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Voto e plenitude democrática
Escaldado por fatos políticos que abalaram a nação
nos últimos anos, o brasileiro vai às urnas em outubro com
o firme propósito de acertar em sua escolha no exercício
maior da cidadania representado pelo direito ao voto
livre. Fato que se repete a cada eleição, a predominância
do debate recai sobre a disputa presidencial, típico
sintoma do país em que o presidencialismo parece ter
se firmado definitivamente como opção da população
quanto à forma de governo. Embora ainda incipiente em
muitos aspectos, a democracia brasileira parece buscar
alternativas para o seu fortalecimento, embalada pelas
pesquisas de opinião, pelos debates televisivos e pela
ação do próprio Tribunal Superior Eleitoral ao veicular
“campanhas de esclarecimento” da população quanto
ao valor do voto e quanto à importância de “votar
consciente” após a atenta observação do quadro político
que se tenta desenhar por intermédio dos meios de
comunicação disponíveis.
Como sempre procedeu, com sucesso, nas
eleições anteriores, a Revista de Seguridade Social
tentou obter (conforme relato detalhado na página 20),
a resposta dos candidatos a cada uma das questões
de importância crucial para os auditores-fiscais da
Receita Federal do Brasil, que, evidentemente, não se
constituem numa parcela isolada da população em
relação aos anseios, dúvidas e até mesmo apreensões
quanto ao futuro do país. Saúde, educação e segurança
formam o tripé que parece predominar como
preocupação central, mas a complexidade do mundo
moderno e a ampla gama de demandas da sociedade
ampliam esse quadro substancialmente, razão pela
qual se espera preparo cada vez mais comprovável por
parte dos candidatos para o enfrentamento de todas as
situações – previsíveis ou não – que se apresentem no
decorrer do exercício do mandato.
Embora essas respostas dos candidatos não
nos tenham sido dadas, como também não o foram
quando solicitadas por outros veículos dos quais se
tem conhecimento, e também não tenham atendido
às expectativas em alguns debates cuja estrutura
inviabiliza o aprofundamento das questões, o fato é que
o auditor-fiscal da RFB está perfeitamente consciente
– pela própria discussão que se dá no âmbito de suas
entidades representativas – quanto à clareza de posições
que se exige de cada um dos postulantes ao cargo em

relação a temas cuja explicitação não mais dá margem
a subterfúgios. Assim é o caso – por exemplo – da
reforma tributária que efetivamente preserve as fontes
de custeio da Seguridade Social, de modo a garantir
um orçamento anual capaz de atender às legítimas
demandas da população. Da mesma forma, a categoria
dos auditores-fiscais está a exigir posições inequívocas
em relação – para citar outro exemplo – da consolidação
de um Estado que seja efetivamente constituído de
servidores concursados, com garantias de lei para
o exercício das atividades próprias das carreiras de
Estado e mediante normas devidamente explicitadas
em uma lei orgânica do Fisco que assegure – sem meios
termos ou meias palavras – o pleno desenvolvimento
das funções e obrigações que lhes são próprias, com
salvaguardas que representem a segurança de poder
agir com isenção e sem o assédio de pressões estranhas
aos parâmetros eminentemente técnicos que devem
nortear os procedimentos destinados a obter-se os
resultados exigidos com legitimidade pela população
e pelo próprio Estado.
No âmbito da Seguridade Social, a Previdência
Social pública é outro dos bens inalienáveis da
população que não permitem desvios de qualquer
natureza. É preciso que os candidatos assumam o
compromisso de fortalecê-la, de criar mecanismos de
ampliação da base de contribuintes como uma das
formas de garantir o seu custeio, e, em suma, de manter
firmes os alicerces daquele que hoje representa o maior
mecanismo de redistribuição de renda do Brasil.
São essas, na verdade, pinceladas bastante
resumidas em meio a um cipoal de aflições de um
povo que hoje amarga o trágico drama de conviver
com um sistema tributário excessivamente regressivo
e injusto, sem a contrapartida de serviços que
atendam, minimamente, as carências do tripé acima
referido, o que efetivamente conduz à conclusão
de que o voto, afinal, embora se constituindo em
conquista e legítimo direito de cidadania, não é
suficiente para se dizer que o brasileiro vive numa
plena democracia, que se traduz em igualdade de
oportunidade para todos, segurança, saúde, educação
e lazer, sinteticamente englobadas no conceito de
justiça social que esteja amplamente presente e a
serviço de todos os segmentos da população.
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) protocolou o
nome de nove candidatos à Presidência da República.
Apesar do número elevado de pretendentes ao maior
cargo político, apenas três candidatos conseguiam,
até o fechamento desta edição, obter percentual nas
pesquisas junto ao eleitorado: Dilma Rousseff, José Serra
e Marina Silva. Diante do festival de “farpas” e das evasivas
muitas vezes utilizadas para escapar às questões mais
embaraçosas ou difíceis, os debates televisivos parecem
figurar como única alternativa oferecida ao eleitor
em sua tentativa de conhecer mais profundamente o
pensamento de cada um desses candidatos.
O tema “eleição presidencial”, destaque desta
edição, tem muitas ramificações. Não está clara, por
exemplo, a posição dos candidatos em relação às
propostas de uma nova reforma da Previdência, a par
das dificuldades que sempre surgem quando o tema
é reforma tributária e fiscal. O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva já admitiu mais de uma vez que o déficit
previdenciário não existe, mas a discussão parece nunca
ficar clara para os que não querem admitir a existência
de desvios no orçamento da Seguridade Social. A ANFIP,
por sua vez, cobra um posicionamento bastante claro
sobre questões cruciais para o funcionalismo de um
modo geral e, especificamente, para o auditor-fiscal da
Receita Federal do Brasil (leia Editorial).
Também nesta edição, ao lado de outros temas
palpitantes, apresentamos reportagem sobre o CARF
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), que
está completando 85 anos de existência. Segundo o
seu presidente, Carlos Alberto Freitas Barreto, a missão
do órgão é de “assegurar à sociedade imparcialidade
e celeridade na solução dos litígios tributários”. Em
entrevista exclusiva, ele explica detalhadamente
como funciona o Conselho, quais os objetivos e
missões e as metas a serem alcançadas. Para a
comemoração dos 85 anos do CARF foi organizada
uma extensa programação que engloba uma série de
atividades, entre elas a realização do Prêmio CARF de
Monografias em Direito Tributário, que vem a ser o
primeiro patrocinado por um órgão público vinculado
à atividade e aberto à sociedade.
Boa leitura
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Cartas
Editorial oportuno

Assinatura

Li a Revista de Seguridade Social abril/junho de 2010 (103). Dei
especial atenção ao editorial O Bonito é Pensar. De conteúdo
bem formulado e oportuno, chamou minha atenção a
avaliação sobre as ações políticas dos detentores de mandados
eletivos, que, na maioria das vezes, não coincidem com o que
prometem quando em campanha. Apesar disso, continuamos
votando em lideranças que não cumprem o que prometem...
Parabéns à revista pelo seu todo e também por assuntos
pontuais tão bem apresentados.

Como perito médico do INSS gostaria de saber se é possível
receber os exemplares da Revista da ANFIP, que sempre
apresenta temas muito interessantes e vários correlacionados à
minha atividade no INSS.
George C.M. Morley
Belo Horizonte (MG)

Alencar Garcia de Freitas
Vitória/ES

Acervo
A Biblioteca Dante Alighieri do Centro Universitário Ítalo
Brasileiro tem a satisfação de acusar o recebimento de
exemplares da Revista de Seguridade Social, 2010. A publicação
está incorporada ao nosso acervo e colocada à disposição
dos docentes, dicentes e à comunidade circunvizinha. Nossos
agradecimentos.

Nota da Redação
Para assinar a Revista de Seguridade Social, sem
nenhum custo, basta enviar e-mail para cadastro@
anfip.org.br, com nome e endereço completos,
manifestando o interesse de receber os exemplares.

Roseli Leme
Biblioteca Dante Alighieri
Centro Universitário Ítalo Brasileiro
São Paulo - SP

envie sua Carta

Envie sua carta, com nome e endereço completos, para
o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br
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Pouco açúcar e muita saúde

Lula já admitiu que o déficit previdenciário não existe, pois, conforme
a ANFIP tem demonstrado incansavelmente, os números negativos
resultam da transferência, para o Orçamento da Seguridade Social,
de despesas que devem ser custeadas pelo Tesouro Nacional. A
discussão é mais profunda do que alguns economistas e “estudiosos”
pretendem dar a entender, e precisa estar presente no debate
sucessório.
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Os números não deixam dúvidas: o diabetes mellitus está entre
as “doenças do século”. Em 1985, estimava-se haver 30 milhões
de pessoas com diabetes tipo 2 em todo o mundo. Em 1995,
esse número já ultrapassava os 150 milhões. De acordo com as
estatísticas da IDF (International Diabetes Federation), atualmente
o número já supera os 250 milhões. Se nenhuma atitude eficiente
de prevenção for tomada, estima-se que o número total de pessoas
com diabetes em 2025 alcançará os 380 milhões.

CARF: imparcial e célere

14

A missão do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), do
Ministério da Fazenda, é de “assegurar à sociedade imparcialidade
e celeridade na solução dos litígios tributários”. A definição é do
presidente do órgão que está completando 85 anos de existência,
Carlos Alberto Freitas Barreto, que explica como funciona o Conselho,
quais os objetivos e missões e as metas a serem alcançadas.

Debate na sucessão

19

Apesar do número elevado de pretendentes ao cargo de presidente
da República – nove, no total –, apenas três candidatos conseguiam,
até o início de agosto, obter percentual nas pesquisas junto ao
eleitorado: Dilma Rousseﬀ, José Serra e Marina Silva. Os debates
televisivos parecem se constituir na única oportunidade oferecida ao
eleitor de conhecer mais profundamente o pensamento de cada um
desses candidatos, uma vez que ficará difícil fugir de qualquer tema
que seja colocado na mesa de discussão.

A Seguridade e a crise

25

Falando simples
A iniciativa de simplificar a linguagem científica está longe de ser de todo
desarrazoada, tendo em vista que se fundamenta, principalmente, no
enraizamento de hábitos linguísticos arcaicos, os quais ainda encontram
nichos de adeptos, gerando morosidade, desperdício e até mesmo
perplexidade. O juiz de Direito Eduardo Feld analisa a questão.
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Mesmo com o empenho dos governos e a gigantesca soma de
recursos injetados no sistema bancário, nas nações mais ricas, o
ano de 2009 foi de crises bancárias, queda na atividade econômica
e crescimento do desemprego em todo o mundo. Mais de um ano
e meio depois, ainda sobram dificuldades, não sendo esperados
grandes movimentos de recuperação em âmbito mundial para
2010. Nesse cenário, as receitas da Seguridade Social brasileira, em
2009, totalizaram R$ 392,3 bilhões.

37
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MATÉRIA
e sucessão presidencial
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mês de abril deste ano, quando foi lançado
o número 103 da Revista de Seguridade
Social, foi particularmente significativo
para a ANFIP, que festejou seus 60 anos
colhendo entre suas recompensas o
reconhecimento do próprio presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, quanto à exatidão dos estudos
feitos pela entidade no segmento da Seguridade Social.
Lula admitiu que o déficit previdenciário não existe, pois,
conforme a ANFIP tem demonstrado incansavelmente,
os números negativos resultam da transferência, para
o Orçamento da Seguridade Social, de despesas que
devem ser custeadas pelo Tesouro Nacional. Com isso,
a ANFIP alcança mais um reconhecimento quanto à
seriedade e à exatidão dos seus estudos.
A discussão é mais profunda do que alguns
economistas e “estudiosos” pretendem dar a
entender. Há quem argumente que esse cálculo não
faz diferença, porque as verbas, de qualquer maneira,
são oriundas do caixa do governo. Mas isso é uma
simplificação da questão, que deve ser devidamente
esclarecida, notadamente às vésperas da sucessão
presidencial, quando se tornará inevitável, mais uma
vez, o debate em torno da suposta necessidade de
uma nova reforma previdenciária.
A questão não se resume em dizer que “o caixa”
é o governo, e sim em identificar quem alimenta esse
caixa. O governo apenas arrecada, mas é preciso
identificar de quem ele arrecada. A questão já foi
explicada por diversas vezes, mas há quem ainda
pretenda estabelecer a confusão em torno do tema,
que é muito simples de entender, na realidade. E o
mais grave é que tal confusão, intencional por parte
de muita gente, acaba sendo debitada na conta do
segurado do regime geral de Previdência Social, ou
seja, os trabalhadores contratados sob o regime da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho), que já amargam
perdas inquestionáveis ao longo de várias décadas em
que seus direitos foram suprimidos progressivamente.
Em recente entrevista a uma emissora de
televisão, o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto
admitiu que o segurado do INSS já está exaurido em
suas forças, porque tudo o que seria possível já lhe
foi retirado. O teto de benefícios foi rebaixado e o
valor do benefício continua sofrendo desvalorização
depois que o trabalhador se aposenta. Muitos
direitos foram suprimidos e o Fator Previdenciário se
encarregou de morder mais uma significativa fatia
mesmo de quem se aposentou após completar os 35
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anos (para homens) e 30 anos (para as mulheres) de
contribuição, dependendo da idade em que requereu
a aposentadoria. Recentemente o Congresso aprovou a
extinção do Fator Previdenciário, mas o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva vetou a matéria, embora seu partido,
o PT, tenha sido contrário à criação da fórmula durante
o governo de Fernando Henrique Cardoso. Com isso,
mesmo quem cumpre rigorosamente com o tempo de
contribuição previsto em lei continuará sendo vítima de
significativa “garfada” na aposentadoria, dependendo
da idade em que se aposentar.
Há nesse ponto uma questão que precisa ser
exposta: as lideranças da base aliada consideram uma
contradição que parlamentares que sempre apoiaram
o governo FHC (durante o qual o Fator Previdenciário
foi criado e aprovado) tenham votado agora pela
extinção do Fator. Mas se “esquecem” de dizer que,
da mesma forma, é uma gritante contradição que os
atuais governistas (que no governo FHC se opunham
à aprovação do Fator) tenham lutado de forma
tão aguerrida, agora, para mantê-lo. Em resumo:
independentemente do resultado das eleições, parece
claro que o trabalhador brasileiro corre o risco de que
esse cruel redutor na aposentadoria se perpetue.

De onde vem o dinheiro
Mas falta explicar a questão inicialmente
mencionada: a do“déficit”previdenciário. Faz diferença, sim,
se o dinheiro vem do Orçamento da Seguridade Social ou
do Tesouro Nacional. Ao trabalhador sempre é exigido que
custeie sua aposentadoria, ou seja, que contribua durante
determinado número de anos para, ao alcançar o período
de inatividade, passar a receber sua aposentadoria. Essa
é a poupança que ele deve fazer para poder “sustentar”
o montante necessário à sua sobrevivência quando se
afastar do mercado de trabalho. Mas a Seguridade Social
é bem mais ampla do que isso. Os constituintes de 1988,
ao estabelecerem o novo conceito e votarem a favor da
assistência social e da universalização do atendimento
à saúde, estabeleceram formas de custeio e decidiram
que cabe à sociedade, em seu conjunto, arcar com essas
despesas, e não somente ao segurado do INSS. E nada
mais justo: se mesmo o trabalhador que não contribui para
o INSS irá se beneficiar da Seguridade Social, deve ser o
conjunto da sociedade, e não especificamente o segurado
do INSS, quem irá arcar com essas despesas. Essa foi uma
decisão sábia do Parlamento, porque não haveria sentido
em fazer com que essa despesa fosse toda paga por um

| MATÉRIA
universo muito menor (o dos segurados do Regime Geral),
quando esse universo muito mais amplo (o conjunto
da sociedade) se beneficia dos resultados altamente
positivos da Seguridade Social. E esses resultados não
se resumem aos benefícios diretamente concedidos a
todo cidadão, pois deles deriva outro bem precioso que
precisa ser seriamente levado em consideração: a paz
social. Redistribuir renda, garantir assistência à saúde e
benefícios assistenciais mesmo para aqueles que não têm
capacidade contributiva é o mínimo que se pode esperar
de uma sociedade civilizada.
Há aqui também um ponto que precisa ficar
esclarecido de uma vez por todas: embora tenha
reflexos econômicos, um subsídio, quando é concedido
pelo Congresso, tem conotação política. O Legislativo
deixa explícito seu entendimento de que o conjunto da
sociedade deve dar respaldo financeiro para que aquele
subsídio ou benefício seja custeado. É o que ocorre
com a Seguridade Social: o constituinte universalizou

o atendimento e, consequentemente, decidiu que
os recursos destinados ao custeio do sistema seriam
oriundos do conjunto da sociedade, por intermédio da
arrecadação dos tributos federais. Querer que apenas
o segurado do INSS arque com essa despesa significa
distorcer a filosofia da lei e, mais do que isso, equivale
a cometer uma absurda injustiça com o segurado do
INSS, que não pode ser responsável pelo custeio de um
sistema do qual toda a sociedade se beneficia.
Nas homenagens que recebeu e nos eventos
que promoveu em comemoração aos seus 60 anos,
a ANFIP deixou clara sua posição pela continuidade
resoluta do apoio que sempre prestou ao princípio
da Seguridade Social. Resta à sociedade reconhecer,
de uma vez por todas, sua obrigação (e as vantagens
que colhe em seu próprio benefício) de arcar com as
verbas necessárias para a manutenção de um sistema
que não é de nenhum governo, de nenhum partido
político, mas sim do conjunto da sociedade brasileira.

Lula: no governo do PSDB, contra o Fator Previdenciário.
No governo do PT, a favor
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A previsão é de que, até o ano de 2025, haverá
380 milhões de diabéticos no mundo
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“C

om açúcar, com afeto...”, diz o
compositor na receita do melhor
doce para agradar a pessoa
amada. Na dúvida, abuse do afeto,
mas saiba ser comedido com o
açúcar, principalmente se for do tipo refinado, aquele
branquinho, que leva muita química para não ser
mascavo.
Os números não deixam dúvidas: o diabetes
mellitus está entre as “doenças do século”. O movimento
conhecido como “Dia Mundial do Diabetes”, uma
campanha da International Diabetes Federation e
da Sociedade Brasileira de Diabetes, que se propõe a
conscientizar a população sobre a doença, alerta que
houve significativo crescimento no número de casos de
diabetes tipo 2 em todo o mundo. “Em 1985, estimavase haver 30 milhões de pessoas com diabetes. Em 1995,
esse número já ultrapassava os 150 milhões. De acordo
com as estatísticas da IDF (International Diabetes
Federation), atualmente o número já supera os 250
milhões. Se nenhuma atitude eficiente de prevenção
for feita, a IDF estima que o número total de pessoas
com diabetes em 2025 alcançará os 380 milhões. Já o
diabetes tipo 1 não pode ser prevenido. Mesmo assim,
a cada ano aumentam os casos registrados.”
O dia 14 de novembro foi escolhido para ser o
Dia Mundial do Diabetes por ser o dia do nascimento
do cientista canadense Frederick Banting. “Ele e Charles
Best projetaram a ideia que levou à descoberta da
insulina”, explica o movimento. Mas diabetes é tema
para todo dia, e não apenas para 14 de novembro.
Especialmente no mundo dito “moderno”, onde as
guloseimas e a má alimentação ganham cada vez
mais espaço, a ponto de doenças tidas como próprias
da idade avançada estarem atingindo cada vez mais
pessoas jovens.
É fundamental entender a diferença entre
diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Mas é preciso antes
saber o que é o próprio diabetes. Trata-se de uma
doença provocada pela deficiência de produção e/
ou de ação da insulina, o que leva a sintomas agudos
e a complicações crônicas. A insulina é um hormônio
produzido pelo pâncreas e seu papel no organismo é o
de “quebrar” as moléculas de glicose para transformá-las
em energia, a fim de que essa energia seja aproveitada
por todas as células. Quando falta insulina ou há pouca
insulina, a queima do açúcar e sua transformação em
outras substâncias (proteínas, músculos e gordura) fica
seriamente prejudicada.

O diabetes mellitus tipo 1 resulta da destruição da
célula beta do pâncreas, em geral como decorrência de
doença auto-imune, que leva à deficiência de insulina.
Ou seja: o pâncreas não produz a insulina indispensável
ao organismo. A instalação da doença ocorre mais na
infância e na adolescência e leva à necessidade de
aplicação de injeções diárias de insulina para garantir a
sobrevivência. O diabetes tipo 1 é predominantemente
de origem hereditária. Menos de 10% dos diabéticos
têm o do tipo 1. Já o diabetes mellitus tipo 2 é
caracterizado por um estado de resistência à ação da
insulina associado a uma relativa deficiência de sua
secreção. As células mostram-se, assim, resistentes à
ação dessa substância natural. A incidência da doença
em geral é mais comum depois dos 40 anos de idade.
Em resumo: o diabetes tipo 1 não pode ser prevenido.
E se a pessoa tem um histórico familiar da doença está
mais sujeita a contraí-lo. Já o diabetes tipo 2 pode
ser evitado ou ter seu aparecimento retardado com
a velha receita da boa saúde: exercícios regulares
e alimentação saudável. A ingestão exagerada de
açúcares e de carboidratos, combinada com uma vida
sedentária, propicia o surgimento da doença. Com os
hábitos alimentares pouco saudáveis dos dias atuais,
como excessivo consumo de refrigerantes, doces
e massas, a tendência é de que a doença comece a
aparecer em pessoas cada vez mais jovens. E isso já está
acontecendo (leia box).
É interessante frisar que não é apenas o consumo
de açúcar que propicia o surgimento ou o agravamento
do diabetes tipo 2. O carboidrato é encontrado
também em pães, bolos, massas, biscoitos, batata,
mandioca e em outros alimentos. Quando ingerido,
é transformado em açúcar (glicose) e absorvido pelo
organismo. A glicose é distribuída e serve de fonte de
energia para as células, a partir do momento em que
entra no sangue. A insulina é o hormônio responsável
pela passagem da glicose do sangue para as células e
órgãos do nosso corpo, e esse processo propicia uma
reserva de energia, inclusive para o cérebro. A falta ou
insuficiência de insulina no organismo descompensa
todo esse metabolismo, fazendo surgir o diabetes:
a glicose, em vez de ser distribuída pelas células e
transformar-se em energia, permanece no sangue, daí
a origem da expressão “açúcar no sangue”.
Vale registrar ainda que existem outras
manifestações, como o diabetes gestacional, que
ocorre durante a gravidez e, na maior parte dos casos,
é provocado pelo aumento excessivo de peso da mãe,
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e os casos associados a outras patologias, tais como as
pancreatites alcoólicas e o uso de certos medicamentos
que facilitam o aparecimento da doença.
Como em todos os casos de saúde, os exames e
a orientação dos médicos são fundamentais e não dá
para se precipitar em relação ao diagnóstico. Nunca se
pode esquecer que muitos sintomas aparecem em mais
de uma doença, e muitas vezes a doença está presente
no organismo mas os sintomas não aparecem, ou
não surgem com tanta evidência. De qualquer modo,
preliminarmente pode-se apontar alguns sintomas
que sugerem a necessidade de redobrar os cuidados.
São eles: poliúria - a pessoa urina demais e, como isso
a desidrata, sente muita sede (polidpsia); aumento do
apetite; alterações visuais; impotência sexual; infecções
causadas por fungos na pele e nas unhas; demora na
cicatrização de feridas que surgem principalmente nos
membros inferiores; neuropatias diabéticas provocadas
pelo comprometimento das terminações nervosas;
distúrbios cardíacos e renais.
Podem também ser citados os principais fatores
de risco: obesidade (inclusive a obesidade infantil);
hereditariedade (histórico de diabetes na família);
falta de atividade física regular; hipertensão arterial;
níveis elevados de colesterol e de triglicérides; estresse
emocional. Os cuidados devem ser redobrados após os
40 anos de idade, com exames regulares de sangue e a
prática de exercícios, aliada a cuidados na alimentação.
Como em quase todas as enfermidades, o fumo
contribui para aumentar os riscos. Isso porque o tabaco
provoca o estreitamento das artérias e veias. Como o
diabetes compromete a circulação nos pequenos vasos
sanguíneos (na retina e nos rins) e nos grandes vasos
(coração e cérebro), fumar pode acelerar o processo e o
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aparecimento de complicações.
Ao contrário do tipo 1, em que a aplicação
de insulina é de importância vital, o tipo 2 não
exige essa providência, pois pode ser controlado
por medicamentos ministrados por via oral. Caso o
tratamento não seja seguido rigorosamente, a doença
pode levar a complicações graves e à morte do paciente.
Outra consequência grave pode ser a cegueira.

Uma morte a cada dez segundos
Informações divulgadas pela IDF (International
Diabetes Federation), em âmbito mundial, ajudam a
entender a doença e as suas consequências:
•Estima-se que metade das pessoas com
diabetes desconheça a própria condição. Em países em
desenvolvimento, essa estimativa chega a 80%;
•Estudos mostram que exercícios físicos e dieta
equilibrada previnem 80% dos casos de diabetes tipo 2;
•Pessoas com diabetes tipo 2 têm o dobro de risco de
sofrer um ataque cardíaco;
•

•

•

•

Até 2025, o maior aumento na incidência
do diabetes está previsto para os países em
desenvolvimento;
Em 2007, os cinco países com os maiores números
de pessoas com diabetes eram: Índia (40,9 milhões),
China (39,8 milhões), Estados Unidos (19,2 milhões),
Rússia (9,6 milhões) e Alemanha (7,4 milhões);
Em 2007, os cinco países com a maior prevalência
de diabetes na população adulta eram Nauru
(30,7%), Emirados Árabes Unidos (19,5%), Arábia
Saudita (16,7%), Bahrein (15,2%) e Kuwait (14,4%);
A cada ano 7 milhões de pessoas desenvolvem
diabetes;
•
A cada ano 3,8 milhões de mortes são
atribuídas ao diabetes;
•
A cada 10 segundos uma pessoa
morre de causas relacionadas ao diabetes;
•
A cada 10 segundos duas pessoas
desenvolvem diabetes;
•
O diabetes é a quarta maior causa
mundial de morte por doença;
•
O diabetes é a maior causa
de falência renal em países
desenvolvidos e é a maior
responsável por grandes custos
de diálise;
• O diabetes tipo 2 se tornou
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•
•

•

•

a causa mais frequente de falência renal
nos países ocidentais. As incidências
registradas variam entre 30% e 40% em
países como Alemanha e EUA;
10 a 20% das pessoas com diabetes
morrem de falência renal;
É estimado que mais de 2,5 milhões
de pessoas no mundo estão afetadas
pela retinopatia diabética;
A retinopatia diabética é a maior
causa de perda de visão de adultos
em idade laboral (20 a 60 anos) em
países com indústrias;
Em média, pessoas com diabetes
tipo 2 têm sua expectativa de
vida diminuída em 5 a 10 anos

em relação a pessoas sem diabetes,
principalmente por causa de doenças
cardiovasculares;
• As doenças cardiovasculares são a
maior causa de morte no diabetes,
respondendo por 50% das fatalidades
e por muitas inaptidões;
•
Pessoas com diabetes tipo
2 estão cerca de duas vezes mais
suscetíveis a um ataque cardíaco ou
a derrame do que as que não têm
diabetes. Na verdade, pessoas com
diabetes tipo 2 são tão suscetíveis
a um ataque cardíaco quanto
pessoas sem diabetes que já
tiveram um ataque.

FATOS PREOCUPANTES
A obesidade está entre os fatores de risco que impulsionam o surgimento do diabetes. E o Brasil, infelizmente, faz parte do grupo de
países que preocupam. Segundo informações divulgadas recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) dispõe de projeções
mostrando que pelo menos 42 milhões de crianças com menos de
5 anos, em todo o mundo, estarão obesas ou acima do peso até o
final de 2010. Oitenta por cento dessas crianças moram em países
em desenvolvimento, como o Brasil, onde os hábitos alimentares –
inclusive nas escolas – são cada vez mais arriscados. As estatísticas já
demonstram que, no Brasil, 30% das crianças estão acima do peso,
sendo que 15% já podem ser classificadas como obesas. Coisas do
mundo dito moderno: muitos morrem de fome. Muitos morrem de
tanto comer. E comer mal.
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O bom Conselho:

solucionar
litígios

Carlos Alberto Freitas Barreto,
presidente do CARF
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“A

ssegurar à sociedade imparcialidade
e celeridade na solução dos litígios
tributários”. Esta é a missão do
CARF (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), do Ministério da
Fazenda, na definição do seu presidente, Carlos Alberto
Freitas Barreto, que, em entrevista exclusiva à Revista de
Seguridade Social (a seguir), explica detalhadamente
como funciona o Conselho, quais os objetivos e missões
e as metas a serem alcançadas.
No dia 14 de setembro deste ano o CARF
comemora os 85 anos dos Conselhos de Contribuintes
com uma extensa programação que engloba uma série
de atividades comemorativas, entre elas a realização do
Prêmio CARF de Monografias em Direito Tributário, que
vem a ser o primeiro patrocinado por um órgão público
vinculado à atividade e aberto à sociedade.
O prêmio de monografias idealizado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, em parceria com a Fundação
Getulio Vargas (FGV), tem o objetivo de incentivar o
debate e de disseminar estudos e pesquisas de temas
relacionados à esfera do contencioso administrativo
fiscal federal. Serão distribuídos R$ 105 mil (valor
bruto) para três categorias de monografias: Processo
Administrativo Fiscal; Direito Tributário no Contencioso
Administrativo Fiscal Federal, e Contribuições
Previdenciárias no Contencioso Administrativo Fiscal
Federal. O regulamento do prêmio (cujo prazo para
inscrições e entrega das monografias terminou em
23 de agosto) estabelece que os trabalhos poderão
abordar um ou mais de um subtema nas três categorias
para melhor abranger as questões específicas.
Além do concurso de monografias, faz parte
das comemorações dos 85 anos dos Conselhos de
Contribuintes a instituição do selo e do carimbo
dos 85 anos, que serão utilizados nos envelopes e
correspondências do CARF; a confecção de uma
medalha expedida pela Casa da Moeda do Brasil, que
poderá ser adquirida pelos colegas; a criação de
um Prêmio de Mérito Funcional destinado
ao reconhecimento dos servidores
e
conselheiros,
denominado
“Prêmio Leopoldo de Bulhões”;
o desenvolvimento de um filme
institucional para a divulgação
na sociedade; a realização do I
Seminário CARF de DireitoTributário,
que debaterá durante três dias
temas relevantes ao contencioso, e
o lançamento de duas publicações:
uma pesquisa histórica para resgate

da memória dos Conselhos e outra sobre a proposta do
modelo de gestão por processos, em implantação no
CARF. Essas publicações darão, assim, ampla divulgação
ao planejamento estratégico e ao modelo de gestão
institucional do CARF, além de apresentar os registros
históricos dos 85 anos do contencioso administrativo
fiscal federal nos Conselhos de Contribuintes.

UM POUCO DE HISTóRIA
O Decreto nº 16.580, de 4 de setembro de 1924,
instituiu um Conselho de Contribuintes em cada Estado
e no Distrito Federal, com competência para julgamento
de recursos referentes ao Imposto sobre a Renda, cujos
cinco membros seriam escolhidos entre contribuintes
do comércio, indústria, profissões liberais e funcionários
públicos, todos de reconhecida idoneidade e nomeados
pelo Ministro da Fazenda.
O primeiro a ser instalado iniciou seu funcionamento
em 14 de setembro de 1925, no edifício onde funcionava
a Delegacia Geral do Imposto sobre a Renda, no Rio de
Janeiro, sendo eleito como primeiro presidente, pelos
membros do Conselho, José Leopoldo de Bulhões Jardim,
que havia sido ministro da Fazenda nos períodos de
1902/1906 e 1909/1910.
No decorrer dos anos os Conselhos foram
alterando sua composição e competências. Em 2007,
ocorreu a unificação da Secretaria da Receita Federal com
a Secretaria da Receita Previdenciária, sendo que a Lei nº
11.457 transferiu para o 2º Conselho de Contribuintes a
competência para julgamento de recursos referentes às
contribuições previdenciárias. Foram então instaladas
duas novas câmaras naquele órgão, oriundas do Conselho
de Recursos da Previdência Social - CRPS.
Durante o funcionamento dessa estrutura,
milhares de acórdãos foram produzidos pelos Conselhos
de Contribuintes, com padrões de qualidade e acerto
que os fizeram desfrutar de grande prestígio junto
aos contribuintes e a seus representantes,
especialmente pela imparcialidade e
especialização em matéria tributária.
Entre os beneficiários das
atividades
desenvolvidas
pelos
Conselhos está o Poder Judiciário,
pelo importante papel na triagem
de ações judiciais que poderiam
ser impetradas, visto que muitos
contribuintes concordam com a
decisão administrativa mesmo que
desfavorável, decidindo-se por não
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enfrentar a discussão judicialmente porque aquele Poder
se vê cada vez mais sobrecarregado e inundado de grande
quantidade de demandas. Além disso, a Fazenda Nacional
e os contribuintes têm a oportunidade de comporem
os litígios fiscais em duplo grau de jurisdição, em menor
tempo e a menor custo que o Judiciário, onde a parte
vencida tem de assumir os ônus processuais.
Em 2009, com a edição da Medida Provisória nº 449,
de 3 de dezembro de 2008 (convertida na Lei nº 11.941, de
27 de maio de 2009), os três Conselhos de Contribuintes
existentes foram unificados no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF. Sua instalação ocorreu em
19 de fevereiro de 2009, com a edição da Portaria MF nº
41, de 17 de fevereiro de 2009 (publicado no DOU de
19/02/2009), por ato do ministro da Fazenda.
O CARF manteve a mesma natureza e finalidade
dos Conselhos, de órgão colegiado, paritário, integrante
da estrutura do Ministério da Fazenda, com a finalidade
de julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de
primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
A unificação dos Conselhos em um único
órgão - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) - visou a proporcionar maior racionalidade
administrativa, redução de custos operacionais e melhor
aproveitamento e alocação dos recursos, considerando
que os três Conselhos tinham a mesma natureza e
finalidade, porém estruturas administrativas
distintas, com sobreposição de tarefas
e fluxo de trabalho. Com a criação
do novo órgão as estruturas foram
unificadas,
permitindo
melhor
coordenação das atividades de
planejamento, orçamento, logística,
gestão de pessoas, documentação,
tecnologia e segurança da informação,
entre outros aspectos, permitindo ainda
maior agilidade na tomada e
implementação das
decisões.

Os esforços e recursos passaram a ser direcionados para
a atividade fim de gestão dos processos administrativos
fiscais, no preparo das sessões de julgamento e
formalização das decisões no momento em que forem
prolatadas.

ENTREVISTA
CELERIDADE, IMPARCIALIDADE E EFICIêNCIA
EM BENEFÍCIO DE TODOS

O presidente do CARF, Carlos Alberto Freitas Barreto,
ocupa o cargo desde abril de 2009. Baiano de Biritingas
(BA), 57 anos de idade, é bacharel em Ciências Econômicas
(1975) e em Direito (1993) e possui especialização em
Direito Tributário e Gestão Contemporânea, todos pela
UFBa. Começou suas atividades profissionais como
contador autônomo (1972 a 1975) e exerceu o cargo de
analista econômico-financeiro no Banco do Estado da
Bahia (1975 a 1978). Ingressou na Receita Federal, como
auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, em 1978.
Exerceu cargos de chefia em Belém (PA) e em Salvador (BA).
Foi também delegado da Delegacia da Receita Federal
em Salvador, de 1992 a 1996, e delegado da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal em Salvador, de 1996
a 2001, além de secretário adjunto da Receita Federal do
Brasil, de 2002 a 2009.
A seguir, a entrevista exclusiva que ele concedeu
à Revista de Seguridade Social:
Qual é a importância da criação do CArF?
Anteriormente à criação do CARF o contencioso
administrativo federal era composto por três Conselhos
de Contribuintes, com estruturas idênticas. A unificação
em um único órgão, em 2009, visou, conforme já foi
mostrado, a uma maior racionalidade administrativa,
ganhos de eficiência e economia de recursos,
eliminando a sobreposição de funções.
O escopo da mudança, a par de uma
maior racionalidade administrativa, objetiva
também conferir celeridade à solução dos
litígios, observadas as garantias inerentes
aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
o Conselho já é suficientemente conhecido? o
que está sendo feito para ampliar a divulgação
junto à sociedade?
Os Conselhos sempre foram conhecidos e
bastante respeitados pelas suas decisões técnicas. A
nova denominação já começa agora a se firmar e a ser
conhecida e reconhecida. Uma das ações para difundir
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o nome do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais foi a instituição do Prêmio CARF de Monografias
em Direito Tributário, em parceria com a Escola de
Administração Fazendária e a Fundação Getulio Vargas,
que, além de promover o debate no campo acadêmico,
também proporcionará a divulgação da imagem
do órgão e a vinculação desta aos temas do direito
tributário e do processo administrativo fiscal. Essa é
uma iniciativa importante e coloca o CARF no patamar
de outros órgãos que instituíram prêmios semelhantes
com bastante sucesso e retorno institucional. O prêmio
faz parte dos eventos alusivos à comemoração dos 85
anos dos Conselhos que cominaram no atual CARF.
Qual a estrutura do Conselho?
A atual estrutura funcional do CARF foi
influenciada pela anterior. Conta com o Gabinete e
com uma Secretaria Executiva que cuida da gestão
administrativa. Na área judicante, é dividido em Seções
de Julgamento especializadas por tributo ou matéria.
A Primeira Seção de Julgamento tem competência
para julgar os recursos inerentes ao imposto de renda
das pessoas jurídicas, à contribuição social sobre o lucro
líquido, às exclusões do Simples Nacional, compensações,
repetições de indébito e outras matérias residuais.
À Segunda Seção de Julgamento compete julgar
os recursos relativos ao imposto de renda das pessoas
físicas, às contribuições sociais incidentes sobre a folha
de pagamento, ao imposto de renda na fonte, ao imposto
territorial rural e às compensações ou repetições de
indébito destes tributos.
À Terceira Seção de Julgamento incumbe a
apreciação de recursos inerentes aos tributos incidentes
sobre o comércio exterior, às contribuições sociais
incidentes sobre o faturamento, ao imposto sobre
produtos industrializados, ao imposto sobre operações
financeiras, bem assim as compensações ou repetições
de indébito destes tributos.
A seu turno, as Seções são compostas por quatro
Câmaras e estas por três Turmas de Julgamento cada,
especializadas em um ou mais tributos de competência
da Seção.
Os colegiados de julgamento – Turmas de
Julgamento – são compostos de seis conselheiros, sendo
presididos por um deles, representante da Fazenda
Nacional, a quem cabe o voto de qualidade em caso de
empate na votação.
Em termos de processo de trabalho, o que mudou com
a nova estrutura?
Como já dissemos, houve uma maior
racionalização e ganhos de eficiência dos recursos
com a eliminação das sobreposições. Os processos de

trabalhos foram mapeados, orientados pela cadeia de
valor e pelo fluxo de atividades. Com isso, foi possível
identificar o conjunto lógico de macroprocessos de
trabalho, que permitem ao CARF cumprir sua missão.
Após identificados os fluxos de atividades, que
representam a sequência lógica a ser executada durante
a rotina diária de trabalho, estes foram submetidos ao
processo de crítica e monitoramento, direcionados à
melhoria contínua de desempenho, especificação dos
planos e detalhamento das ações.
O mapeamento dos processos de trabalho foi
fundamental para a documentação e a orientação da
execução do trabalho, operacionalização das estratégias
e identificação da missão organizacional, num regime
de busca contínua de alto desempenho e eficiência,
agregando valor para a sociedade.
Na sua visão, quais os benefícios para o contencioso
administrativo com a implantação do e-Processo?
O e-Processo trará benefícios extraordinários ao
desempenho do CARF, redesenhando completamente
os processos de trabalho na área finalística.
Permitirá aumento da eficiência, redução de custos,
transparência, segurança e celeridade em todo o
contexto do macroprocesso do crédito tributário,
permitindo que a Missão do CARF de “assegurar à
sociedade imparcialidade e celeridade na solução dos
litígios tributários” seja mais facilmente alcançada,
bem assim a realização do princípio constitucional
da duração razoável do processo, sem a qual não se
permite alcançar o ideal de justiça.
Com a implantação do e-Processo no CARF,
interligando-o com os demais órgãos integrantes
do macroprocesso do crédito tributário – Receita
Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional
– eliminar-se-á grande parte do retrabalho no trato
do processo administrativo fiscal. Concomitante e
progressivamente deixará de existir o processo em
papel, suprimindo-se custos com o seu manuseio
– como transporte, impressão e arquivamento.
O sistema, principalmente, imprimirá celeridade
na movimentação dos processos. Sem dúvida, o
princípio do impulso oficial do processo, norteador
do PAF, contará com uma ferramenta que, enfim, lhe
permitirá ser observado.
Como garantir a celeridade e a imparcialidade na
solução dos litígios de forma a fortalecer cada vez
mais a imagem institucional do CARF?
Com a implantação do e-Processo CARF
será necessário e possível implantar as sessões
de julgamento não presenciais, que hoje já se
encontram em teste no CARF, com o apoio da
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Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
da Secretaria da SPOA. Estamos trabalhando com
a possibilidade de implantação dessas sessões em
pequena escala a partir do mês de outubro deste ano
e, mais intensamente, a partir de 2011. Aqui também
se vislumbram ganhos de eficiência e redução de
custos operacionais, além de descentralização e
transparência, bem assim economia de tempo dos
conselheiros com deslocamentos para a sede do
CARF em Brasília, onde comumente se realizam as
sessões de julgamento presenciais.
Além disso, diversas outras medidas serão
implantadas. Uma melhor triagem e preparação dos
processos previamente ao sorteio para os Conselheiros
será um vetor importante para uma maior eficiência e
celeridade do julgamento. A preparação de lotes para
sorteio por área de concentração temática (ACT) ou
matéria, já contemplada no e-Processo, permitirá o
sorteio, a movimentação, o julgamento e a assinatura
digital em lote.
Temos, ainda, como medidas já adotadas para
imprimir maior celeridade ao julgamento, os recursos
repetitivos, que são apreciados de uma única vez, com
base no julgamento do “leade case”; a proposição e
aprovação de súmulas; as súmulas vinculantes, e as
proposições de aperfeiçoamento da legislação visando
a evitar a instauração de litígios fiscais.
Encontra-se em estudo a implantação do critério
de horas padrão para aferir o grau de complexidade
dos processos, permitindo uma melhor gestão do
acervo e a equalização dos recursos necessários à sua
redução. Essa técnica, que já se encontra implantada
e amplamente testada na primeira instância do
contencioso administrativo – Delegacias da Receita
Federal de Julgamento da Receita Federal do Brasil –
sob a supervisão da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo (Cocaj), permitirá que o CARF usufrua
dessa experiência e das horas efetivamente empregadas
no julgamento de primeira instância.
Quanto à imparcialidade, por orientação
da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda,
foi instituído o Comitê de Seleção de Conselheiros
(CSC), com a atribuição de, por meio de critérios
transparentes e com base nas competências
previamente definidas, proceder à seleção, a partir
das listas tríplices encaminhadas, dos indicados
com melhor perfil para o exercício do mandato de
Conselheiro. O Comitê é integrado pelo presidente
do CARF e por um representante da Receita Federal
do Brasil, um da Procuradoria da Fazenda Nacional,
um das Confederações e um da sociedade, de livre
escolha do Ministro de Estado da Fazenda. Desde
a sua instituição o CSC já examinou mais de 400
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currículos encaminhados pelas Representações – RFB,
Confederações e Centrais Sindicais –, que serviram de
base às recentes designações dos novos conselheiros,
titulares e suplentes, que passaram a integrar o CARF.
No seu entendimento, fazendo um balanço do
tempo de existência do CARF, quais são os pontos
mais positivos e as dificuldades a serem ainda
enfrentadas?
Neste pouco mais de um ano da instalação do
CARF considero como pontos positivos a realização
do Planejamento Estratégico, consubstanciado
no documento Projeto Novo CARF – Alinhamento
Estratégico, sinalizador das ações voltadas para
o aperfeiçoamento administrativo e institucional
da organização.
O projeto, construído com a participação
do quadro diretivo e dos servidores, contempla os
parâmetros e direcionadores estratégicos – Missão,
Valores e Visão do Futuro –, os objetivos estratégicos
e os indicadores de desempenho. Estabelece, ainda, a
macro visão dos processos de trabalho, as competências
da equipe e a construção da Cadeia de Valor da
organização, atributos necessários ao cumprimento da
Missão Institucional.
O projeto objetivou consolidar o processo de
fusão, estabelecendo os referenciais estratégicos
do CARF, preparando-o para desafios do contexto
tributário, da modernização do setor público e das
exigências da sociedade por uma maior agilidade
na solução dos litígios. O desafio é adotar no CARF
um modelo de gestão eficiente, focado na melhoria
dos processos de trabalho e na agregação de valor
para a sociedade.
Destaco, em especial, o planejamento da área
de gestão de pessoas, com o apoio da consultoria da
FGV-RJ, permitindo a implantação de diversas ações,
em especial o Projeto de Valorização das Pessoas,
conduzido por Equipe de Projeto do próprio CARF.
Não há dúvida, porém, de que a implantação
do e-Processo como sistema de suporte aos processos
de trabalho do CARF, e como projeto integrador
do macroprocesso do crédito tributário, afetará
positivamente os processos de trabalho do CARF,
conferindo-lhe eficiência e celeridade.
Porém algumas dificuldades ainda persistem
e devem merecer atenção redobrada, como a
deficiência das informações processuais disponíveis
no sítio, o desenvolvimento de uma intranet,
dotação orçamentária aquém das necessidades
efetivas, quadro de pessoal defasado e, sobretudo,
o resgate da capacitação e desenvolvimento das
pessoas que fazem o CARF.

| Sucessão
MATÉRIA presidencial
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No dia 10 de julho, último dia para a apresentação
de candidaturas aprovadas em convenções, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) protocolou o último pedido de
candidato à Presidência da República, cujo número
final é de nove postulantes. O prazo para o registro de
candidaturas pelos partidos ou coligações terminou,
na verdade, no dia 5 de julho. No entanto, de acordo
com a Lei das Eleições (9.504/97), os próprios
candidatos, escolhidos em convenção, podiam pedir
o registro até 10 de julho caso o partido não tivesse
feito a solicitação.
Apesar do número elevado de pretendentes
ao maior cargo político, apenas três candidatos
conseguiam, até o início de agosto, obter percentual
nas pesquisas junto ao eleitorado: Dilma Rousseff,
José Serra e Marina Silva. O quadro político préeleitoral se ampliou um pouco mais com a presença
também do candidato do PSOL, Plínio de Arruda
Sampaio, aos debates televisivos que começaram a
ser realizados, e que darão oportunidade ao eleitor
de conhecer mais profundamente o pensamento
de cada um desses candidatos, uma vez que ficará
difícil fugir de qualquer tema que seja colocado na
mesa de discussão.
As eleições de outubro próximo não se
resumem, porém, à disputa presidencial. O TSE
registrou também 168 pedidos de candidatos
a governadores e o mesmo número a vicegovernadores; 268 ao Senado, 270 a 1º suplente
de senador e 273 a 2º suplente; 5.874 à Câmara
dos Deputados, 13.964 às assembleias legislativas
e 856 à Câmara Distrital. A par disso, o próprio TSE
tem se empenhado em promover campanhas de
conscientização dos eleitores, convocando-os a
conhecer o perfil de cada um dos políticos antes
de oferecer seu voto. A campanha do TSE foi aberta
no dia 31 de julho, em todas as emissoras de rádio
e televisão, amparada no seguinte conceito dirigido
ao eleitor: “Você pode escolher o seu destino”.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
ministro Ricardo Lewandowski, em coletiva à
imprensa realizada nas novas instalações do centro
de divulgação do TSE, ressaltou que “o objetivo
da campanha é informar, conscientizar o eleitor
acerca do seu voto e mostrar a importância de sua
participação no processo eleitoral. Nós entendemos
que é preciso que a cidadania saiba que, nesse
momento das eleições, ela exerce a soberania plena
e em caráter exclusivo”.
20 | Revista de Seguridade Social - julho/setembro - 2010

Definição, somente nos debates
Repetindo um procedimento adotado com
sucesso por ocasião das últimas duas sucessões
presidenciais, a Revista de Seguridade Social da ANFIP
se empenhou em obter dos candidatos respostas
bastante definidas sobre temas como Previdência
Social, reforma tributária, funcionalismo público e
outros assuntos de grande interesse e de inegável
potencial polêmico. Ao contrário do que aconteceu
nessas duas eleições anteriores, quando um ou outro
candidato eventualmente não emitiu respostas, desta
vez nenhum dos quatro postulantes ao cargo que
ocupam as quatro primeiras colocações nas pesquisas
se dispôs a responder ao questionário.
Para que não fosse alegada “falta de tempo” para
as respostas, as questões foram enviadas em março
aos candidatos Dilma Rousseff, José Serra, Marina
Silva e Plínio de Arruda Sampaio, que já àquela época
despontavam nas quatro primeiras colocações. Novos
contatos foram feitos em 29/04, em 20/05 e em 30/06.
No balanço final, embora tenha sido ampliado o prazo
para as respostas, nenhum dos candidatos expôs seu
pensamento sobre os temas sugeridos pela ANFIP.
A candidata Dilma, cuja assessoria reconheceu, de
início, o prazo mais do que suficiente para responder
às questões, também descartou – segundo ainda sua
assessoria – emitir respostas, procurando justificar a
omissão com a alegação de que não poderia responder
a “questões programáticas” uma vez que sua coligação
ainda não havia “fechado” um programa. Em e-mail
dirigido ao editor da Revista de Seguridade Social, a
assessora de Dilma, jornalista Pâmela Nunes, apresentou
a seguinte justificativa: “Conforme falamos por
telefone, a Assessoria de Imprensa da candidata Dilma
Rousseff não vai responder a perguntas de conteúdo
programático enquanto o programa de governo que
está sendo elaborado pelo PT em articulação com
os demais partidos coligados não for divulgado. Um
grande abraço. Pamela Nunes. Assessoria de Imprensa.”
A assessoria de José Serra, por intermédio da
assessora Paula Santa Maria, pediu mais 10 dias, após
30 de junho, para responder, mas não cumpriu o
compromisso. Contatos reiterados foram feitos também
com os assessores Nilson Oliveira, da candidata Marina
Silva, e com Rodrigo Pereira, do candidato Plínio
de Arruda Sampaio, que também não enviaram as
respostas. A omissão pode ser explicada, pelo menos
em parte, pelo aparente temor dos candidatos em
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se indispor com o eleitorado já na reta inicial das
campanhas, evitando questões controvertidas. Essa
clareza em relação às posições programáticas e aos
temas polêmicos será inevitável, no entanto, nos
debates que já começaram a ser promovidos pelas
emissoras de rádio e de televisão, ocasião em que os
candidatos passam a ser questionados, queiram ou não,
sobre as posições que irão assumir caso sejam eleitos.
Na reta inicial da campanha, o que tem
prevalecido são as chamadas “trocas de farpas” entre
os candidatos, as promessas muito genéricas e o
discurso ainda indefinido sobre muitos pontos que
interessam diretamente ao eleitorado. A internet é um
bom termômetro para medir a temperatura nessa fase.
Um passeio pelos sites oficiais dos candidatos deixa
evidente que o aprofundamento está sendo evitado na
medida do possível.
Conforme frisam os analistas políticos, nessas
“cartas de boas intenções” os postulantes à Presidência
da República declaram “o que se propõem” a fazer, mas
não se pronunciam claramente sobre “como fazer” e
sobre como irão garantir os recursos indispensáveis ao
cumprimento de determinadas metas ou promessas.
Esta é a razão que leva o eleitor a cobrar definições
mais exatas de todos os candidatos. Resta saber
se essas respostas virão.

DILMA ROUSSEFF – EVITANDO
O “SALTO ALTO”
O dado em destaque na
campanha de Dilma Rousseff, da
coligação A União Faz Um Novo Amanhã
(PDT/PMDB/PT/PCdoB/PSC/PR), no final de
julho e início de agosto, era a necessidade de
evitar o temido “salto alto” diante das pesquisas
que já a colocavam em primeiro lugar na disputa
presidencial. Segundo o farto noticiário dos
jornais, o PT procurou festejar com discrição o
resultado do IBOPE que, àquela época, já situava
Dilma com cinco pontos à frente de José Serra,
do PSDB.
Em suas “diretrizes”, Dilma faz questão de
frisar que seu programa tem ainda um “caráter
provisório”, uma vez que o definitivo deverá
contemplar as sugestões de todos os partidos
que integram a coligação que apóia o seu nome.
Nessas diretrizes, ela sustenta que há sete anos
o Brasil passa por uma grande transformação

econômica, social e política e que, depois de duas
décadas de estagnação ou avanços medíocres,
a economia brasileira voltou a crescer. “Mas esse
crescimento – frisa – obedece hoje a uma lógica distinta
daquela do passado. Ele se faz com forte distribuição de
renda, com inédito equilíbrio macro-econômico, com
redução da vulnerabilidade externa e, sobretudo, com
fortalecimento da democracia”.
O caráter generalizante de suas propostas fica
evidente no material de campanha:
•Manter e aprofundar a principal marca do
governo Lula - seu olhar social -, ampliando programas
como o Bolsa Família e implantando novos programas
com o propósito de erradicar a miséria na década que
se inicia.
•Priorizar
a
qualidade
da
educação,
contemplando medidas como o treinamento e a
remuneração de professores; bolsas de estudo e apoio
para que os alunos não sejam obrigados a abandonar
a escola; e salas de aula informatizadas e com acesso à
banda larga.
•Proteger as crianças e os mais jovens da
violência, do assédio das drogas e da imposição do
trabalho em detrimento da formação escolar e
acadêmica. E, simultaneamente, oferecer aos
jovens a oportunidade de começar a vida
com segurança, liberdade, trabalho e a
perspectiva de realização pessoal.
•Ampliar e disseminar pelo
Brasil a rede de creches, pré-escolas
e escolas infantis.
•Aprimorar a eﬁcácia do
sistema de saúde, garantindo mais
recursos para o SUS, reforçando as redes
de atenção à saúde e unificando as ações
entre os diferentes níveis de governo; dedicando
uma atenção ainda maior aos hospitais públicos
e conveniados, às novas Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs), ao SAMU e a programas como
o Saúde da Família, o Brasil Sorridente e a Farmácia
Popular.
•Colocar todo o empenho do Governo
Federal, junto com estados e municípios, para
promover uma profunda reforma urbana, que
beneficie prioritariamente as camadas mais
desprotegidas da população.
•Melhorar a habitação e universalizar o
saneamento. Implantar transporte seguro, barato e
eficiente. E reforçar os programas de segurança pública.
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•Fortalecer a proteção ao meio ambiente,
reduzindo o desmatamento e impulsionando
a matriz energética mais limpa do mundo;
mantendo a vanguarda nacional na produção de
biocombustíveis e desenvolvendo nosso potencial
hidrelétrico; e cumprindo as metas voluntárias
assumidas na Conferência do Clima, haja ou não
acordo internacional.
•Aprofundar os avanços da política industrial e
agrícola, enfatizando a inovação, o aperfeiçoamento dos
mecanismos de crédito e o aumento da produtividade.
•Agregar valor a nossas riquezas naturais e
produzir tudo o que pode ser produzido no Brasil.
•Continuar mostrando ao mundo que é
possível compatibilizar o desenvolvimento da
agricultura familiar e do agronegócio. Assegurar
crédito, assistência técnica e mercado aos pequenos
produtores e, ao mesmo tempo, apoiar os grandes
produtores, que contribuem decisivamente para o
superávit comercial brasileiro.
•Manter a transparência dos gastos públicos e
aperfeiçoar seus mecanismos de controle. Combater
a corrupção, utilizando todos os mecanismos
institucionais.
•Concretizar, junto com o Congresso, as
reformas institucionais que não puderam
ser completadas ou foram apenas
parcialmente implantadas, como a
reforma política e a tributária.
•Aprofundar
a
postura
soberana do Brasil no mundo,
defendendo intransigentemente a
paz mundial e uma ordem econômica e
política mais justa.
•Manter o equilíbrio ﬁscal, o controle da
inflação e a política de câmbio flutuante.

JOSé SERRA – O PASSADO COMO ARMA
DE CAMPANHA
Sua experiência administrativa e os avanços
que, segundo ele, foram obtidos em sua gestão
como ministro da Saúde do governo FHC, foram
as armas principais de José Serra na reta inicial
da campanha. A exemplo de Dilma Rousseff, seu
material de campanha não responde claramente a
questões mais delicadas, como Previdência Social
e política para o funcionalismo público. Ele tem
procurado destacar que já ocupou cargos políticos
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e administrativos (senador, governador, ministro etc),
enquanto Dilma não apresenta a mesma bagagem e
não teria experiência suficiente para governar um país
com a complexidade do Brasil.
O candidato da coligação O Brasil pode mais
(PSDB/DEM/PTB/PPS/PMN/PT do B) aponta para metas
generalizantes que podem fazer parte de qualquer
plataforma eleitoral: “Serra faz as cidades ficarem mais
verdes; Serra vai fazer a banda larga chegar a todos;
Moradia com qualidade, outra ideia de Serra que virou
realidade; Programa contra a Aids, uma grande vitória
de Serra; Na Cultura, o Brasil do governo Serra pode
mais; Com Serra, a agricultura pode mais; O transporte
público vai ter prioridade; O Brasil também vai avançar
na educação; Água tratada, um grande investimento
em saúde; “Vou ser o presidente da produção”;
Medicamento genérico, uma vitória; Compromisso
com o desenvolvimento sustentável da Amazônia; “Mãe
Brasileira”vai cuidar da gestante e do bebê; Investimentos
em transportes vão garantir o crescimento; A economia
verde é promissora para o Brasil; Serra: atenção especial
às pessoas com deficiência; Cultura: oportunidade de
estudar, trabalhar e se desenvolver; Drogas - Ações na
Saúde e Segurança; Ensino técnico de qualidade
para os jovens; Projeto do Serra: AMEs
(Ambulatórios Médicos de Especialidades)
em todo o Brasil”.
Em
seu
material
de
campanha nota-se o nítido
destaque à sua atuação como
administrador e à sua gestão à
frente do Ministério da Saúde:
“José Serra vai garantir aos brasileiros
com deficiência o acesso ao mercado
de trabalho, ao sistema educacional,
à cultura, ao lazer e ao desporto. Não é
só promessa, não. A preocupação de Serra
com as pessoas com deficiência vem desde o
Ministério da Saúde (1998/2002), quando ele
tornou obrigatório o “teste do pezinho”. Desde
então, foram feitos mais de 20 mil diagnósticos
precoces de anomalias congênitas em todo o
país. Na prefeitura de São Paulo, Serra criou
a Secretaria da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida e pôs em prática uma nova
filosofia no tratamento dessa questão: hoje, as
novas calçadas e equipamentos públicos são
obrigados a garantir acessibilidade total.”
E mais: “Como governador, Serra continuou o
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trabalho e implementou a Rede Lucy Montoro, centros
de saúde de última geração voltados exclusivamente
para o atendimento e reabilitação de pessoas com
deficiência, contando com oficinas terapêuticas, oficinas
de próteses, piscina para hidroterapia, laboratório de
avaliação cardiovascular, quadra poliesportiva, espaço
para condicionamento físico, salas para RPG e terapia
ocupacional e outras estruturas. Criados em 2007
por José Serra, em São Paulo, os AMEs (Ambulatórios
Médicos de Especialidades) constituem um modelo
inovador de assistência ambulatorial. Eles oferecem
consultas de várias especialidades médicas, entre
elas: acupuntura, cardiologia, ortopedia, geriatria,
ginecologia. Nos AMEs também é possível fazer desde
exames de vários tipos, como raio-x, ultra-som e
eletrocardiograma, e até pequenas cirurgias. Em menos
de 3 anos desde a criação da primeira, São Paulo já tem
30 AMEs, que realizam até 15 mil consultas e 35 mil
exames por mês cada uma”.

MARINA SILVA – CANDIDATA FALA EM
REFORMA DA PREVIDêNCIA
Embora de forma ainda vaga,
Marina Silva, candidata do PV
(Partido Verde), se refere, em seu
programa, à intenção de fazer
uma reforma na Previdência
e faz considerações
sobre o sistema de
saúde,
manifestando
seu
compromisso
de
“aprimorar, em conjunto com
os estados e municípios, uma
rede de serviços de saúde, orientada
pela essência do SUS (universalidade
e integralidade), onde a Atenção Básica
terá papel estruturante na organização
e articulação das ações e recursos”.
Especificamente sobre a Previdência
Social, ela faz as seguintes considerações:
“A sociedade brasileira precisa tratar
melhor quem envelhece e perde sua
capacidade de trabalho e restaurar
a perspectiva de uma aposentadoria
compatível com os recolhimentos que
fizeram ao longo da vida. Em face deste
quadro, os sistemas de proteção social
devem avançar em busca da integração

inclusiva de seus participantes no processo social e
econômico, ao mesmo tempo em que devem fortalecer
os princípios da universalidade e da solidariedade. O
Sistema de Previdência deve distinguir os benefícios
previdenciários da seguridade social e ter estratégias
específicas de financiamento para ambos.”
E sobre a Reforma da Previdência: A reforma
deve considerar as particularidades de três grupos:
os jovens que ainda não ingressaram no mercado
de trabalho; os adultos do setor privado e do
funcionalismo que estão na ativa e têm direitos
adquiridos de aposentadoria pelas regras atuais;
os idosos que já estão aposentados e precisam de
regras claras de recomposição do valor do benefício.
O desafio estratégico é transitar de um sistema de
repartição para um regime de capitalização, o que
demandará uma forte estrutura de financiamento de
longo prazo. Devem ser estabelecidas regras claras
para o reajuste de benefícios e para adaptação do
sistema à estrutura etária da população.
Sobre a Previdência Privada, a candidata
manifesta sua intenção, no caso de eleita, de “fortalecer
o sistemas de regulação dos planos de Previdência
Privada; fomentar os investimentos
d e
longo prazo, voltados para apoiar a
transição para uma economia
sustentável”.

PLÍNIO DE ARRUDA
SE DIZ O úNICO
“REALMENTE” DA
ESqUERDA
Mesmo
sem
pontuar
nas pesquisas, o candidato Plínio
de Arruda Sampaio tem conseguido
algum espaço na mídia colocando-se
como participante dos debates entre
“presidenciáveis” e polemizando com os
três primeiros colocados, que, segundo
ele, não representam nenhuma mudança,
até porque a própria Marina Silva – frisou
ele – já teria declarado que não vai alterar
a política econômica atual. Ao contrário
disso, ele assevera: “As candidaturas de
Plínio Arruda Sampaio e Hamilton Assis
pelo PSOL apresenta-se (SIC) ao país em
2010 como uma opção de esquerda,
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socialista, popular, feminista, anti-racista e ecológica que propõe ruptura com a política econômica, social
e ambiental em vigor no país nos últimos 16 anos e o
resgate da esperança no horizonte socialista”.
Nas entrevistas, o candidato situa como
“falsa” a polarização entre Dilma e José Serra,
sustentando que existe apenas “uma disputa
de poder, pura e simplesmente”, entre os
dois primeiros colocados nas pesquisas até o
momento. Tanto são candidatos iguais, diz ele,
que “a política econômica dos dois é semelhante.
Pode haver diferenças mínimas mas não uma
diferença significativa. A polarização é falsa,

criada exatamente para evitar que entrem outros
na disputa, para excluir os demais.”
Em seu programa de governo, ele assume
claramente sua intenção, se eleito, de se colocar
como “uma alternativa socialista”, e promete
auditoria da dívida pública, com suspensão do
pagamento dos juros e amortizações, controle do
fluxo de capitais e do câmbio, com subordinação do
Banco Central (BC) ao Estado e taxação progressiva
das grandes fortunas (acima de R$ 2 milhões).
Manifesta-se ainda, explicitamente, pelo fim do
Fator Previdenciário e em defesa da previdência
pública, entre outros inúmeros compromissos.

NOVE CANDIDATURAS
São os seguintes os candidatos à Presidência da República, em ordem alfabética:
Dilma Rousseff (PT – Partido dos Trabalhadores; coligação Para o Brasil Seguir
Mudando); Ivan Pinheiro (PCB – Partido Comunista Brasileiro); José Maria Eymael
(PSDC – Partido Social Democrata Cristão); José Serra (PSDB – Partido da Social
Democracia Brasileira; coligação O Brasil Pode Mais); Levy Fidelix (PRTB – Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro); Marina Silva (PV – Partido Verde); Plínio de
Arruda Sampaio (PSOL – Partido Socialismo e Liberdade); Rui Costa Pimenta
(PCO – Partido da Causa Operária); Zé Maria (PSTU – Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado).

AS RESPOSTAS QUE A ANFIP CONTINUA ESPERANDO
A ANFIP não esperava dos candidatos mais do
que respostas claras e bem definidas sobre
questões que interessam a todos os brasileiros,
tais como se haverá ou não uma reforma da
Previdência (e em que direção) e uma reforma
tributária que efetivamente se concentre em
tributar mais os que têm maior renda e que dê
ênfase ao processo progressivo e redistributivo.
Outras questões que ficaram sem resposta dizem
respeito a políticas destinadas a combater a
precarização das relações de trabalho, às ações
de governo direcionadas ao servidor público e
às carreiras típicas de Estado, à representação
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classista dos servidores públicos, para permitir
a liberdade à representação classista para o
exercício de atividade associativa ou sindical; a
posição dos candidatos em relação ao direito de
greve dos servidores públicos, à independência
do Banco Central, à possível intervenção estatal
como maneira de regular os mercados e à
política em relação ao câmbito, entre outros
temas de alta relevância. Os eleitores do Brasil
inteiro esperam que questões como essas
sejam respondidas por todos os candidatos
até o momento de o eleitorado ir às urnas para
referendar seus candidatos.

| ASSESSORIA
| MATÉRIAECONÔMICA

Análise
da Seguridade Social
em 2009

LIvRO ANALISA A SEGuRIDADE SOCIAL
A publicação “Análise da Seguridade Social 2009”, lançada pela
ANFIP, apresenta um estudo sobre as receitas da Seguridade Social. O livro
mostra, com dados oficiais, que o sistema de Seguridade Social brasileiro
não é deficitário e exerce importante função no desenvolvimento social,
pelo seu papel na redistribuição da renda, redução da pobreza e
alavancagem da economia.
A obra esclarece ainda que a não efetivação do Orçamento da
Seguridade Social, a subtração de suas fontes de receitas exclusivas e a
alocação de despesas estranhas à Seguridade não refletem o seu conceito
constitucional e põem em risco os direitos que devem ser garantidos.’
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O

ano de 2009 foi marcado pelos efeitos
da crise financeira mundial. Os seus
primeiros efeitos se fizeram sentir
ainda em 2007 e o seu apogeu entre o
último trimestre de 2008 e o primeiro
de 2009. Em todo o mundo, foram, e continuam
sendo, marcantes as sequelas deixadas na economia,
no emprego, nas transações comerciais e financeiras,
nas receitas, despesas e níveis de endividamento dos
diversos países. Mesmo com o empenho dos governos
e a gigantesca soma de recursos injetados no sistema
bancário, nas nações mais ricas, o ano de 2009 foi de
crises bancárias, queda na atividade econômica e
crescimento do desemprego em todo o mundo. E, mais
de um ano e meio depois, ainda sobram dificuldades,
não sendo esperados grandes movimentos de
recuperação em âmbito mundial para 2010.
Por este motivo é importante destacar que o
que diferencia esta análise das realizadas em anos
anteriores gira em torno dos efeitos da crise do final
de 2008 e início de 2009 e das medidas adotadas para
combatê-la impactando o conjunto de receitas e de
despesas da Seguridade Social.

1. Receitas e Despesas da Seguridade
Social em 2009
As receitas da Seguridade Social em 2009
totalizaram R$ 392,3 bilhões. A maior parte delas
corresponde à receita de contribuições sociais, R$ 375,9
bilhões, e, nesse conjunto, as maiores arrecadações
são das receitas de contribuições previdenciárias,
com R$ 182,0 bilhões, e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com
R$ 116,8 bilhões. Em relação ao ano de 2008, o conjunto
das receitas cresceu R$ 16,1 bilhões (4,5%). O resultado
positivo da arrecadação previdenciária (crescimento de
11,4%) compensou perdas ocorridas em outras fontes
da seguridade e, com esse resultado, as receitas da
Seguridade permaneceram praticamente no mesmo
patamar frente ao PIB, comparativamente a 2008,
ambos em 12,5%. Vale lembrar que em 2007, essas
receitas eram proporcionalmente maiores (13,4%), pois
a elas se somava a CPMF.
A arrecadação das receitas da Seguridade Social
em 2009 foi diretamente influenciada pela crise, que
no primeiro trimestre do ano determinou uma queda
de 0,9% na produção nacional. Esse resultado negativo
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veio se somar ao também negativo 4º trimestre de 2008
(com -3,5%). Com esses dois trimestres consecutivos
de queda, o país estava tecnicamente em recessão
e precisaria crescer muito para compensar esses
resultados. Embora os demais resultados trimestrais de
2009 tenham sido positivos, fruto de nítida recuperação
a partir do segundo semestre, todo esse crescimento
foi insuficiente para recuperar as perdas e somar um
resultado positivo em 2009.
Tomadas em seu conjunto, as receitas de
contribuições sociais cresceram em 2009, quando
comparadas aos valores nominais de 2008. Em relação
ao PIB, podem ser verificadas quedas na arrecadação
das contribuições sobre o lucro e o faturamento das
empresas e aumento nas contribuições previdenciárias,
num movimento que se repete pelo menos desde
2005. Àquele ano, a contribuição previdenciária
representava 37,6% do total de receitas da Seguridade.
No último exercício, já significava 46,4% desse total.
Em contrapartida a esse crescimento expressivo, as
despesas com benefícios previdenciários, nas áreas
urbana e rural, vêm caindo proporcionalmente ao
conjunto dos programas de despesas da Seguridade.
Eram 65,9%, em 2005, e, em 2009, 62,5%.
Como efeitos da crise em 2009, a perda na
produção industrial de 9,7% e uma flutuação pouco
superior ao aumento geral dos preços para o volume
geral de vendas a varejo, 6,0%1, afetaram negativamente
a arrecadação da Cofins e do PIS/PASEP. A perda de
lucratividade das empresas não-financeiras, além de
diminuir as receitas da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL -, gerou consequências também
negativas sobre a arrecadação de outros tributos pagos
ou recolhidos pelas empresas.
As medidas de desoneração tributária
adotadas para minimizar os efeitos da crise também
influenciaram negativamente as receitas. No total, essas
desonerações somaram R$ 24,9 bilhões, sendo que a
Cofins é a contribuição social mais afetada2. Em atenção
à situação econômica das empresas foi dilatado o prazo
para recolhimento dos diversos tributos e aprovados
novos regimes de parcelamento de débitos tributários3.
1. Medidos respectivamente pela Pesquisa Industrial Mensal - PIM e
Pesquisa Mensal do Comércio – PMC, ambas do IBGE. Disponível em:
www.ibge.gov.br
2. As medidas dessa desoneração podem ser encontradas nas Leis n.º
11.774/2008, 11.787/2008, 11.945/2009, 12.024/2009 e 12.087/2009. Não
há ainda detalhamento por tributo do efeito dessas desonerações nem
nos boletins da SRFB nem nos da STN.
3. A dilatação do prazo está na Lei n.º 11.933 e os novos regimes de

Outro efeito negativo para a arrecadação foram as
compensações tributárias, que, somente em relação à
Cofins, somaram R$ 2,7 bilhões.
Como destaques positivos para a arrecadação,
as receitas previdenciárias cresceram R$ 18,6 bilhões
em relação a 2008 (11,4%) e as receitas da CSLL, na
parcela relativa às instituições financeiras, R$ 3,1 bilhões
(53,5%), resultado, entre outros fatores, da ampliação
da alíquota em 20084.
Em 2009, as despesas da Seguridade cresceram
R$ 48,3 bilhões (15,5%), totalizando R$ 359,7 bilhões.
Contribuíram para esse resultado várias programações
influenciadas pelas medidas de enfrentamento da crise.
A opção por manter aquecido o mercado
interno dependia do aumento da capacidade de
consumo das famílias, principal variável do Produto
Interno Bruto. Nesse sentido, o reajuste do salário
mínimo foi antecipado em um mês e foi dado um
aumento de R$ 50, passando de R$ 415 a R$ 465. Esse
reajuste, de 12%, foi superior à inflação do período, de
5,92%5, representando um ganho real equivalente ao
crescimento real do PIB de 2007. E o aumento do salário
mínimo impacta diretamente várias programações do
Orçamento da Seguridade Social, como a dos benefícios
previdenciários, assistenciais e do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT.
No mesmo sentido, outra medida foi a ampliação
das prestações do seguro desemprego para as categorias
de trabalhadores mais afetadas pelas demissões da
indústria ocorridas ao final de 2008 e início de 2009. O
programa Bolsa Família também mudou. Primeiro, foi
elevado o limite de renda, permitindo que 1,3 milhão
de novas famílias pudessem participar do programa;
segundo, o valor máximo dos benefícios foi ampliado
de R$ 120 para R$ 137.
O pagamento dos benefícios previdenciários
somou R$ 223,8 bilhões e representou a despesa
mais alta da Seguridade. A esses valores se soma
a despesa com a compensação previdenciária, um
mecanismo de ajuste de contas entre os diversos
regimes previdenciários6. Assim, no total, a despesa
parcelamento nas Leis n.º 11.941 e 11.960, todas de 2009.
4. A ampliação da alíquota se deu em 2008 a partir do último trimestre,
quando os efeitos financeiros foram parciais. Em 2009, com arrecadação
ao longo de todo o exercício, a receita foi maior.
5. INPC de março de 2008 a fevereiro de 2009
6. Essa compensação atende a uma previsão constitucional (art. 201,
§9º) relacionada à contagem recíproca dos tempos de contribuição
dos diversos regimes previdenciários. Como matéria orçamentária,
essa questão está prevista no Plano Plurianual de Investimento – Plano
Plurianual de Investimentos 2008-2011. Mas, os relatórios da Secretaria

do Regime Geral de Previdência Social foi de R$ 224,9
bilhões. A segunda, por ordem decrescente de valor,
foi o conjunto das programações da Saúde. Em 2009,
estas representaram um total de R$ 58,3 bilhões e
tiveram um aumento muito significativo frente a 2008
(15,9%). Embora ainda muito aquém das necessidades,
essas despesas realizadas em 2009 apresentaram o
maior valor relativo frente ao PIB dos últimos anos.
Em terceiro, estão os benefícios pagos à conta do
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. A soma da
alta rotatividade do mercado de trabalho no país, com
um grande número de demissões em decorrência da
crise, e ainda medidas para aliviar as dificuldades de
recolocação dos trabalhadores da indústria fizeram
com que os benefícios do FAT chegassem a R$ 27,1
bilhões, R$ 6,4 bilhões a mais do que em 2008
(aumento expressivo de 30,9%).
A Seguridade perdeu receitas, por efeito direto
da crise financeira ou em função das renúncias adotadas
para o seu enfrentamento. As programações de despesas
foram ampliadas num movimento de contraposição à
tendência recessiva do ano de 2009. Essas decisões, em
função das políticas anticíclicas, deram a esse conjunto
de programações uma importância especial em
2009: o Orçamento da Seguridade foi um importante
instrumento de combate à crise e aos seus efeitos.
Ainda assim, a Seguridade Social apresentou
um resultado positivo: após pagar todas as despesas,
o saldo em 2009 ficou na casa dos R$ 32,6 bilhões. Foi
um resultado inferior ao de 2008 (R$ 64,2 bilhões), mas
representou mais de 80% de todo o superávit produzido
pelo governo federal (que foi de R$ 39,2 bilhões).
A Tabela 1 apresenta o Orçamento de 2007
a 2009 da Seguridade Social, com suas respectivas
receitas e despesas, inclusive em percentual do PIB.
Em relação aos anos anteriores, os números da
Tabela 1 apresentam duas inovações importantes.
A primeira diz respeito ao FAT. As Leis de Diretrizes
Orçamentárias têm, reiteradamente, determinado que
o conjunto das receitas do FAT faça parte do Orçamento
da Seguridade, inclusive as financeiras, derivadas as
aplicações financeiras do Fundo, junto ao BNDES e à
rede bancária. Não há alterações nas programações
de despesas do FAT. O pagamento dos benefícios,
seguro-desemprego e abono salarial, e as outras
ações do Fundo já estavam contempladas nos estudos

de Previdência Social não discriminaram essa despesa em 2008, embora
tenha sido efetivada, no valor de R$ 612,2 milhões.
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Tabela 1 - Receitas e Despesas da Seguridade Social entre 2007 e 2009
Receitas realizadas
Classificação

em valores correntes e em % do PIB

% PIB

Acumulado no exercício (R$ milhões)
2007

2008

2009

2007

2008

2009

1. Receita de contribuições sociais

340.294,5

359.832,5

375.885,0

12,79%

11,97%

11,96%

Receita Previdenciária Líquida RGPS(1)

140.411,8

163.355,3

182.008,4

5,28%

5,44%

5,79%

Cofins

101.835,1

120.093,8

116.759,2

3,83%

4,00%

3,71%

36.382,2

1.004,1

0,0

1,37%

0,03%

0,00%

CSLL

33.644,0

42.502,2

43.591,8

1,26%

1,41%

1,39%

PIS / PASEP

26.115,6

30.830,1

31.030,3

0,98%

1,03%

0,99%

1.905,8

2.047,1

2.495,3

0,07%

0,07%

0,08%

12.348,8

13.672,4

14.370,5

0,46%

0,46%

0,46%

37,0

129,9

203,4

0,00%

0,00%

0,01%

CPMF

(2)

Outras contribuições (3)
2. Receitas dos Órgãos e entidades da Seguridade
Recursos próprios do MDS

644,1

630,1

292,5

0,02%

0,02%

0,01%

Recursos próprios do MS

2.048,7

2.595,1

2.827,0

0,08%

0,09%

0,09%

Recursos próprios do FAT(4)

9.332,1

10.007,8

10.683,3

0,35%

0,33%

0,34%

287,0

309,4

364,3

0,01%

0,01%

0,01%

3. Contrapartida do Orçamento Fiscal p/ EPU

1.765,7

2.048,4

2.015,3

0,07%

0,07%

0,06%

Receita Total (1+2+3)

354.409

375.553

392.271

13,32%

12,50%

12,48%

Recursos próprios do MPS

Taxas de Órgãos e entidades

Despesas liquidadas
Classificação
1. Benefícios Previdenciários
Previdenciários urbanos
Previdenciários rurais
Compensação previdenciária(5)
2. Benefícios assistenciais

Acumulado no exercício (R$ milhões)

% PIB

2007

2008

2009

182.574,5

199.562,4

224.875,6

6,86%

6,66%

7,15%

147.385,9

158.952,8

178.999,4

5,54%

5,31%

5,70%

35.188,6

39.997,4

44.850,1

1,32%

1,33%

1,43%

_

612,2

1.026,1

_

0,02%

0,03%

2007

2008

2009

13.468,3

15.640,5

18.712,2

0,51%

0,52%

0,60%

Assistenciais - LOAS

11.566,5

13.747,8

16.864,4

0,43%

0,46%

0,54%

Assistenciais - RMV

1.901,8

1.892,7

1.847,8

0,07%

0,06%

0,06%

3. Outros Benefícios Assistenciais - Transferências de Renda

8.943,1

10.525,9

11.850,8

0,34%

0,35%

0,38%

4. EPU - Benefícios de Legislação Especial

1.765,7

2.048,4

2.015,3

0,07%

0,07%

0,06%

45.790,4

50.264,5

58.261,4

1,72%

1,67%

1,85%

2.300,8

2.677,6

2.771,0

0,09%

0,09%

0,09%

5. Saúde: pessoal ativo e outras despesas do MS
6. Assistência social: pessoal ativo e outras despesas do MDS
7. Previdência social: pessoal ativo e outras despesas do MPS

4.789,5

4.751,9

6.262,3

0,18%

0,16%

0,20%

8. Outras ações da seguridade social

3.364,7

3.893,7

7.173,7

0,13%

0,13%

0,23%

17.951,4

20.689,6

27.077,1

0,67%

0,69%

0,86%

684,1

724,4

666,4

0,03%

0,02%

0,02%

281.632

310.779

359.666

10,58%

10,36%

11,44%

72.777

64,774

32.605

2,73%

2,14%

1,04%

9. Benefícios FAT
10. Outras ações do FAT
Despesa Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
Saldo da Seguridade Social (RGPS)

“Fonte: MPS (receitas e despesas previdenciárias); SIAFI (demais receitas e despesas). Elaboração ANFIP e Fundação ANFIP
Notas: (1) Receita Previdenciária Líquida corresponde a Receitas Previdenciárias Próprias do INSS deduzidas as Tranferências a Terceiros; (2) A
CPMf foi extinta a partir de 2008, valores arrecadados posteriormente referem-se a fatos anteriores. (3) Incluem contribuições sobre concursos de
prognósticos, contribuição para correção do FGTS e outras contribuições. O PPA 2008-2011 transferiu as programações relativas à complementação
do FGTS para o Orçamento Fiscal; por coerrência, essas receitas e despesas não foram consideradas a partir de 2008; (4) A compensação
previdenciária 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); (5) vide nota (3)”
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anteriores da ANFIP. A aplicação dos recursos do FAT nos
programas de desenvolvimento econômico7, por meio
do BNDES, na parte relativa às despesas não consta da
Tabela 1. Isto porque verdadeiramente trata-se de uma
aplicação financeira. Vale ressaltar que esses recursos
aplicados permanecem integrando o patrimônio do
FAT e sobre essas aplicações o FAT recebe rendimentos,
com critérios de remuneração que lhes preservem o
valor nos termos constitucionais.
A segunda está relacionada à complementação
do FGTS. Essa programação está associada à receita de
duas contribuições sociais, especialmente criadas com
essa finalidade, e a uma despesa, que repassa ao Fundo,
mensalmente, esses recursos. Os estudos da ANFIP,
acompanhando as determinações legais, incluíam essas
receitas e essa despesa no Orçamento da Seguridade.
Mas o Plano Plurianual de Investimentos – PPA 20082011 – alocou essa despesa no Orçamento Fiscal. A
Avaliação da Seguridade Social seguiu essa mesma
orientação a partir de 2008. Por esse motivo, foram
retirados os valores de 2007, para que os dados de 2007
a 2009 mantivessem uma coerência metodológica.

2. A Previdência Social em 2009
A apresentação dos números da Previdência
Social não deve ser feita exclusivamente pela
comparação entre as receitas de contribuições
previdenciárias e as despesas com pagamento de
benefícios. Essa fórmula de análise é muito utilizada
para legitimar políticas de ampliação de carências e
contribuições e de redução de direitos.
A ANFIP tem se esforçado para, ao mesmo tempo,
localizar a Previdência Social dentro do contexto da
Seguridade Social e estabelecer uma estrita relação com
o chamado mundo do trabalho. Afinal, o mandamento
constitucional exige uma integração das políticas de
saúde, previdência e assistência social e ainda coloca
o direito à aposentadoria como um direito social dos
trabalhadores urbanos e rurais relacionado com o
objetivo de melhoria das condições sociais8.
Como parte integrante da Seguridade, os níveis
de financiamento dependem de vários fatores, como
lucro e faturamento das empresas, relação entre os
7. Nos termos do Art. 239, da Constituição Federal, pelo menos 40% dos
recursos do PIS-PASEP são aplicados nos programas de desenvolvimento
econômico, através do BNDES, com critérios de remuneração que lhes
preservem o valor.
8. As referências constitucionais são, respectivamente Art. 194, caput, e
art. 7, caput combinado com o inciso XXIV do mesmo artigo.

salários e a renda nacional, rendimento do trabalho,
dentre outros.
Como política social vinculada a um direito
dos trabalhadores, precisa manter uma estreita
relação com as condições demográficas e com o
mundo do trabalho, como população em idade ativa,
taxas de ocupação de mão-de-obra, desemprego
e desalento, massa salarial, salário médio e
produtividade do trabalho. Esses relacionamentos
devem ser feitos para determinar as contribuições
ao sistema, mas também, e principalmente, para
assegurar o acesso dos trabalhadores ao vínculo
previdenciário e aos benefícios.
A assertiva dessa metodologia pode ser vista
pela evolução de diversos indicadores econômicos e
sociais em comparação com os dados previdenciários.
Em meados da década de noventa, a precarização do
trabalho e do emprego, os altos índices de desemprego
e os baixos salários subtraíram ao mesmo tempo a
cobertura previdenciária e a capacidade da previdência
de se auto financiar pelas contribuições sobre a folha
de salários. Por outro lado, a partir de 2004, melhores
condições de trabalho, recuperação dos rendimentos e
aumento do emprego com carteira assinada afetaram
positivamente o grau de cobertura previdenciária e
as condições de financiamento próprio do sistema.
Naturalmente que os resultados seriam melhores se
os salários não estivessem ainda tão achatados, se o
percentual de trabalhadores empregados com carteira
assinada fosse maior e se não reinasse uma cultura de
desrespeito para com os direitos dos trabalhadores.
As melhorias sentidas no mercado de trabalho
nos últimos anos devem ser saudadas, mas é preciso
reconhecer que ainda são insuficientes para romper
com os frutos acumulados da desestruturação do
mercado de trabalho que vêm desde o final da década
de 80, permanecendo em toda a década de 90, com
baixos salários, altas taxas de informalidade e elevado
desemprego estrutural e subemprego.
Ainda perduram altos níveis de desemprego e de
precarização do trabalho, baixos salários e insubsistência
de direitos. Serão necessárias muitas políticas de
desenvolvimento, valorização do trabalho e do emprego
e um longo período de crescimento econômico com
distribuição de renda, para que melhorem as condições
de empregabilidade, de produtividade do trabalho, de
redução de desigualdades, regionais e sociais. Enfim, os
trabalhadores e a construção de um futuro econômico e
social mais promissor e mais justo demandam um novo
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projeto de inserção do país na divisão internacional da
produção e do trabalho.
A análise da empregabilidade é muito importante
para composição do cenário previdenciário. Como
veremos a seguir, longos períodos de altas taxas de
desemprego, agravadas pela precarização do trabalho,
construíram o chamado déficit previdenciário e um
ambiente de grande desproteção para o trabalhador.
Ao contrário, pequenas melhorias nos níveis de
emprego e de formalização do trabalho bastaram para
elevar a cobertura e zerar o déficit previdenciário do
subsistema urbano.
O Gráfico 1 permite visualizar o grande
crescimento
do
desemprego
nas
regiões
metropolitanas9 ocorrido a partir de 1990 e que
começa a ser revertido em 2004. A série de emprego e
desemprego é da pesquisa mensal do IBGE (PME). Os
números da pesquisa em questão são determinados
a partir de estudos feitos a cada mês com a População
Economicamente Ativa (PEA) das seis maiores
regiões metropolitanas do país: São Paulo, Rio de

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e
Recife. A nova metodologia, a partir de 2002, ficou
mais sensível para caracterizar a sub-ocupação
como desemprego – como mostram as medições
realizadas de março a dezembro de 2002, quando há
dados para as duas séries simultaneamente. A nova
metodologia apresenta um desemprego médio de
11,7% e a antiga de 7,3%.
De toda sorte, é nítida a tendência crescente
mostrada pela série antiga, de 1990 a 2002. A partir de
2004 o desemprego cai visivelmente.
O crescimento médio da economia brasileira
durante “a década perdida” (anos 80) ficou em torno
de 2,9% ao ano e a renda per capita do brasileiro
permaneceu estagnada. O Brasil nessa década conviveu
com um processo inflacionário agudo, levando o
país a uma estagflação10. Como resultado dos planos
econômicos de estabilização implementados a partir
de 1986, o desemprego termina a década num patamar
de 3%. Mas, de 1990 a 2003 há uma piora, porque o
crescimento econômico foi ainda menor, de 1,8%.

Gráfico 1 - Taxa de desemprego mensal nas regiões metropolitanas das pessoas de 10 anos ou mais de
idade (PME/IBGE) - 1980 a 2010
(série antiga e série nova da PME)
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Fonte: IPEADATA - Elaboração ANFIP
Regiões Metropolitanas: Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre

9. As condições de trabalho nessas regiões são bastante representativas
do que ocorre no conjunto do pais. É onde se localizam os setores mais
organizados e uma parcela representativa da população economicamente
ativa. Além disso, a apuração do IBGE é mensal, enquanto os dados da
PNAD, por exemplo, são anuais
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10. Conjuntura econômica em que a estagnação ou queda no nível de
produção e emprego se combinam com uma inflação acelerada. Tal
situação foi sentida por diversos países, ricos e pobres, no pós-guerra e
nos “choques do petróleo” de 1973 e 1979. De 1981 a 1986 o Brasil viveu
essa situação com inflações elevadas e crescimento do PIB inferior a 2%
ao ano.

Gráfico 2 - Percentual de trabalhadores ocupados com carteira assinada nas regiões
metropolitanas - 1984 a 2010
65%
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Fonte: IBGE - PME, médias semestrais
até 2002, série antiga. Regiões metropolitanas
Elaboração ANFIP
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Ao final de 2003, o desemprego atingiu patamares
recordes, pois entre 2001 e 2003 o país cresceu apenas
1,7% ao ano. Em todos esses períodos, o aumento
da população em idade laboral foi maior do que o
aumento da produção. E, para agravar ainda mais o
desemprego, esse foi um período de grande aumento
da produtividade do trabalho. Segundo o IBGE, para a
indústria de transformação, ela cresceu 72% entre 1990
e 2002, uma média anual de 4,6%11.
O nível de emprego somente começa a sua
recuperação quando, em 2004, o país retoma o
crescimento. Os efeitos são mais abrangentes a partir
de 2006, pois, internamente, no governo, o pensamento
desenvolvimentista foi se sobrepondo aos setores mais
identificados com a ortodoxia neoliberal12. Com políticas
voltadas ao crescimento e à distribuição de renda, o país
cresceu 4,8% ao ano entre 2004 e 2008. No primeiro
semestre de 2009, o desemprego voltou a subir, como
resultado da crise. E, desde então, cai novamente, pela
retomada da produção e do emprego. Espera-se que
11. IBGE, Índice calculado pela razão dos índices da produção industrial e a
população ocupada na indústria de transformação (série descontinuada).
Fonte IPEADATA
12. Sobre essa disputa ver “A inflexão do governo Lula: política econômica,
crescimento e distribuição de renda”, um texto de Nelson Barbosa e José
Antônio Pereira dos Santos, in Brasil entre o passado e o futuro; org.
Emir Sader, Marco Aurélio Garcia; São Paulo : Editora Perseu Abramo :
Boitempo, 2010.
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as políticas monetárias contracionistas adotadas pelo
Banco Central, ao determinar um novo aumento dos
juros (e o que leva a crer deva subir mais até o final de
2010), não impeçam a retomada do ciclo que se iniciou
em 2004, temporariamente interrompido pela crise.
Ao longo dos anos 90, além do aumento do
desemprego, há uma regressão nas condições dos
trabalhadores que conseguiram emprego. O número de
trabalhadores sem carteira assinada cresce, refletindo
uma precarização sem precedentes. Vale lembrar que
uma das reformas mais reiteradas pelo ideário do
Consenso de Washington era a trabalhista, exatamente
para desregulamentar as relações de trabalho, diminuir
o custo do trabalho e facilitar, via redução dos encargos
demissionais, que a rotatividade da mão-de-obra
ajustasse esse importante custo de produção.
O Gráfico 2 apresenta a evolução dos
trabalhadores ocupados com carteira assinada. De um
patamar já baixo, no começo dos anos 90, quando nem
60% dos trabalhadores ocupados tinham acesso ao
conjunto dos direitos trabalhistas e previdenciários, a
desproteção aumenta consideravelmente. Em 2002, na
média anual, apenas 43,6% dos trabalhadores ocupados
tinham carteira assinada.
Então não é de se estranhar que, ao longo da
década de noventa, as despesas com esses benefícios
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tenham superado as receitas de contribuições
previdenciárias. Esse resultado não derivava do
excesso de direitos, como a reforma de 1998
pretendeu demonstrar, mas de uma realidade criada
na economia e no mercado de trabalho, fruto dos
mesmos interesses que priorizavam a financeirização
da riqueza e o rentismo como instrumentos da sua
multiplicação patrimonial.

2.1. A inclusão previdenciária nas
últimas décadas
Em relação à inclusão previdenciária, vale
ressaltar o efeito positivo desse ciclo de contratações
na ampliação da cobertura previdenciária. Os números
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
– PNAD - relativa a 2008 mostram como 52% dos
trabalhadores ocupados eram contribuintes para
qualquer regime de previdência (regimes Próprios ou
RGPS). A Tabela 2 mostra essa evolução, desde 1990,
pelos dados das PNADs.
Em 1990, dos 62,1 milhões de trabalhadores
ocupados, apenas 31,1 milhões contavam com
proteção previdenciária. E se, no geral, 50,1% estavam
protegidos, a situação se agravava para os com idade

acima de 50 anos (apenas 43,1%) e piorava ainda mais
para os com mais de 60 anos (apenas 30,5%). A análise
da condição desses grupos de faixa etária mais avançada
é importante, porque eles representam segmentos
sociais que precisam completar os requisitos mínimos
para a aposentadoria aos 65 ou aos 60 anos.
A situação, que já era adversa para o direito
dos trabalhadores em 1990, se agravou em 1992.
Fruto das medidas adotadas no governo Collor, a
desproteção previdenciária aumenta em todas as
faixas etárias. Uma das causas que pode ser levantada
é a elevada criação de postos de trabalhos precários.
Se os postos de trabalho aumentaram 3,3 milhões
(de 1990 para 1992), o número de trabalhadores
com contribuição previdenciária caiu 2,6 milhões.
Em apenas dois anos, o percentual de protegidos
despencou dos 50,1% para 43,6% para o conjunto
da força de trabalho e de 43,1% para 34,5%, para os
com mais de 50 anos. Ficou estagnada a situação dos
acima de 60 anos.
Ao longo da década de 90, o cenário piorou
bastante. Nesses dez anos, foram criados 9,6 milhões de
postos, mas o quantitativo de trabalhadores protegidos
permaneceu quase inalterado, variando apenas de 31,1
milhões para 31,2 milhões.

Tabela 2 - Evolução da cobertura previdenciária dos trabalhadores ocupados
Ano/condição

todas as idades

1990

ocupados
contribuintes

1992
1999

3,1

3,8

0,9

43,1%

30,5%

ocupados

65,4

10,1

3,1

3,3

contribuintes

28,5

3,5

0,9

-2,6

43,6%

34,5%

30,5%

71,7

12,2

3,1

6,3
2,7

%
contribuintes

31,2

4,1

0,9

43,5%

33,2%

30,5%

ocupados

79,0

13,8

4,9

7,3

contribuintes

35,7

4,7

1,0

4,5

45,2%

34,2%

19,5%

87,1

16,1

3,1

8,1
5,6

%
2002

Diferença frente ao ano anterior

31,1

ocupados

%
ocupados
2005

8,8

+ de 60 anos

50,1%

%

contribuintes
%
ocupados

2008

62,1

+ de 50 anos

anos selecionados (em milhões e em %)

contribuintes
%

41,3

6,1

0,9

47,4%

37,9%

30,5%

92,4

18,8

3,1

5,3
6,8

48,1

7,9

0,9

52,1%

41,9%

30,5%

Fonte: PNADs / IBGE. Elaboração ANFIP
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Em 2002, final do governo de FHC, apenas
45,2% dos trabalhadores contavam com cobertura
previdenciária, com uma leve recuperação que não
alcançava as faixas de maior idade. Para os com mais de
60 anos havia 80,5% de trabalhadores desprotegidos,
que não possuíam direitos previdenciários, não
contavam com auxílio doença (numa faixa etária onde
são recorrentes os problemas e as necessidades de
atenção à saúde), e com diminutas possibilidades de
aposentadoria.
A partir de 2000, cresceram as contratações por
carteira assinada, mas ainda assim, entre 1999 e 2002,
os postos de trabalho cresceram 7,3 milhões e os com
proteção, bem menos, apenas 4,5 milhões.
De modo significativo, apenas depois de
2005 há uma melhora expressiva. Entre 2005 e 2008,
pelos dados da PNAD, o crescimento da proteção
previdenciária foi maior, 6,8 milhões, superando o total
de empregos gerados, 5,3 milhões, indicando que além
de novos postos de emprego com carteira assinada,
houve grande formalização de postos já existentes que
estavam sem a cobertura.
Embora tenha havido melhorias é preciso
salientar que temos quase 11 milhões de trabalhadores
ocupados com mais de 50 anos sem a proteção
previdenciária, sendo 2,2 milhões com mais de 60 anos.
Torna-se evidente que essa problemática envolvendo
esse contingente não será resolvida pelos mecanismos
normais de mercado. Mesmo um ritmo acelerado de
geração de empregos com carteira pode continuar
sendo insuficiente para assegurar cobertura para os
trabalhadores em idade avançada, às vésperas da idade
de aposentadoria.

2.2. O reajuste das aposentadorias e
pensões
O problema do reajuste dos benefícios
previdenciários é bem antigo e mereceu atenção
especial do constituinte ao formular a Carta de
1988. O texto constitucional assegura não somente
a irredutibilidade do valor dos benefícios (Art. 194),
como também o seu reajustamento para preservarlhes, em caráter permanente, o seu valor real (Art.
201). Os benefícios, exceto quanto ao piso (art. 201),
não estão referenciados em salários mínimos, mas
essa é uma eterna e inafastável associação. Vale
lembrar que o próprio constituinte determinou a
revisão dos benefícios mantidos pela previdência

social, na proporção de salários-mínimos da data de
sua concessão, a fim de restabelecer-lhes o poder
de compra e que assim permanecessem até que
fosse regulamentado o plano de custeio e benefícios
da previdência social13 (Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, Art. 58).
Há hoje um grande movimento de aposentados
e de pensionistas pela concessão de reajustes acima
da inflação e inúmeras propostas legislativas para que
os reajustes dos benefícios acompanhem a política de
valorização do salário mínimo.
Quando o mandamento do Art. 58 do ADCT
foi implementado e os benefícios foram revistos em
salários mínimos, o país praticava (em pleno governo
Collor) o menor salário mínimo real da história recente.
Em 2001, o salário mínimo real era de R$ 205,46
(segundo o IPEADATA, em valores de janeiro de 2010,
pelo INPC). Se a mesma revisão fosse feita hoje, os
benefícios teriam 150% de reajuste – esse é o aumento
real do salário mínimo desde 1991.
Em maio de 2010, o Congresso aprovou um
reajuste real maior para os benefícios previdenciários,
de 7,72%. Ainda ficou abaixo do índice dado ao salário
mínimo (8,77%, equivalente à inflação somada ao
aumento real do PIB de 2008), mas foi fruto de um
acordo entre parlamentares da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal e de entidades sindicais e de
aposentados. Sancionado pelo presidente da República,
esse foi um dos maiores aumentos reais já concedidos
aos benefícios.
A concessão de reajustes reais para os benefícios
acima de um salário mínimo responde a, pelo menos,
duas questões: é uma importante forma de distribuição
e de interiorização da riqueza e um instrumento de
justiça aos trabalhadores. E é fundamental viabilizar,
do ponto de vista das contas públicas, que essa política
seja permanente.
O modelo previdenciário brasileiro, baseado
num regime de repartição, tem como princípio a
solidariedade entre as gerações, o que, por justiça,
deve garantir aos inativos a percepção de ganhos
reais, o mais próximo possível, dos conquistados pelos
trabalhadores ativos.
Em 2010, conceder 7,72% demonstrou-se ser
viável economicamente. O aumento votado pelos
parlamentares, passando o índice de 6,14%, contido
na MP 475, para 7,72%, representou um acréscimo de
13. Essas leis são as 8.212 e 8.213 de 1991.
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despesas da ordem de R$ 1,1 bilhão, apenas 0,1% nas
despesas anuais da União e muito inferior aos R$ 25
bilhões anuais que resultam do aumento de 1,5% na
taxa Selic decretada pelo Banco Central.
Ressalte-se que a afirmação de que o acréscimo
das despesas é de R$ 1,1 bilhão desconsidera o impacto
dessa despesa na economia e o seu retorno no conjunto
dos tributos e da própria contribuição previdenciária,
gerada pelas novas contratações derivadas desse
novo cenário econômico. Num cálculo simplificado
que apenas avalia a tributação do beneficiário, a cada
real acrescido à despesa previdenciária, 30 centavos
retornam em tributos, sendo mais de 20 centavos
para a União. Assim, o custo líquido do acréscimo

real aprovado fica reduzido a R$ 0,88 bilhão. Se
ponderarmos todo o efeito multiplicador dessa renda,
o retorno será maior.
Mesmo na Previdência, esse aumento
de despesa demonstrou-se viável, pois, com o
crescimento econômico e do emprego, de 2007 a
2010, exceto 2009, a receita da Previdência cresceu
mais do que a despesa. E, ponderando a renúncia
previdenciária, de responsabilidade do Tesouro, o
sistema urbano foi superavitário também desde
2007, em R$ 13,9 bilhões só em 2009.
Esse importante reajuste não pode afastar a
necessidade de estabelecer-se em lei uma política de
reajustes reais para os benefícios previdenciários.

Arrecadação Bancária
tem crescimento real de 8,2% de janeiro a maio de 2010

N

os primeiros cinco meses de 2010,
as receitas referentes à arrecadação
vinculadas à Previdência Social, apuradas
mediante o acompanhamento diário
da entrada (recebimentos) de recursos
financeiros no caixa do INSS, tiveram crescimento
nominal de 24,0%. Já o crescimento real1, considerando
a inflação do período, foi de 18,2%. Os recebimentos de
caixa saltaram de R$ 105,5 bilhões, em 2009, para R$
130,9 bilhões em 2010 (ver Tabela do Fluxo de Caixa).
As
Receitas
Previdenciárias
Próprias
(Recebimentos Próprios Diretos) alcançaram, no
período entre janeiro e maio de 2010, o valor de R$
87,3 bilhões. Deduzidas as Transferências a Terceiros,
iguais a aproximados R$ 9 bilhões, apuram-se
Receitas Próprias Líquidas (RPLs) de R$ 78,3 bilhões.
Se comparadas ao mesmo período de 2009, quando
as RPLs totalizaram R$ 67,9 bilhões, o crescimento
nominal foi de 15,3%, e o real, de 9,9%.

1. Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a

preços de maio de 2010.
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A Arrecadação Bancária, rubrica mais expressiva
das Receitas Previdenciárias Próprias, teve incremento
nominal de 13,5% e real de 8,2%, comparando-se o total
acumulado de 2010 e de 2009. Em valores monetários
correntes, passou de R$ 69,8 bilhões em 2009 para R$
79,2 bilhões em 2010. Em 2009 ela representava 66,1%
das receitas próprias. Em 2010 o percentual aumentou
para 60,5%. Essa diminuição percentual relativa
foi devida ao aumento da arrecadação do Simples
Nacional.
A partir de agosto de 2007, foi incluída nos
recebimentos próprios a rubrica Simples Nacional,
também denominado “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, no acumulado de 2010, a 7,1%
(R$ 6,2 bilhões) dos Recebimentos Próprios. De janeiro a
maio de 2009, esse percentual correspondeu a 6,2% dos
Recebimentos Próprios.
Já os recursos provenientes do Orçamento da
Seguridade Social (Transferências da União) totalizaram
no acumulado de 2010 o montante de R$ 27,2 bilhões,
valor inferior aos R$ 30,9 bilhões de 2009. Em termos
reais houve um decréscimo de 16,0%. Essa diminuição
nas transferências (principalmente na fonte 153 –
Cofins) deve-se à melhoria das receitas previdenciárias.
A Cofins/LOAS, rubrica que suporta o
pagamento de benefícios pelo INSS, representou
no acumulado de 2010 cerca de 35,7% do total
repassado pelo Ministério da Fazenda. Em valores
nominais houve incremento da rubrica de 13,4%
em relação ao total de 2009. Já em valores reais,

considerando-se a inflação vigente no período,
houve um aumento de 8,2%.
Sob a ótica das Despesas Totais (Pagamentos),
os cinco primeiros meses de 2010 somaram R$ 120,9
bilhões, o que expressa um aumento nominal de 14,8%
e um crescimento real de 9,5%, haja vista que nesse
mesmo período de 2009 o total foi de R$ 105,2 bilhões.
A diferença entre as Receitas Próprias Líquidas2
do INSS e o Total de Benefícios do RGPS foi de R$ 19,6
bilhões negativos entre janeiro e maio de 2010. O saldo
teve variação real negativa de 4,6%, já que no ano de
2009 somou R$ 17,9 bilhões negativos. 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 divulgado pelo
Caged / MTE (em relação a períodos equivalentes de
anos anteriores), fato que afetou negativamente o nível
de emprego, e que ainda continua a assolar alguns
setores da economia mundial, pode-se concluir que,
se comparado com mesmo período de anos anteriores,
a Receita Previdenciária apresentou resultados muito
bons para os primeiros cinco meses de 2010.

Evolução anual da arrecadação líquida e da despesa com benefícios do Regime Geral de Previdência
(Em R$ mil atualizados pelo INPC a preços de maio de 2010)
Social (RGPS) - 2000 a 2010
244013144,9
236172929,5

202654601,6

217673820,1

220061739,2

181650593,2

198255034,5
191425390

167762107,6

145421936,3

180367856,8

151778072,4
164889373,3

137462671

151105448,7

129229501,9
134834879,6
125147313,7
109516100,5

2000

114192825

2001

117479853

2002

114445581,7

2003

2004

2005

Arrecadação Líquida

2006

2007

2008

2009

Jun/09 a
Mai/10

Benefícios do RGPS

Fonte : MPS. Boletim Estatístico da Previdência Social - Vol. 15 Nº 5

2. Receitas Próprias Líquidas correspondem a Receitas Previdenciárias

Próprias deduzidas as Transferências a Terceiros.
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Fluxo de Caixa do INSS - Janeiro a Maio de 2010
DISCRIMINAÇÃO
1. SALDO INICIAL
2. RECEBIMENTOS
2.1 Próprios
- Arrecadação Bancária
- Arrecadação SIMPLES (1)

(R$ mil correntes)

Jan/Mai 2009

Jan/Mai 2010

2.964.959

4.174.157

4.174.157

105.536.410

130.857.604

75.836.311

87.260.927

69.768.127

JAN/10

FEV/10

MAR/10

ABR/10

MAI/10

10.717.600

14.714.570

15.365.735

14.567.187

29.709.572

27.446.244

27.673.674

22.843.697

23.184.417

16.809.559

16.816.283

17.471.805

17.938.381

18.224.899

79.161.364

15.061.723

15.499.006

16.009.448

16.130.698

16.460.489

88.406

61.793

7.436

5.034

5.952

6.142

37.230

4.700.121

6.190.393

1.430.340

1.086.121

1.137.367

1.300.587

1.235.977

- Arrecadação REFIS

117.142

51.326

11.566

9.528

9.161

10.781

10.290

- Arrecadação FNS (1)

–

239

5

–

132

32

70

- Arrecadação Lei nº 11.941/09

–

863.957

167.315

171.508

172.687

175.166

177.281

- Arrecadação FIES (1)

288.916

237.100

53.335

19.869

39.776

60.325

63.795

- Depósitos Judiciais

1.127.390

822.298

86.901

61.788

114.197

287.492

271.919

-1.254

-14.995

–

–

–

-14.587

-408

- Restituições de Arrecadação

-90.871

-112.548

-9.062

-36.571

-16.916

-18.255

-31.745

2.2 Rendimentos Financeiros

-136.923

58.949

-51.605

11.480

289.133

-75.361

-114.698

- Arrecadação SIMPLES NACIONAL

(1)

- Ressarcimento de Arrecadação

- Remuneração s/ Arrecad. Bancária
- Rendimentos Aplicações Financeiras
2.3 Outros

608

603

106

135

146

89

127

-137.532

58.347

-51.711

11.345

288.988

-75.450

-114.825

125.440

83.962

21.189

5.346

21.965

13.269

22.194

2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)

-1.176.918

16.259.873

6.949.267

7.012.905

-1.765.519

1.620.700

2.442.519

2.5 Transferências da União

30.888.500

27.193.893

5.981.163

3.600.230

11.656.290

3.346.708

2.609.504

197.587

862.832

555.660

112.340

47.250

74.814

72.767

12.801

67.001

25.987

13.000

1.600

2.624

23.790

2.000

4.085

3.322

–

–

–

763

1.509.996

1.960.567

476.551

368.713

396.409

372.592

346.303

16.202.320

9.462.932

2.551.958

-76.537

5.275.752

1.290.193

421.567

56

17.092

17.092

–

–

–

–

3.912.519

4.631.871

224.654

132.426

3.678.950

333.485

262.355

2

–

–

–

–

–

–

- Recursos Ordinários
- Concursos e Prognósticos
- Operações de Crédito Externa
- Contribuição Social sobre o Lucro
- COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor
- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira
- Recursos Ordinários / COFINS - TRF
- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida
- Devolução do PSS / PASEP / Outros
- COFINS - EPU

0

–

–

–

–

–

–

491.351

479.001

105.000

80.000

109.000

86.000

99.001

- COFINS/LOAS

8.559.869

9.708.512

2.020.939

2.970.287

2.147.329

1.187.000

1.382.957

3. PAGAMENTOS

105.243.389

120.855.860

23.166.128

23.449.274

27.022.509

23.642.245

23.575.704

3.1 Pagamentos do INSS (2)

97.308.237

111.856.566

20.486.850

21.872.477

25.465.382

22.066.215

21.965.643

3.1.1 - Total de Benefícios

95.098.545

107.902.870

19.547.090

21.166.267

24.602.475

21.383.711

21.203.327

3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)

93.765.093

107.360.051

19.451.601

21.041.659

24.523.625

21.260.282

21.082.884

a) Benefícios Previdenciários

85.795.842

97.895.266

17.784.426

18.988.399

22.609.331

19.341.869

19.171.241

81.783.491

92.621.822

17.429.351

18.761.731

18.835.697

18.855.556

18.739.486

3.912.519

4.631.871

224.654

132.426

3.678.950

333.485

262.355

99.833

121.544

437

5.811

8.007

46.941

60.347

–

520.028

129.984

88.430

86.676

105.886

109.052

7.969.251

9.464.785

1.667.176

2.053.260

1.914.294

1.918.413

1.911.643

31.514

406.747

79.583

75.591

84.143

83.354

84.076

- Benefícios - INSS
- Sentenças Judiciais - TRF
- Sentenças Judiciais - INSS
- Comprev (3)
b) Benefícios não Previdenciários
- Encargos Previdenciários da União - EPU

7.637.737

9.058.038

1.587.593

1.977.669

1.830.151

1.835.059

1.827.567

-1.333.452

-542.818

-95.488

-124.608

-78.850

-123.429

-120.443

3.1.3 Pessoal

2.799.675

3.547.979

833.121

728.766

677.726

654.634

653.732

3.1.4 Custeio

743.469

948.536

202.127

102.052

264.031

151.299

229.027

7.935.152

8.999.294

2.679.278

1.576.797

1.557.127

1.576.030

1.610.061

- Amparos Assistenciais - LOAS e RMV
3.1.2 - Devolução de Benefícios

3.2 Transferências a Terceiros
4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE OUTRAS ENTIDADES

–

183.576

54.265

32.143

31.754

32.295

33.120

5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benef. Previdenciários)

-17.894.683

-19.817.209

-3.708.410

-3.781.056

-6.726.407

-3.011.813

-2.589.523

6. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos

-25.863.934

-29.281.995

-5.375.586

-5.834.316

-8.640.701

-4.930.226

-4.501.166

293.021

10.001.744

6.543.444

3.996.969

651.165

-798.548

-391.286

3.257.980

14.175.900

10.717.600

14.714.570

15.365.735

14.567.187

14.175.900

7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total)
8. Saldo Final

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. Boletim Estatístico da Previdência Social - Vol. 15 Nº 5
(1) Recursos transferidos pela União. (2) Inclui valores de benefícios devolvidos. (3) A partir de 2008 o valor da compensação previdenciária foi contabilizado em separado.
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 saláriofamília e maternidade e RPB (auxílios).
4. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
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| Idéias e debates

Eduardo Feld
Juiz de direito do Estado do Rio Grande do
Norte, mestre em Direito e engenheiro eletrônico pelo IME (Instituto Militar de Engenharia)

Simplificar a
linguagem científica.
É possível?

N

ão é de hoje que várias entidades da
comunidade das carreiras jurídicas articulam
uma campanha que visa ao uso de uma
linguagem mais simples nas peças redigidas
no âmbito dos processos judiciais.
A iniciativa está longe de ser de todo desarrazoada,
tendo em vista que se fundamenta, principalmente,
no enraizamento de hábitos linguísticos arcaicos, os
quais ainda encontram nichos de adeptos, gerando
morosidade, desperdício e até mesmo perplexidade.
Não seria também privado de fundamento que se

estendesse esta idéia às outras áreas de conhecimento.
Assim, ao lado do “juridiquês”, também deveriam ser
simplificados o “economês” e as linguagens usadas
pelos médicos, contadores, engenheiros, informatas e
técnicos dos mais diversos ramos.
É preciso, entretanto, que os militantes de tal
idéia compreendam as limitações – e, sobretudo, os
riscos de deturpações – daquela.
Não queremos aqui nos aprofundar no debate
que não raro surge em torno do caráter científico
do direito e de outros conhecimentos. É preciso, no
entanto, rapidamente, apresentar alguns elementos
caracterizadores do que se considera um conhecimento
científico. A maioria dos estudos neste sentido nos diz
que a ciência se caracteriza por observação, método,
controle, finalidade e linguagem, entre outros.
Importante, também, no nosso contexto, notar
que o caráter científico é visto como justificativa para
certas características que são consenso em várias
áreas, dentre elas o nosso objeto, como a seriedade
com que profissionais devem ser ensinados, formados
e treinados para bem desempenhar com sucesso seu
mister, na persecução de seus objetivos, que muito têm
a ver com uma função de alta virtude social.
Neste diapasão, a “campanha pela simplificação
da linguagem jurídica” extrapola seus limites na
medida em que ameaça virar lei, obrigando inclusive
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ao impossível, ou seja, que as sentenças possam ser
entendidas por qualquer pessoa.
Façamos uma analogia com a medicina. A bula
dos remédios sofreu recentemente uma modificação,
segundo a qual, hoje, aquela deve conter uma parte
intitulada “informações ao paciente” enquanto
continuam presentes as informações técnicas,
apenas acessíveis aos profissionais. Ninguém, em sã
consciência, advogaria a retirada da bula da informação
de que o medicamento possui efeitos anticolinérgicos,
simpatomiméticos e extrapiramidais, embora a
população em geral não entenda tais termos; isto por
duas razões: a mediata, que consiste na idéia de que
a medicina é uma ciência, e a imediata, qual seja o
fato de que para todo remédio existe um médico que
o prescreveu e que tem a obrigação de explicar que
efeitos são esses a seu cliente. O mesmo se diga dos
diagnósticos, receitas, prontuários, etc..
Assim, a muitos causa espanto o fato de que uma
parte leia uma sentença e não entenda se ganhou ou
perdeu, mas não se surpreende se necessita do auxílio
de um médico para entender um diagnóstico.
Neste ponto, é preciso observar que todas
estas questões têm um certo grau de fluidez, mesmo
porque quase sempre há grande polêmica em torno
das funções e prerrogativas de cada profissional e
também em relação a quais circunstâncias o tornam
essencial, sobretudo durante a fase transitória de
regulamentação de cada carreira.
Para exemplificar, no Brasil, há certos medicamentos
que podem ser comprados até em padarias e ser objetos
de propagandas, que devem conter a famosa frase “em
persistindo os sintomas o médico deverá ser consultado”.
Entre tais remédios, o ácido acetilsalicílico, que pode
matar por perfuração no estômago se não tomado
adequadamente, e a dipirona, que é proibida em vários
países do primeiro mundo, tendo em vista efeitos fatais
que pode causar em certas pessoas.
Por outro lado, há não muito tempo, não era
necessário possuir formação para advogar, sendo ainda
conhecida a figura do solicitador ou “rábula”. Ainda hoje,
se discute se é preciso ser advogado para subscrever
peças na Justiça Especializada Trabalhista. Ainda temos
o exemplo dos Juizados Especiais, que dispensaram
a figura do advogado nas causas até vinte salários
mínimos, o que causou, na época, certa indignação,
por parte dos advogados, que alegavam, inclusive,
inconstitucionalidade do dispositivo em face da
essencialidade do profissional. Mas por que uma causa
38 | Revista de Seguridade Social - julho/setembro - 2010

de valor menor que um determinado limite dispensa o
advogado e a maior o exige? Por que vinte e não trinta ou
dez salários mínimos? Será isto uma “dipirona jurídica”?
Enfim, até o momento, pensamos que
conseguimos mostrar que o assunto está longe de ser
tão simplório como uma “campanha de simplificação”
possa dar a entender, sobretudo aos menos atentos,
não excluindo destes os nossos legisladores. Uma
afirmativa pode ser, entretanto, feita sem hesitação:
qualquer um que tenha um problema jurídico deve
ter assistência de um profissional, ainda que seja este
o funcionário que atende no Juizado ou na Justiça do
Trabalho. Vejam que a maioria das petições subscritas
por leigos não são por estes elaboradas, o que seria
equivalente, na nossa alegoria, a uma automedicação.
Do mesmo modo, é impossível que “qualquer
pessoa” entenda uma sentença. Em primeiro porque
vivemos num país em que uma expressiva percentagem
da população é analfabeta, semianalfabeta ou
analfabeta funcional; enfim, muitos de nós não são
capazes de compreender texto algum.
Enfim, não há uma campanha pela simplificação
dos textos médicos ou econômicos, embora estes não
raro padeçam dos mesmos vícios dos textos jurídicos.
Este fato está a revelar um possível viés deletério de
que tal campanha pode padecer, a despeito de que
este não seja o objetivo de seus idealizadores. Este viés
se ramifica, entre outras conclusões, às seguintes:
Ao aceitar a idéia de que “qualquer pessoa”
deveria entender uma sentença, nega-se o caráter
científico do direito, uma vez que a linguagem de uma
ciência não é de domínio comum do povo, abrindose livre caminho para o “achismo”, ou seja, a decisão
judicial com base em “opiniões”.
Como corolário, homologa-se como se válida fosse
a péssima qualidade do ensino jurídico da maioria das
faculdades do país, onde os alunos vêem o que (não) estão
aprendendo como uma simples práxis resultante de um baú
de opiniões de onde se aproveitam as mais convenientes,
desprezando-se a metodologia que necessariamente deve
servir de matéria prima dos silogismos utilizados.
Despreza-se aquele profissional que estudou
e trabalhou anos para compreender e aplicar uma
ciência, como se este fosse dispensável e seu saber
fosse menor que o dos demais profissionais, os quais
estão legitimados a usar sua linguagem própria.
Faz-se tabula rasa do velho ditado romano,
obrigando o juiz ao impossível, pois, definitivamente,
sentença para “qualquer pessoa entender” não dá!
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Inteligência
a serviço da sociedade
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 beneﬁciários.

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