantes para assegurar 
um sistema de proteção social, e nem mesmo 
mencionou mecanismos compensatórios 
para implementar a competência residual de 
que tratam os Artigos 195, parágrafo 4º. e 154, 
inciso I da Constituição Federal de 1988.

Diante de tais descalabros, há de se perguntar: a 
reforma proposta será fornecedora de superávit, como 
há muito mostram os dados da ANFIP e da Fundação 
ANFIP (ver Tabela)

A defesa do Orçamento da Seguridade Social – 
que tem a exclusividade das suas fontes de financiamento 
- é fundamental para a implementação de ações e 
programas a ele vinculados. Essa defesa passa não 
somente pela denúncia da existência de um conjunto 
muito grande de despesas irregularmente associadas 
a esse orçamento, como também pela preservação de 
sua capacidade financeira. Pelo menos duas questões 
estão envolvidas: desmascarar os desvios dos recursos, 
que ocorrem por meio da DRU, por exemplo, e impedir 
que a reforma tributária, em tramitação no Congresso 
Nacional, acabe com a pluralidade das fontes da 
Seguridade, extinguindo as contribuições sociais sobre 
o faturamento e o lucro das empresas. Se o fim dessas 
contribuições vier a se somar à extinção da CPMF, em 
breve o fim do superávit da Seguridade retirará dos 
trabalhadores um importante argumento em prol de 
seus direitos sociais. 

Entendemos que o constante movimento de 
desconstrução da rede pública de proteção social e dos 
mecanismos de efetivação da cidadania e dos direitos 
sociais e coletivos está identificado com esses desvios 
do Orçamento da Seguridade Social. Afinal, esse 
Orçamento é uma base importante para materializar 
essa rede de proteção social. 
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Receitas realizadas

1. Receita de contribuições sociais 342.298,8 358.914,1 13,18 12,42
Receita Previdenciária Líquida RGPS (1) 140.411,8 163.355,3 5,41 5,65
COFINS 101.835,1 119.344,7 3,92 4,13
CPMF (4) 36.382,2 971,3 1,40 0,03
CSLL 33.638,6 42.365,7 1,29 1,47
PIS / PASEP 26.121,0 30.830,1 1,01 1,07
Contribuição p/ Correção FGTS (2) 2.005,7 ***** 0,08 **
Concursos de Prognósticos e Outras Contribuições 1.904,3 2.047,1 0,07 0,07

2. Receitas próprias dos órgãos e entidades da Seguridade 3.374,9 3.991,9 0,13 0,14
Recursos próprios do MDS 64,5 161,5 0,00 0,01
Recursos próprios do MPS 963,2 795,6 0,04 0,03
Recursos próprios do MS 2.043,0 2.708,2 0,08 0,09
Taxas de órgãos e entidades 304,2 326,6 0,01 0,01

3. Contrapartida do Orçamento Fiscal para EPU 1.613,1 2.048,7 0,06 0,07

347.286,8 364.954,7 13,4 12,6Receita Total (1+2+3)

Despesas liquidadas Classi�cação

1. Benefícios Previdenciários 185.293,5 200.811,9 7,1 6,9
Previdenciários urbanos 143.478,8 153.682,5 5,5 5,3
Previdenciários rurais 36.682,9 41.763,8 1,4 1,4
Pagamentos judiciais 5.131,8 5.365,6 0,2 0,2

2. Benefícios assistenciais 13.468,3 15.640,5 0,5 0,5
Assistenciais - LOAS 11.566,5 13.747,9 0,4 0,5
Assistenciais - RMV 1.901,8 1.892,6 0,1 0,1

3. Compensação previdenciária (3) ****** 612,2 ** 0,0
4. Benefícios de transferência de renda 8.942,9 10.604,6 0,3 0,4
5. EPU - benefícios especiais 1.613,1 2.048,7 0,1 0,1
6. Saúde : pessoal ativo e outras despesas MS 45.797,2 50.265,1 1,8 1,7
7. Assistência social : pessoal ativo e outras despesas MDS 2.302,3 2.598,9 0,1 0,1
8. Previdência social : pessoal ativo e outras despesas MPS 4.792,1 4.753,5 0,2 0,2
9. Outras ações da Seguridade Social 3.525,1 3.903,6 0,1 0,1
10. Benefícios FAT 17.951,4 20.689,5 0,7 0,7
11. Outras ações do FAT 685,0 724,5 0,0 0,0
12. Complementação do FGTS e outras ações (2) 1.988,0 ***** 0,1 **

Despesa Total  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 286.359,0 312.653,0 11,0 10,8

Saldo da Seguridade Social (RGPS) 60.927,9 52.301,7 2,3 1,8
Fonte: MPS (dados previdenci

Extração: Câmara dos Deputados. Elaboração ANFIP e Fundação ANFIPários em regime de caixa); para os demais, SIAFI, contabilizando 

os valores liquidados, em regime de competência.

Nota: 

(1) Receita Previdenciária Líquida corresponde a Receitas Previdenciárias Próprias do INSS deduzidas as Tranferências a Terceiros

(2) O PPA 2008-2011 transferiu as despesas com complementação do FGTS para o Orçamento Fiscal; por coerrência, as receitas das  respectivas  contribuições para correção também não foram consideradas

(3) A compensação previdenciária também foi criada pelo PPA 2008-2011 e representa o saldo do ajuste de contas entre os regimes  previdenciários (RGPS e RPPS da União, estados e municípios)

(4) A receita relativa à CPMF em 2008 é meramente residual e refere-se a recolhimentos relativos a fatos ocorridos anteriormente à sua  extinção

2008 2007 2008

2007 2008 2007 2008

Resultado do Orçamento da Seguridade Social: receitas e despesas - 2007 e 2008

em R$ milhões correntes em % PIB

2007
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Nesses vinte anos da Constituição Cidadã, 
mesmo com todos esses problemas, o saldo da 
Seguridade Social e do seu orçamento é positivo, 
demonstrando-se um mecanismo importante para 
assegurar direitos. Em quase todos esses anos, 
sobraram recursos na conta da Seguridade Social. 
Isso não significa que todos os direitos tenham sido 
atendidos.  

Sem dúvida reconhecemos que o processo 
constituinte produziu grandes avanços no campo 
social. Contudo, a não implementação de várias 
dessas decisões coloca em risco a efetividade de 
muitos desses direitos, especialmente os relacionados 
à Seguridade Social, principalmente agora, com 
o projeto de lei da Reforma Tributária. Além de 
não avançar rumo à desejável e necessária justiça 
tributária, subtrai da Seguridade a exclusividade de 
parte de suas receitas e a pluralidade de suas fontes 
de financiamento, representadas pela existência das 
contribuições sociais sobre o lucro e o faturamento.

A não efetivação do Orçamento da Seguridade 
Social, separando-o do Orçamento Fiscal, a subtração 
de suas receitas exclusivas e a alocação de despesas 
estranhas à Seguridade, não refletem o seu conceito 
constitucional e põem em risco os direitos que a 
Seguridade Social deveria garantir.

Muitos desses direitos que a Seguridade 
deveria garantir se materializaram. Houve o 
reconhecimento do salário mínimo enquanto piso de 
benefícios; a universalização da previdência rural; a 
implantação dos benefícios assistenciais de natureza 
continuada; a universalização, a descentralização e a 
municipalização da saúde; a implantação dos fundos 
nacionais, estaduais e municipais, para facilitar o 
controle social sobre os recursos vinculados a essas 
ações e sobre as despesas que canalizavam esses 
recursos; a implantação de conselhos de controle 
social, com poder de intervenção na gestão e na 
definição de políticas. Mesmo em outras áreas de 
governo, muitos direitos e políticas sociais saíram do 
papel porque contaram com recursos da Seguridade, 
como a merenda escolar, as políticas de valorização 
do trabalho, de reajustes reais para o salário mínimo, 
bolsa família etc. 

Infelizmente, diversos pontos não avançaram.  
A alegação de falta de recursos sempre foi utilizada 
para negar o adequado financiamento para a saúde e 

para inibir ou conter a expansão da assistência social, 
mesmo diante de sinais evidentes de retrocesso 
médico-sanitário e dos alarmantes índices de miséria 
e de fome. Com a previdência não foi diferente e a 
pressão se deu com a criação de um conceito muito 
singular de apuração de contas. 

Portanto, é comum, com essa construção, que 
esse Orçamento seja apontado como deficitário, que 
precise ser complementado com recursos fiscais e, 
portanto, responsabilizado pela incapacidade estatal 
de realizar os investimentos em infra-estrutura que o 
país demanda; ou permitir um maior desembolso em 
áreas como educação - fundamental para ampliar a 
capacidade de produção da sociedade brasileira.

Além de demandar mais e mais recursos para 
a produção de superávits, de ser um empecilho à 
devida prestação de serviços públicos e de determinar 
sucessivas reformas para desobrigar cada vez mais 
o Estado da garantia de direitos ao cidadão, esse 
cenário aponta para uma direção completamente 
oposta à que permeia o Capítulo “Dos Direitos Sociais” 
da Constituição Federal. 

Apesar dos avanços, nesses vinte anos, ainda 
há uma grande dívida para com os trabalhadores 
em nosso país. Ainda hoje a Previdência Social, em 
que pese se constituir nosso maior programa de 
distribuição e interiorização da renda, não assegura 
os direitos da maioria dos trabalhadores. Ainda está 
organizada numa forma de contribuição direta, 
desconhecendo uma realidade onde um grande 
número de pessoas não possui relações de emprego e 
uma imensa maioria sequer é assalariada.

A defesa da Seguridade Social, do seu Orçamento 
e das suas fontes exclusivas de financiamento é dever 
de todas as entidades e setores organizados da nossa 
sociedade que lutam pelos direitos sociais. E, como 
vimos, a desoneração não é a  melhor opção.

 Implementar reformas que desconstituam a 
Seguridade Social pode ser o primeiro passo para a 
retomada do discurso da necessidade de reforma da 
previdência, da assistência e possíveis diminuições de 
recursos à saúde.

O esclarecimento da sociedade, a articulação 
de seus atores e a capacitação para uma intervenção 
consciente são questões fundamentais para a defesa 
de uma sociedade mais justa e igualitária.
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Nos primeiros seis meses do ano, as receitas 
referentes à arrecadação vinculadas à 
Previdência Social – apuradas mediante 
o acompanhamento diário da entrada 

(recebimentos) de recursos financeiros do caixa do INSS - 
tiveram crescimento nominal de 5,7%. Praticamente não 
houve crescimento real1 no período. Os recebimentos 
de caixa saltaram de R$ 118,79 bilhões, em 2008, para 
R$ 125,58 bilhões em 2009 (ver Tabela).

As Receitas Previdenciárias Próprias 
(Recebimentos Próprios) alcançaram, no 1º semestre 
de 2009, o equivalente a R$ 91,34 bilhões. Deduzidas 
as Transferências a Terceiros, iguais a R$ 9,38 
bilhões, apuram-se Receitas Próprias Líquidas (RPLs) 
equivalentes a R$ 81,96 bilhões. Se comparadas ao 
mesmo período de 2008, quando as RPLs totalizaram 
R$ 73,50 bilhões, o crescimento nominal foi de 11,5%, 
e o real, de 5,3%.

A Arrecadação Bancária, rubrica mais expressiva das 
Receitas Previdenciárias Próprias, teve incremento nominal 
de 10,7% e real de 4,5%. Em valores monetários correntes, 
passou de R$ 76,03 bilhões em 2008 para R$ 84,15 bilhões 
em 2009. No 1º semestre de 2008, ela representava, em 
termos reais, 92,86% das receitas próprias. Em 2009 esse 
valor teve uma pequena queda, caindo para 92,13%. Isso 

1. Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a 
preços de junho de 2009.

mostra que mesmo diante da crise econômica há uma 
sustentação muito boa da arrecadação. 

 A partir de agosto de 2007, foi incluída nos 
recebimentos próprios a rubrica Simples Nacional 
(“Supersimples”). O Simples Nacional é um regime 
tributário diferenciado, simplificado, previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006 (alterada pela LC nº 127, 
de 2007), aplicável às microempresas e às empresas de 
pequeno porte, a partir de julho de 2007. Essa rubrica 
implica o recolhimento mensal, mediante documento 
único de arrecadação, dos seguintes tributos: Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI); Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 
Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuição para 
a Seguridade Social (cota patronal); Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Representa 
a segunda maior fonte das Receitas Previdenciárias 
Próprias, equivalendo, nos primeiros seis meses 
acumulados de 2009, a 6,26% (R$ 5,72 bilhões) dos 
Recebimentos Próprios. Mesmo diante da crise financeira 
os recebimentos dessa rubrica foram maiores que os do 
primeiro quadrimestre de 2008, quando perfizeram R$ 
4,74 bilhões, ou 5,79% dos Recebimentos Próprios.

Arrecadação Bancária tem
crescimento real de 4,5% 

no 1º semestre de 2009
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Já os recursos provenientes do Orçamento 
da Seguridade Social (Transferências da União) 
totalizaram de janeiro a junho de 2009 o equivalente 
a R$ 42 bilhões, mais do dobro das transferências de 
2008 (R$ 18,92 bilhões). Em termos reais houve um 
acréscimo de 109,7%. Esse aumento nas transferências 
(principalmente na fonte 153 – Cofins) foi, ao que 
tudo indica, para suprir as constantes quedas na 
arrecadação.

A Cofins/LOAS, rubrica que suporta o pagamento 
de benefícios pelo INSS, representou no acumulado de 
2009 cerca de 24% do total repassado pelo Ministério 
da Fazenda. Em valores nominais houve incremento 
da rubrica de 23,6% em relação ao total de 2008. Já 
em valores reais, considerando a inflação vigente no 
período, houve um aumento de 16,7%. Em valores 
monetários reais, comparando o 1º semestre de 2008 
ao de 2009, o salto foi de R$ 8,69 bilhões em 2008 para 
R$ 10,14 bilhões em 2009.

Sob a ótica das Despesas Totais (Pagamentos), o 
acumulado do 1º semestre de 2009 somou R$ 126,44 

bilhões, o que expressa um aumento nominal de 13,1% 
e um crescimento real de 6,8%, considerando-se que 
em 2008 o total foi de R$ 111,79 bilhões. 

A diferença entre as Receitas Próprias Líquidas2 
do INSS e o Total de Benefícios do RGPS foi de R$ 21,28 
bilhões negativos no acumulado de 2009. O saldo teve 
variação real de 10,7%, já que no ano de 2008 somou 
R$ 19,22 bilhões negativos em termos reais (R$ 18,16 
bilhões em termos nominais). É importante ressaltar 
que esse resultado não computa nenhuma outra receita 
do Orçamento da Seguridade Social, o qual se mantém 
superavitário.

Mesmo diante da crise financeira mundial, 
instalada a partir de outubro de 2008, e da redução do 
saldo entre admissões e demissões divulgados pelo 
Caged / MTE (em relação a períodos equivalentes de 
anos anteriores),  fato que afetou negativamente o 
nível de emprego, pode-se concluir que, se comparado 
com mesmo período de anos anteriores, a Receita 
Previdenciária apresentou resultados satisfatórios no 
primeiro semestre de 2009. 

2. Receitas Próprias Líquidas correspondem a Receitas Previdenciárias 
Próprias deduzidas as Transferências a Terceiros.
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Arrecadação Líquida
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JAN/2009 FEV MAR ABR MAI JUN
Acum. 1º semestre 

2009
Acum. 1º semestre 

2008

1. SALDO INICIAL 2.964.959           4.886.336           6.103.942           5.804.062           4.609.557           3.257.980           2.964.959                      2.068.139                      

2. RECEBIMENTOS 24.796.656        20.565.447        20.771.729        19.732.235        19.670.342        20.045.936        125.582.345                 118.787.835                 

   2.1 Próprios 14.402.717        14.559.096        15.583.212        15.516.769        15.774.516        15.508.589        91.344.900                    81.881.541                    

     - Arrecadação Bancária 13.759.494        13.767.735        13.894.225        14.094.344        14.252.330        14.387.081        84.155.208                    76.034.107                    

     - Arrecadação SIMPLES (1) 23.711                     20.709                     15.559                     13.908                     14.519                     13.054                     101.460                               293.480                               

     - Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 517.841               727.848               1.475.652           985.701               993.079               1.021.595           5.721.716                      4.737.367                      

     - Arrecadação REFIS (1) 26.158                     20.730                     23.721                     24.441                     22.091                     16.914                     134.056                               147.847                               

     - Arrecadação FNS (1) –                             –                             –                             –                             –                             –                             –                                         –                                         

     - Arrecadação CDP (1) –                             –                             –                             –                             –                             –                             –                                         –                                         

     - Arrecadação FIES (1) 45.182                     2.783                       109.088                   58.426                     73.437                     64.842                     353.758                               369.482                               

     - Depósitos Judiciais 89.586                     60.453                     114.880                   391.646                   470.825                   53.331                     1.180.721                            532.215                               

     - Ressarcimento de Arrecadação -527                         -4                             -374                         -236                         -112                         -424                         -1.678                                 -1.210                                 

     - Restituições de Arrecadação -10.636                    -12.937                    -21.526                    -22.306                    -23.466                    -17.939                    -108.810                             -60.160                               

     - Taxa de Administração Sobre Outras Entidades (2) -48.092                    -28.223                    -28.012                    -29.154                    -28.186                    -29.864                    -191.530                             -171.588                             

   2.2 Rendimentos Financeiros -18.823                    -31.670                    -39.561                    -22.040                    -24.830                    -12.979                    -149.902                             -35.060                               

     - Remuneração s/ Arrecad. Bancária 139                          99                            109                          177                          84                            79                            687                                      702                                      

     - Rendimentos Aplicações Financeiras -18.962                    -31.769                    -39.670                    -22.218                    -24.914                    -13.057                    -150.589                             -35.762                               

   2.3 Outros 70.798                     17.309                     4.950                       20.137                     12.245                     12.581                     138.021                               154.811                               

   2.4  Antecipação da Receita (Tesouro Nacional) 3.105.648                -615.025                  1.137.880                -3.148.859               -1.656.562               -6.582.012               -7.758.930                          17.868.561                          

   2.5 Transferências da União 7.236.316           6.635.736           4.085.247           7.366.228           5.564.973           11.119.755        42.008.256                    18.917.982                    

     - Recursos Ordinários 40.962                     38.734                     39.006                     39.645                     39.239                     43.044                     240.631                               691                                      

     - Concursos e Prognósticos 11.961                     677                          -65                           94                            134                          16                            12.818                                 27.176                                 

     - Operações de Crédito Externa –                             –                             2.000                       –                             –                             –                             2.000                                   -2                                        

     - Contribuição Social sobre o Lucro 255.996                   292.995                   329.082                   327.922                   304.002                   367.228                   1.877.224                            426.736                               

     - COFINS e Contrib. do Plano de Seg. Social Servidor 1.816.178                4.466.289                1.773.170                5.116.228                3.030.456                8.773.634                24.975.954                          4.956.801                            

     - Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira –                             –                             –                             56                            –                             –                             56                                        –                                         

     - Recursos Ordinários / COFINS - TRF 3.053.322                167.097                   201.276                   256.578                   234.246                   289.833                   4.202.352                            3.436.761                            

     - Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida 2                              –                             –                             –                             –                             –                             2                                          651                                      

     - Devolução do PSS / PASEP / Outros 0                              –                             –                             –                             –                             –                             0                                          1.270.667                            

     - COFINS - EPU 83.626                     102.991                   171.280                   58.706                     74.748                     64.000                     555.351                               590.000                               

     - COFINS/LOAS 1.974.268           1.566.954           1.569.497           1.567.000           1.882.149           1.582.000           10.141.869                    8.208.501                      

3. PAGAMENTOS        22.875.279        19.347.842        21.071.609        20.926.740        21.021.919        21.192.504        126.435.893                 111.787.915                 

   3.1 Pagamentos do INSS 20.504.375              17.957.933              19.698.018              19.499.716              19.648.195        19.747.773        117.056.011                        103.409.104                        

      3.1.1 - Total de Benefícios (3) 19.927.926              17.469.936              19.807.073              18.974.367              18.919.244              19.179.415              114.277.960                        100.656.804                        

         3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 19.825.331              17.291.024              19.019.982              18.835.846              18.792.911              19.111.467              112.876.560                        100.023.262                        

        a) Benefícios do RGPS 18.369.540        15.756.406        17.340.268        17.189.101        17.140.528        17.445.296        103.241.139                 91.658.905                    

            - Benefícios - INSS 15.315.195              15.587.179              17.133.378              16.896.955              16.850.784              17.095.811              98.879.301                          88.046.460                          

            - Sentenças Judiciais - TRF 3.053.322                167.097                   201.276                   256.578                   234.246                   289.833                   4.202.352                            3.436.761                            

            - Sentenças Judiciais - INSS 1.023                       2.130                       5.614                       35.568                     55.498                     59.653                     159.486                               175.684                               

        b) Benefícios não Previdenciários 1.455.791                1.534.618                1.679.714                1.646.745                1.652.384                1.666.170                9.635.422                            8.364.357                            

            - Encargos Previdenciários da União - EPU 69.327                     66.772                     64.191                     65.525                     65.699                     67.874                     399.388                               537.342                               

            - LOAS e RMV 1.386.464                1.467.846                1.615.523                1.581.219                1.586.684                1.598.297                9.236.034                            7.827.015                            

     3.1.2 - Benefícios devolvidos -102.595                  -178.912                  -787.091                  -138.521                  -126.333                  -67.949                    -1.401.400                          -633.542                             

     3.1.3 Pessoal 603.605                   563.917                   540.048                   544.760                   547.346                   555.378                   3.355.053                            2.681.813                            

     3.1.4 Custeio 75.440                     102.992                   137.989                   119.110                   307.938                   80.929                     824.397                               704.029                               

   3.2 Transferências a Terceiros 2.370.904           1.389.909           1.373.591           1.427.025           1.373.724           1.444.731           9.379.882                      8.378.810                      

4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS) -6.337.726         -2.587.219         -3.130.646         -3.099.357         -2.739.735         -3.381.438         -21.276.121                  -18.156.175                  

5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos -7.793.517         -4.121.837         -4.810.360         -4.746.102         -4.392.119         -5.047.608         -30.911.542                  -26.520.532                  

6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total) 1.921.378           1.217.606           -299.880             -1.194.505         -1.351.577         -1.146.569         1.644.598                      6.999.920                      

7. SALDO FINAL 4.886.336           6.103.942           5.804.062           4.609.557           3.257.980           2.111.411           2.111.411                      9.068.059                      

FLUXO DE CAIXA DO INSS - 1º semestre de 2009   
(em R$ mil nominais )

DISCRIMINAÇÃO

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. Boletins Estatísticos da Previdência Social - Vol. 13 nº6 e Vol. 14 Nº 6             

(1) Recursos transferidos pela União. (2) A partir de janeiro de 2008 o valor da taxa de administração sobre outras entidades é abatido dos recebimentos próprios em decorrência de não ser utilizado para pagamento de benefícios do RGPS.    

(3) Inclui valores de benefícios devolvidos.

Notas: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.

              2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferencias a Terceiros.

              3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).

              4. O INSS informou que a alteração em valores das rubricas Recebimentos Diretos "Antecipação de Receita" e Total de Pagamentos "Custeio", do Fluxo de Caixa, divulgados em edições anteriores - janeiro a junho de 2007, deveu-se à duplicidade

              5. Dados sujeitos a alterações.         
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À medida que a tecnologia da comunicação se 
vai sofisticando e conquistando a preferência 
das novas gerações, que entre a escola e a 
internet optam, sem quaisquer remorsos, 

por esta em detrimento daquela, a crise da educação 
tende a agravar-se cada vez mais. De avaliação em 
avaliação crescem os índices de desaproveitamento 
escolar, para desaponto dos professores, escândalo das 
famílias e crescente desorientação dos policy-makers 
do Ministério Federal e das secretarias estaduais de 
educação. Todos estão perplexos e os jovens, que são 
as grandes vítimas desse desastre, preparam-se cada 
vez menos para a disputa de seu lugar ao sol nesta 
era, sua e nossa, que depende fundamentalmente da 
quantidade e da qualidade dos saberes armazenados 
durante o período escolar.

Os currículos tradicionais, os conteúdos 
nem sempre atuais das lições, as avaliações de 
aprendizagem centradas no que os alunos não sabem 
e desprezando aquilo que eventualmente saibam, 
as didáticas repetitivas e discursivas de professores 
formados na era jurássica, o desaparelhamento 
escolar no que diz respeito a TVs, computadores, 
pessoal especializado na pedagogia da transmissão 
atraente do conhecimento – tudo isso combinado 
resulta numa escola que, para os alunos nascidos 
na cultura do Google, do Speed, das bandas, das 
digitalizações e coisas que tais, não faz sentido. 
De repente, algum burocrata descobre o óbvio: os 
alunos do ensino básico são fracos em Português e 
em Matemática. Vai daí surge um programa de aulas 
intensivas nessas duas disciplinas, como se numa 
enfermaria de anêmicos se começasse a ministrar 
doses maciças de vitaminas A, B, C aos doentes... 
Sem discutir a necessidade de saturar os alunos de 

Matemática e Português, ouso perguntar: quais os 
meios a serem empregados para o fortalecimento 
desses saberes? Haverá didáticas especiais para essa 
cruzada contra a ignorância reinante entre os jovens 
quanto à arte de calcular e comunicar? Ou serão os 
mesmos professores, com as didáticas de sempre 
e sem o auxílio das tecnologias da imagem e do 
e-learning já consagradas pela TI ?

Nessas medidas pensadas hoje com os 
instrumentos de ontem, mister se faz acrescentar 
aos currículos, principalmente os de ensino médio 
e superior, a disciplina denominada autodidaxia ou 
autodidatismo, porque, com o império da educação 
permanente, ora instalada nos sistemas de ensino, a 
escola será menos uma transmissora presencial do 
saber, e mais um misto de usina difusora, que prepara 
e oferece as novas linguagens do saber, por meio de 
uma semiologia tecnológica, cujo acesso caberá ao 
aluno fazer por conta própria, em casa, no trabalho 
e até no lazer, em sua permanente necessidade de 
atualização. Daí que é preciso ensiná-lo a pesquisar, 
a buscar e a achar o que lhe interessa, para viver 
nesse mundo de Flash Gordon1, que parece nos estar 
reservado, daqui para a frente. Creio que é para isso 
tudo que as futuras propostas de reforma de ensino 
devem atentar prioritariamente, para que se não 
percam, nem recursos, nem expectativas dos que se 
vão educar e que já não conseguem digerir as velhas 
fórmulas desprovidas da modernidade tecnológica.

Há que se reabilitar o autodidatismo que, no 
passado, foi uma alternativa à desescolaridade, mas 
que hoje poderá ser o instrumento principal de uma 
nova educação. 

1. Super-herói futurista de história em quadrinhos, lançado em 1934. 

Paulo Nathanael Pereira de Souza
doutor em educação e presidente do 

Conselho de Administração do 
Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE

O papel 
do autodidatismo  
na educação
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A Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social dispõe 
de equipe técnica especializada para realizar estudos, 
seminários, cursos, debates e trabalhos categorizados 
com enfoque centralizado na proteção à população, aos 
trabalhadores, aos contribuintes e aos benefi ciários. 

www.fundacaoanfi p.org.br

Visite o nosso site e conheça um pouco da 
nossa atuação e das nossas publicações.

Inteligência 
a serviço da sociedade

FUNDAÇÃO ANFIP DE ESTUDOS 
DA SEGURIDADE SOCIAL


