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a serviço da Seguridade
A Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social dispõe
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trabalhadores, aos contribuintes e aos beneficiários.
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| EDITORIAL

O país
do mais fácil

O Brasil tem vivido, nos últimos
anos, sob o império do antagonismo
perverso, que consiste em dificultar
ao máximo para o cidadão, e
facilitar ao extremo para o Estado.
O simplismo levado às suas últimas
consequências somente tem piorado
a vida dos brasileiros, nos mais
diversos setores da vida pública,
com a criação de arremedos no lugar
das verdadeiras soluções.

Não é de hoje que, no lugar de uma
reforma tributária séria e abrangente,
produzem-se leis, normas, portarias
e resoluções em velocidade e
número estonteantes, a ponto de
enlouquecer qualquer tributarista ou
de levar contabilistas a arrancarem
os poucos fios de cabelos que às
vezes lhes restam para equacionar
conflitos resultantes de normas
que tantas vezes se entrecruzam,
se chocam ou se contradizem. Na
área educacional, criou-se o sistema
de “cotas”, o único tido como
“viável”, diante da inequívoca falta
de vontade política para equacionar
de vez o problema da educação. É
muito “difícil” reestruturar todo o
ensino, promover uma reforma séria
cujo objetivo seja garantir igualdade
de acesso à educação para todas
as camadas sociais, fazer a escola
pública retornar ao nível de qualidade
predominante há algumas décadas.
O mais “fácil” é simplesmente criar
cotas que “contornem” todos esses
problemas gerados por um sistema
de ensino ineficiente, elitista,
desigual e profundamente injusto.
A violência é assustadora?
Por que fazer essa reforma no

ensino? Por qual razão criar uma
política de geração de empregos?
Fica difícil, igualmente, atacar
o problema de forma a mais
abrangente possível, reclicando
conhecimentos e promovendo uma
política de estruturação de famílias
cujos integrantes encontram-se no
desespero da falta de perspectiva e
da absoluta ausência de horizontes.
É mais fácil diminuir a maioridade
penal, não para combater o crime,
mas para garantir que mais jovens
passem a frequentar as cadeias. E
há quem fale em pena de morte.
O custo do “equipamento” para
simplesmente matar é muito baixo.
Talvez seja a solução “mais fácil” e
menos dispendiosa.
Até nas questões mais simples
do dia-a-dia, como no trânsito de
automóveis, por exemplo, é mais
simples buscar “o mais fácil”. As
vias estão engarrafadas, não há onde
estacionar, a balbúrdia toma conta
de cada uma das vias de circulação
das grandes cidades. Mas fica
“difícil” buscar soluções inteligentes
e criativas na engenharia de trânsito
e mais difícil ainda promover a
remodelagem do transporte público,
para torná-lo eficiente. Então,
surgem as “soluções” imediatistas,
entre as quais a prevalecente é a de
“privatizar” os problemas: passa-se
a cobrar estacionamentos, a proibir
a circulação de veículos com base
no número da placa – num caótico
sistema de revezamento que não leva
em conta necessidades individuais
muitas vezes prementes – e a se apelar
para toda sorte de improvisação,
ainda que infernizante para o

cidadão comum, mas cômoda para
as autoridades ditas “responsáveis’.
Se a “receita” é brasileira, passa
a servir também – o que é espantoso
– para a Previdência Social. Que
história é essa de buscar incentivos
para a inclusão do imenso contingente
dos que estão fora do sistema? De
onde surgiu essa idéia de obedecer
a Constituição no que se refere aos
mecanismos criados para garantir
o custeio da Seguridade Social?
Há verba insuficiente para tantos
setores. Então, é “mais fácil” apelar
para a DRU. A saúde? Ah, a saúde...
É muita gente doente e são inúmeros
os problemas. Fica mais fácil criar
o imposto sobre o cheque, que era
provisório, e então perceberam que
os problemas eram permanentes, e
a contribuição provisória não tem
mais data para acabar.
A sensação do brasileiro, hoje, é
de insegurança, de medo, de aflição,
de preocupação e, o que é pior, de
desesperança. E um país não se
constrói com pessoas inseguras, que
têm medo, que estão aflitas e que
sobretudo se vêem – tantas vezes
– preocupadas em saber se no dia
seguinte terão emprego e comida,
e se terão aonde levar o filho que
está doente. Diz-se que a vida é
simples, e que é o ser humano que
a complica. Numa perspectiva mais
ampla, com base no Brasil real,
o que se deduz com facilidade é
que as soluções complicadas são
eficientes, mas o que se prefere é
o simplismo, que faz com que tudo
permaneça exatamente onde está:
no lugar errado.
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Ao leitor
A reforma da Previdência continua figurando como uma incógnita
preocupante para o trabalhador, que já perdeu vários direitos e assiste,
a cada ano, a novas especulações sobre possíveis cortes com o
objetivo de suprimir supostas vantagens, na verdade inexistentes. Ao
contrário de contar com um sistema de aposentadoria mais vantajoso
do que em outros países, como se alega, o trabalhador brasileiro hoje é
submetido ao garrote do “fator previdenciário”, que impõe um redutor
e a permanência mais prolongada no mercado de trabalho.
Essa não é a única preocupação do brasileiro, evidentemente. Entre
inúmeros motivos já conhecidos para tirar-lhe o sono, ele enfrenta
na vida diária a tensão provocada pela violência, especialmente nos
grandes centros urbanos. Investimento maciço na educação é uma das
formas de prevenir e de criar mecanismos para debelar esse mal, mas
o Brasil continua no “ranking” desvantajoso dos países que não dão à
educação o lugar merecido na hora de fechar a conta do orçamento.
Esta edição inclui ainda a primeira entrevista exclusiva da nova
presidente da ANFIP, Assunta Di Dea Bergamasco, eleita durante a
XXI Convenção Nacional, realizada em maio. Ela fala de seus planos
à frente da entidade e da importância de dar prosseguimento a antigas
lutas, como a que vem sendo travada junto a todos os poderes, em
defesa do reconhecimento do direito constitucional dos aposentados e
dos pensionistas à paridade com os ativos. A criação da Receita Federal
do Brasil e questões políticas do momento também são abordadas na
entrevista, entre vários outros temas.
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Cartas

RFB

Violência

Nós, pobres mortais, não entendemos
de questões muito complexas, como essa
que vem sendo abordada pela Revista de
Seguridade Social há vários meses, referente
à tal da “unificação”. O contribuinte brasileiro,
que normalmente reclama – com razão – que
paga impostos sem que o Estado ofereça a
contrapartida em serviços, tende a desconfiar
de qualquer “novidade” de autoria do governo,
seja ele qual for. Mas, com os esclarecimentos
prestados pela Revista, sobre a fusão das
duas secretarias, a impressão que me dá é de
que realmente o que se pretende é criar uma
estrutura de maior eficácia para aperfeiçoar o
sistema de arrecadação. Todos os contribuintes
devem esperar que isso aconteça, mas devem
rezar também para que a carga de impostos
não aumente ainda mais. Se for verdade que
a arrecadação será feita de forma mais justa,
creio que o natural é que essa carga tributária
venha mesmo a diminuir, pois ficará melhor
distribuída. Que os céus nos ajudem.

Importantíssimo o enfoque atribuído pela
Revista de Seguridade Social (número 90) à
questão da violência, pois o lugar comum é
defender sempre a penalização do culpado, o
que certamente deve ser feito, pois ninguém
pode defender a impunidade, mas o mais
importante ainda é tomar medidas para que
os crimes não continuem acontecendo.
Conforme a visão externada pela revista,
é fundamental que se invista em infraestrutura, bem-estar social, educação e ações
preventivas, e fazer a sociedade compreender
que a miséria humana não se resume à falta
de dinheiro. Outro dia li uma pesquisa sobre
o número de crianças que sofrem todo tipo
de violência no Brasil. Evidentemente, uma
criança dessa não pode crescer como alguém
dentro do chamado padrão de normalidade.
E é aí que a punição deve ser mais rigorosa.
Acredito que quem maltrata crianças deveria
ter uma pena bastante pesada, pois trata-se de
crime inadmissível.

Lindolfo de Souza
Curitiba - PR

José Antônio S. D. Albuquerque
Jundiaí – São Paulo

envie sua Carta
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Kafka ou Sheakespeare?
Reformas, já ocorreram inúmeras, e a Previdência continua sendo
alvo de críticas. O propalado “déficit” já está desmoralizado como
motivo para uma nova reforma. O emaranhado de idéias lembra
Kafka, mas, para o povo, o drama é mesmo sheakespeareano:
fazer ou não fazer a reforma? As evidências mostram que ela
não é necessária. Falta os tecnocratas e os que têm interesses
inconfessáveis se convencerem disso.

07

11

Justiça se faça
O brasileiro – de um modo geral – acostumou-se a não confiar na
Justiça, entre outros motivos porque considera que ela somente
atua, para condenar, quando se trata da parcela pobre da população.
Outro fator desgastante é a morosidade, decorrente do excesso
de recursos à disposição principalmente dos que têm poder. O
Congresso Nacional começa a buscar instrumentos para corrigir
essas falhas, mas ainda falta muito para se chegar ao ideal.

Arrecadação Bancária
Analisando-se o fluxo de caixa do INSS – de janeiro a março de
2007 – verifica-se que a Receita Total teve crescimento nominal
de 13,74% e real de 10,11%. A Arrecadação Bancária, rubrica
mais expressiva das Receitas Previdenciárias Próprias, teve
incremento nominal de 14,87% e real de 11,21%. Em valores
monetários correntes, passou de R$ 27,12 bilhões, em 2006, para
R$ 31,16 bilhões em 2007.

Educar para não matar
A violência quase sempre é associada às condições sociais e
educacionais. O investimento maciço em educação teria efeitos
altamente significativos para combater um mal que se transformou
numa das principais preocupações de qualquer brasileiro. Mas
não basta educar. Políticas de efetiva inclusão social e fomento
ao desenvolvimento sustentado são dois outros quesitos
indispensáveis para que, afinal, a paz reine em sociedade.
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Obediência irrestrita ao princípio constitucional da paridade para aposentados
e pensionistas, transição e aperfeiçoamentos indispensáveis ao bom
funcionamento da Receita Federal do Brasil, melhorias no atendimento
ao associado são algumas das inúmeras preocupações da nova presidente
da ANFIP, Assunta Di Dea Bergamasco, eleita durante a XXI Convenção
Nacional, em maio. Em entrevista, Assunta apresenta uma panorâmica de suas
idéias e diz ter certeza de contar com a adesão do Conselho Executivo e
de toda a categoria para garantir o melhor para todos.
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20
Seguridade saudável
Mesmo com as dificuldades surgidas a partir de 1990, decorrentes
sobretudo da desestruturação do mercado de trabalho, o sistema
de Seguridade Social apresenta hoje equilíbrio nas contas. A
recuperação começou a ocorrer no primeiro semestre de 2006
e vem se mantendo. O melhor cenário poderia ser produzido se
houvesse expansão dos salários, o que tem grande chance de
ocorrer caso se obtenha o crescimento sustentado da economia. É
o que esperam os brasileiros.

Assunta, presidente

Ação Fiscal
A recém criada Receita Federal do Brasil será capaz de aprimorar
a fiscalização, de combater a inadimplência e a sonegação, além
de realizar um trabalho condizente com o alto nível dos servidores,
tanto da Previdência como da Receita, dotando o país de um
sistema de arrecadação tributária eficaz, que atenda aos interesses
nacionais, e que promova mais justiça para o contribuinte.

Política, para que te quero
Casuísmo e improvisação são as marcas predominantes nos
arremedos de “reforma política” feitos até hoje no Brasil. Em
artigo, o diretor de Documentação do DIAP, Antônio Augusto
de Queiroz, mostra os efeitos danosos dessa prática ao longo da
história do país, com a perda de legitimidade do sistema político.
Esses casuísmos ocorreram nos regimes ditatoriais e permanecem
na chamada “democracia”.
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Linguagem imprecisa

em drama sheakespeareano

Viviane Ponte Sena
Repórter

Reformar ou não reformar? Mais do que um drama sheakespereano, esse é um
pesadelo do qual os trabalhadores brasileiros sonham em se ver livres, a cada
noite, e a cada dia. Ou a cada governo. Lula começou dizendo que não é preciso
reformar a Previdência, mas no seu governo foi criado o Fórum Nacional de
Previdência Social. Boa parte dos que dele participam – como a ANFIP e
várias outras entidades – entende que a Previdencia é superavitária e não
precisa ser reformada. Mas os “financistas” não sossegam e nem conseguem
enxergar a Seguridade Social como investimento do Estado para evitar o
agravamento da questão social.
O secretário de Políticas
de Previdência Social, Helmut
Schwarzer, garante que as mudanças
que estão sendo discutidas no Fórum
serão aplicadas nos próximos 20 ou
30 anos e que “não trarão prejuízos
àquelas pessoas que já completaram o
tempo de serviço para aposentadoria
ou que estão próximas de atingi-lo”.
A dubiedade da linguagem é motivo
de sobra para que o trabalhador
continue apreensivo. O que significa,
para o governo, “estar próximo” de
atingir a aposentadoria? Por que o
secretário não usa uma linguagem
mais específica? Se pretendesse
ser objetivo, bastaria dizer que as
novas regras não serão aplicadas
“no caso de quem já contribui com
o sistema”.
Depois que os sucessivos
governos inventaram o nefasto
eufemismo “expectativa de direito”
para cassar direitos adquidos,
tudo se tornou possível. Enquanto
isso, pontos fundamentais, como
a necessidade de absorção dos que
estão fora do sistema, e a importância

do desenvolvimento econômico
para melhor sustentabilidade do
sistema
previdenciário,
ficam
relegados a segundo plano ou
mesmo marginalizados na pauta de
discussões. Só o que não falta são
os agourentos, que sempre prevêem
o pior para a Previdência, ainda que
muitos números não confirmem
esse aparentemente incorrigível
pessimismo.
Assunto recorrente no Congresso
e na mídia, o debate sobre a reforma
da previdência voltou a ganhar
força na agenda do governo desde
a instalação do Fórum Nacional
de Previdência Social (FNPS).
Esse fórum, que reúne governo,
empregadores, trabalhadores e
aposentados, vem discutindo uma
nova modelagem para os benefícios
do Regime Geral de Previdência
Social, gerido pelo INSS. Uma
eventual proposta elaborada nessa
instância, entretanto, atentaria a
questões de longo prazo.
A idéia de longo prazo coincide

com pelo menos parte das apostas
quanto ao conteúdo de eventual
reforma da Previdência: as novas
regras teriam efeito sobre as futuras
gerações de segurados. Foi na
tentativa de confirmar essa diretriz
que, em recentes entrevistas, o
secretário de Políticas de Previdência
Social, Helmut Schwarzer, afirmou
que as mudanças feitas a partir
das discussões do FNPS serão
aplicadas nos próximos 20 ou 30
anos. A história recente do país
não dá margem ao trabalhador
para se sentir tranquilo, no entanto.
Já houve época em que o teto de
benefícios caiu repentinamente de
20 para 10 salários de contribuição.
As mais recentes reformas, por
sua vez, significaram a alteração
unilateral de direitos estabelecidos
para quem já havia ingressado no
sistema. A regra vigente de reajuste
das aposentadorias também causa
pânico nos que percebem que o
teto se aproxima cada vez mais do
piso previdenciário. E há ainda os
que defendem a desvinculação das
aposentadorias do valor do salário
Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2007 | 
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mínimo, como se houvesse duas
inflações no Brasil: uma para o
trabalhador ativo, e outra para os
aposentados. Mas as gôndolas dos
supermercados, o comércio de um
modo geral, as tabelas de aluguéis
e as farmácias registram preços que
têm que ser pagos por quem já se
aposentou e por quem ainda está
na ativa. E se o salário mínimo já
não é suficiente para se viver com
dignidade, o que será daqueles que
passarem a ter renda ainda inferior?

de propostas que devem ser
encaminhadas para exame do
Congresso Nacional. No Parlamento,
os debates continuam concentrados
na chamada “mãe das reformas”,
a reforma política. As questões de
Previdência Social, por enquanto,
estão em plano secundário na
Câmara e no Senado, mas aqueles
parlamentares afinados à causa
acompanham com preocupação os
desdobramentos das discussões do
fórum.

Na oportunidade de instalação
do fórum, o agora ex-ministro
da Previdência Nelson Machado
explicou que o papel da instância
não é discutir problemas pontuais
do sistema previdenciário, mas
sim propostas abrangentes para as
quais se busque o consenso. O atual
ministro, Luiz Marinho, assumiu
a Pasta com o mesmo discurso de
que a reforma da previdência em
estudo tem como objetivo garantir
o pagamento de benefícios para as
próximas gerações. “As discussões
do Fórum são para pensar o futuro
e não para pensar hoje”, argumentou
o ministro.

O senador Paulo Paim (PT/RS)
chama a atenção para o fato de que as
propostas do fórum, principalmente
as que foram apresentadas por alguns
técnicos do IPEA, convergem para a
supressão de direitos.

Até o fechamento desta edição,
haviam ocorrido cinco reuniões
do fórum, que deverá encerrar as
atividades em agosto. O objetivo do
FNPS, na primeira fase de trabalhos,
tem sido fazer um amplo diagnóstico
da situação, levantando temas para
debate. Parte do que está sendo
debatido no Fórum pode servir de
subsídio para a elaboração de uma
série de novas regras à Previdência
Social. Vários especialistas em
previdência estão sendo convidados
para debater o tema e mostrar
o funcionamento de sistemas
previdenciários de diversos países.
Em segundo momento, haverá
formatação, debate e deliberação
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“O mérito dessas propostas
é preocupante, mas, se a
representação dos trabalhadores e
a dos aposentados liderarem um
movimento de resistência, elas não
irão prosperar, uma vez que dentro
do próprio governo não há consenso
algum sobre esse tema”, avalia o
senador.
O presidente Lula, por exemplo,
lembra Paim, está convencido de
que a previdência social brasileira
não é deficitária. O senador disse
também que tem insistido para que
o movimento sindical dê ampla
divulgação do relatório aprovado
na Comissão Especial Mista do
Salário Mínimo. “No relatório, há
muitas propostas interessantes para
o aperfeiçoamento da previdência
sem que sejam feitas reformas”.
Como o Congresso não está
diretamente ligado ao tema, Paulo
Paim apresentou requerimento para
criação de uma comissão especial
mista temporária, composta de 11
deputados e 11 senadores e igual
número de suplentes, para, no prazo

de 250 dias, estudar, debater e propor
mecanismos de aperfeiçoamento
do sistema previdenciário e de
assistência social.
A principal atribuição desse
colegiado seria acompanhar as
atividades do Fórum Nacional da
Previdência Social (FNPS) para que,
em nome dos trabalhadores e dos
aposentados, o Parlamento pudesse
colaborar na busca de soluções
práticas e efetivas ao sistema
previdenciário do Brasil e sugerir
ajustes na política assistencial.
O requerimento do senador Paulo
Paim, apresentado em fevereiro deste
ano, sequer foi deliberado. Enquanto
isso, o Congresso Nacional continua
alheio às polêmicas e divergências
presentes no fórum.
Resistência – O impasse nos
debates do fórum fica evidente
quando o assunto é reforma. Governo
e empresários tendem a concordar
com a necessidade de uma nova
reforma do sistema previdenciário.As
centrais sindicais, que representam
os trabalhadores, e principalmente a
COBAP, entidade representante dos
aposentados e pensionistas, resistem
às teses reformistas.
A COBAP, desde o lançamento
do fórum, mantém firme o
posicionamento de que não é
necessária uma nova reforma
da previdência social, mas sim
aperfeiçoamentos que priorizem a
ótica da sustentabilidade financeira
e a defesa incondicional do sistema
de Seguridade Social.
Outra crítica da entidade vai de
encontro à insistência do governo de
debater a previdência do futuro. A
Confederação avalia que o sistema
previdenciário também deve ser
tratado no curto e médio prazos,

considerando e valorizando aqueles
que contribuíram e contribuem para
o sistema. A discussão do presente,
segundo a COBAP, passa pela
adoção de medidas destinadas à
modernização e à profissionalização
da gestão da previdência.
Para o presidente da COBAP,
Benedito Marcílio Alves da Silva,
o grande problema da previdência
– que não está em debate no fórum
– é que “o governo não cumpre a
Constituição Federal no que se refere
ao orçamento da Seguridade Social.
A grande maioria desse recurso é
desviada para outros fins, o que leva
a essa discussão de que o sistema não
tem sustentabilidade. Como é possível
o governo não colocar em debate a
correção dessa grave distorção?”.
Segundo o dirigente dos
aposentados, “a impressão que fica
é que o governo pretende, inclusive,
fazer uma previdência desvinculada
da seguridade social. Aliás, o tema
parece que é assunto proibido no
fórum”. Para a COBAP, há ameaças
concretas aos direitos previdenciários.
Apesar de o governo sustentar
discurso em direção contrária, a
Confederação alerta que deverão ser
encaminhados ao Congresso projetos
que mexem em direitos adquiridos.
A diferenciação de idade entre
homens e mulheres e as pensões
são pontos sobre os quais o governo
não deve abrir mão de sugerir
alterações significativas. Continua
prevalecendo, na opinião de
Benedito Marcílio, a lógica de cortar
direitos. Por outro lado, revela, “não
se vê intenção de corrigir distorções
como as aposentadorias que estão
defasadas, tampouco a revogação
de critérios perversos como o fator
previdenciário, nem de corrigir
os proventos dos aposentados de

maneira uniforme”.
Fortalecimento da Seguridade
Social – Em linhas gerais, as propostas
que a COBAP tem defendido no
fórum em muito se assemelham com
as históricas posições da ANFIP no
que diz respeito à previdência social.
Essas propostas também estão de
acordo com os princípios elencados
pelas centrais sindicais.
Neste contexto, a previdência deve
permanecer como parte integrante
de um sistema de seguridade social
sólido e que cumpra plenamente
suas finalidades constitucionais de
dar sustentabilidade financeira aos
programas sociais inerentes nas
áreas de saúde, assistência social e
previdência. A COBAP propõe ainda
que o RGPS deve continuar regido
pelas regras atuais, impedindose qualquer forma de redução de
direitos. A entidade sugere inclusive
a extinção do fator previdenciário.
Para equilibrar financeiramente
o RGPS, a COBAP sugere que o
País faça um pacto social com vistas
à construção de um crescimento
econômico
sustentável,
com
geração de empregos formais e,
principalmente, com políticas de
atração do mercado informal que
propiciem a ampliação da proteção
social previdenciária. Segundo a
entidade, esses temas não têm lugar
no fórum.

elaboração de uma nova proposta de
reforma da previdência. Entretanto,
uma versão mais radical de reforma,
que não foi referendada pelo eleitorado
que reelegeu Lula presidente da
República,
representaria
forte
agressão aos direitos adquiridos.
Esse modelo foi detalhado
em propostas apresentadas pelo
economista e técnico do IPEA, Fábio
Giambiagi, durante as reuniões do
fórum.
As principais propostas, todas
voltadas para o Regime Geral de
Previdência Social, são as seguintes:
1) idade mínima (60 anos para homens
e 55 para mulheres), 2) aumento
progressivo da idade mínima, 3)
aumento da aposentadoria por idade
para 67 anos, 4) aumento do período
contributivo, 5) redução para 70%
das futuras pensões, 6) redução da
diferença entre homem e mulher para
dois anos, 7) fim da aposentadoria
rural, 8) fim do regime especial para
professores, 9) a futuros beneficiados
da LOAS – redução do valor do
benefício para 75% do piso (salário
mínimo) do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), e 10) a futuros
beneficiados da LOAS – idade
mínima de 70 anos com 10 anos de
transição.

A essas propostas soma-se também
a adoção de medidas permanentes de
combate à sonegação e às fraudes,
bem como programas de resgate dos
créditos do INSS das empresas e
instituições devedoras.
Conteúdo
de
eventual
reforma – Seria precipitado afirmar
que o resultado do fórum será a

Benedito Marcílio Alves da Silva
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“Trabalhar pela entidade

é trabalhar por nós mesmos”

Assunta

Entrevista com a presidente da ANFIP

Di Dea Bergamasco
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“A diretriz bastante clara é
garantir melhor gestão em
proveito de nossa prioridade
máxima, que é o atendimento
ao associado”

| ENTREVISTA
Os aposentados e os pensionistas
estão entre as prioridades de
Assunta Di Dea Bergamasco, que,
desde quando foi eleita para a
Presidência da ANFIP, no último
mês de maio, vem sendo presença
constante em todos os contatos que
têm sido feitos com o objetivo de
garantir o princípio constitucional
da paridade, um direito que o
governo insiste em negar aos que
se dedicaram durante décadas a
servir ao Estado e à sociedade.
Este, evidentemente, é apenas
um entre os vários itens da extensa
programação
agendada
pela
liderança que quebrou um velho
tabu de mais de cinco décadas,
tornando-se a primeira mulher
a presidir a ANFIP. Nesta sua
primeira entrevista exclusiva após
a eleição, a nova presidente traça
uma panorâmica dos seus planos
à frente da entidade e fala com
franqueza dos desafios que terá
que enfrentar, com a certeza de
que todos estarão engajados numa
luta que – frisa ela – é de todos
e para todos, pois, se plantados
coletivamente, os frutos também
serão colhidos pela totalidade
da categoria. Por isso, ela diz
não ter nenhuma dúvida de que o
Conselho Executivo eleito durante
a Convenção atuará firmemente
para que esta gestão obtenha os
melhores resultados, garantindo o
atendimento dos maiores anseios
dos auditores fiscais, com ênfase
também para os servidores ativos,
evidentemente.
Consciente da importância da
fusão dos Fiscos, Assunta enfatiza
que os antigos auditores fiscais da
Previdência Social, hoje auditores
fiscais da Receita Federal do Brasil,
têm disposição de sobra para
construir aquilo que a ANFIP sempre
batizou de “a melhor Receita para
o Brasil”: um órgão fortalecido,
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moderno, ágil, eficaz e destinado
a melhorar a vida não apenas dos
contribuintes como também dos
próprios servidores, que, unidos,
terão chances ampliadas na luta
por melhores condições de trabalho
e melhores salários. Ressalta ainda
que a atuação da ANFIP em torno do
processo de transição será sempre
no sentido de garantir que todos os
profissionais tenham a segurança
de tratamento igualitário, em
harmonia com a nova realidade,
que é a construção de uma nova

carreira.
Leia, a seguir, a entrevista, na
íntegra:
Em 57 anos de existência, pela
primeira vez a ANFIP tem uma
mulher na presidência, eleita
democraticamente. Qual será
sua postura diante de possíveis
–
embora
incompreensíveis
– atitudes de preconceito em
relação a essa questão?
O fator determinante de minha

eleição não foi o fato de ser mulher,
mas a história de luta pelos direitos
dos auditores fiscais, que sempre
pautou minha vida associativa.
Numa sociedade onde ainda
predomina, na cabeça de algumas
pessoas, a idéia do patriarcado, é
evidente que poderão surgir algumas
atitudes em desarmonia com o que,
imagino, seja o pensamento da
maioria da categoria, por seu alto
grau de esclarecimento. Entretanto,
tenho consciência de que serei
muito mais cobrada. Portanto, a
responsabilidade é muito grande
em ser a primeia mulher presidente.
Porém, isso em nada irá mudar nosso
trabalho. A sociedade está cada vez
mais amadurecida e evoluída, e
compreende que homens e mulheres
são importantes em qualquer
organização, inclusive em cargos
de direção. Não resta dúvida de que
fiquei muito feliz, especialmente
diante das inúmeras manifestações
de apoio e de carinho que recebi e
continuo recebendo, onde quer que
eu compareça.
Os
aposentados
e
os
pensionistas, com toda a razão,
ressentem-se da obstinação do
governo em negar-lhes o direito

constitucional à paridade. A
ANFIP tem lutado de forma
permanente, recorrendo aos três
poderes na tentativa de solucionar
essa questão. Quais serão as
próximas providências?
Já
disse
em
inúmeras
oportunidades e repito que nenhum
trabalho dentro da ANFIP poderá
ser completo caso não se obtenha
o reconhecimento do direito
constitucional dos aposentados
e pensionistas ao princípio da
paridade. Essa é uma questão que
está sendo negada aos que detêm
esse direito, e todos sabemos que
muitas vezes, em nosso país, somos
obrigados a lutar para que a lei
seja obedecida. Vamos continuar
lutando com empenho cada vez
maior para corrigir as injustiças e
para transformar esse direito num
consenso que se reverta sob a forma
de súmula vinculante, de modo que,
no conjunto de todos os servidores,
esse instituto da súmula se faça valer.
As decisões judiciais em várias
instâncias a respeito do direito à
paridade têm sido reiteradamente
favoráveis, e isso não pode cair no
vazio, como se o judiciário pudesse
decidir “do nada”, quando na

verdade as decisões são criteriosas
e baseadas no Direito. Além disso,
vamos trabalhar para que as ações
em andamento tenham o julgamento
favorável e os tramitados sejam
incluídos em precatório para o
devido pagamento.
Formalizada a criação da
Receita Federal do Brasil, a tarefa
agora será trabalhar a transição,
algo que, por sua complexidade,
exigirá muito da ANFIP. Qual
será a prioridade nessa fase? De
que forma atuará a ANFIP para
facilitar essa transição?
A ANFIP está entre as entidades
que mais defenderam a unificação
do fisco, e atuamos dessa forma,
entre outros inúmeros motivos,
porque havia uma tese aprovada em
convenção, em que a categoria se
pronunciou favorável à unificação
do fisco federal. Com o processo
já em pleno andamento, mostrando
resultados positivos, cabe-nos
agora trabalhar intensamente,
acompanhar de perto a transição,
para que todos os colegas oriundos
da Receita Previdenciária tenham
tratamento igualitário. Acima de
tudo, nós queremos trabalhar para

Conselho Executivo eleito durante a XXI Convenção Nacional
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aperfeiçoar a estrutura regimental da
Receita Federal do Brasil. Afinal, ao
preconizarmos essa modernização,
cujo objetivo é o aumento da
produtividade e da eficácia, jamais
defendemos que simplesmente se
absorvesse a estrutura existente na
antiga Receita, mas, ao contrário,
que se criasse uma Receita mais ágil,
com mais autonomia e com uma
estrutura que sobretudo contemple e
não deixe de acompanhar e de zelar
pela arrecadação da Seguridade
Social, especialmente no que se
refere à receita previdenciária.
Afinal, as metas de arrecadação
continuam e serão exigidas, e isso
não será possivel se o planejamento
da ex SRP não for acompanhado.
Há grande expectativa em
relação a essa fase de transição,
uma vez que, como é sabido, as
pessoas – de um modo geral –
costumam opor certa resistência
às mudanças. Como será possível
administrar isso? De que forma
a ANFIP atuará para quebrar
possíveis resistências?
Em relação aos auditores oriundos

da Receita Previdenciária, não
haverá resistência às mudanças para
melhor. Uma vez que defendemos
a RFB, nosso intuito sempre foi e
continuará sendo o de melhorar
a arrecadação, o atendimento à
população, e principalmente lutar
pela melhoria nas condições de
trabalho em benefício do próprio
contribuinte. A resistência ao novo
é natural, mas quando as pessoas
forem percebendo o acerto da
criação da RFB e seus resultados
benéficos, todos os temores
infundados diminuirão e em seguida
irão desaparecer completamente. O
auditor fiscal oriundo da Previdência
Social enfrentou, ao longo dos anos,
profundas mudanças na estrutura
regimental. Por termos vivenciado
esse histórico de mudanças
constantes, temos facilidade de
encarar o novo, não obstante todas
as limitações características do ser
humano. Fica fácil nos adaptarmos
ao novo, no entanto, quando esse
novo vem para melhorar o serviço
público e principalmente a vida do
contribuinte e a vida do servidor.
Entretanto, a colaboração da
Administração é de fundamental

A presidente eleita da ANFIP com o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia
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importância. Espera-se que haja
sensibilidade e abertura por parte dos
dirigentes em também se adaptar, e
em compreender a importância da
ex SRP e de toda a sua bagagem
cultural.
A ANFIP tem acompanhado
todas as reformas da Previdência
feitas nos últimos anos, e agora
participa do Fórum Nacional
destinado a estudar novas
propostas para uma nova reforma
no sistema previdenciário, que, ao
que tudo indica, atingirá também
os servidores públicos. Qual o
posicionamento da ANFIP em
relação a essa nova reforma? O
governo tem dito que ela atingirá
apenas os novos segurados, mas
normalmente
trabalha
com
o conceito de “expectativa de
direito” para impor alterações
para os que já estão no sistema.
De que forma a ANFIP atuará
para evitar novos prejuízos para
os aposentados e os pensionistas?
O que tem que ficar claro é que
a ANFIP apenas participa, mas não
delibera no Fórum. É importante

frisar ainda que esse fórum
padece de um vício na sua origem,
uma vez que dele não participa
nenhuma entidade que represente
o servidor público. Portanto, no
tocante à previdência do servidor,
falta-lhe legitimidade para propor
qualquer mudança. Depois de
muita insistência e de receber o
apoio de entidades importantes, a
ANFIP foi admitida, mas apenas
para fornecer elementos, ou seja,
como assessoria, sem direito a voto
quando das deliberações. A posição
da ANFIP é conhecida e não mudou,
há muito defende que não há déficit
na Seguridade Social, com base
em dados e em estudos criteriosos.
Aliás, tanto isso é verdade que,
desde a época do ministro Nélson
Machado, o governo reconheceu
que efetivamente não há déficit na
Previdência. Uma prova disso é que
o discurso no âmbito do ministério
da Previdência tem sido diferente.
Como não tem direito a deliberar,
a ANFIP terá que se utilizar, como
única forma de contribuição, de
elementos bastante consistentes para
lutar no sentido de se evitarem novos
prejuízos aos atuais aposentados
e aos demais trabalhadores que
esperam um dia também exercer esse
direito. Para isso, continuaremos
esclarecendo a realidade sobre as
contas da previdência, deixando
claro que há necessidade de
inclusão do grande contingente de
trabalhadores que estão à margem
e que uma gestão eficiente é capaz
de
administrar
perfeitamente
todas as questões relacionadas ao
sistema. A participação da ANFIP,
portanto, é importantíssima no
sentido exatamente de esclarecer e
de conscientizar principalmente as
entidades de trabalhadores para que
tenham o necessário discernimento
a respeito de todas essas questões e,
assim, defender os seus pontos de

vista com firmeza.
Outro aspecto que precisa ser
destacado é que, afora o fato de
não padecer de nenhum déficit e
de poder equacionar seus eventuais
problemas de inúmeras formas que
não sejam a supressão de direitos,
a reforma da Previdência deixou de
ser prioridade num quadro de crise
política derivada de escândalos
que assombram a nação. Nesse
sentido, a prioridade passa a ser a
de promover uma profunda reforma
de mentalidades, para que o
princípio moral seja resgatado, para
que a política seja encarada com a
dignidade que merece, e para que o
povo brasileiro, afinal, possa sentir
orgulho de seu país e recuperar a sua
auto-estima. Portanto, ao invés de
suprimir direito dos trabalhadores,
deve-se atuar para combater a
corrupção em todos os níveis e para
promover as reformas prioritárias.
Qual a posição da ANFIP
em relação às alterações na
aposentadoria
do
servidor
público? Como se posicionará
em relação às propostas de
aposentadoria complementar?
A Previdêmcia Complementar
do servidor já foi inserida na
Constituição e, de qualquer
maneira, o governo já está
promovendo estudos para efetivála, mas vamos acompanhar tudo
com muito critério e atenção para
evitar prejuízo para o servidor. Uma
questão que se coloca é a seguinte:
se pelo sistema antigo o governo
nunca contribuiu, ou seja, nunca
cumpriu com a sua obrigação, será
que o fará quando entrar em vigor
o novo sistema? Outro consenso
é o de que a contribuição definida
tem efeito cruel para o servidor. E
finalmente é preciso levar em conta
que o trabalhador do Estado não faz

um contrato nos mesmos moldes dos
demais trabalhadores. Quando entra
para o serviço público, o trabalhador
estabelece um contrato bilateral,
e se o empregado tem obrigações
para com o Estado, o Estado,
em contrapartida, também tem
obrigações para com o empregado.
Uma dessas obrigações, obviamente,
é garantir a subsistência desse
empregado quando cessa o período
laboral. O Estado não pode deixar o
ex-empregado ao desamparo. Essa
é uma responsabilidade do Estado,
que pouca gente compreende.
Na gestão anterior houve
sucesso na campanha salarial.
Quais os seus planos em relação
ao tema, para sua gestão? E em
relação às condições de trabalho
para os auditores fiscais da
Receita Federal do Brasil?
Existem determinadas atividades
e providências que independem
desta ou daquela gestão. A campanha
salarial e a campanha por melhores
condições de trabalho serão sempre
prioridade. Determinadas lutas não
podem parar. Além disso, vamos
continuar em todos os foruns dos
quais já estávamos participando
– Carreiras Típicas de Estado,
Forunfisco, Movimento Nacional
em defesa do Estado – e de todos
os que eventualmete vierem a ser
criados e que efetivamente lutarem
em consonância com os nossos
princípios. Todos esses movimentos
tiveram a participação de todas as
gestões anteriores e contam com
a participação de toda e qualquer
entidade de classe consciente de
suas obrigações e direitos, e não
poderia ser diferente no caso da
ANFIP. Permanecemos trabalhando
intensamente
pela
reposição
salarial, pela incorporação da GAT
ao vencimento básico, inclusive no
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projeto de lei orgânica, e deixando
bem claros nossos direitos a reajustes
que contemplem as necessidades da
categoria. Frisamos que toda essa
ação está sempre direcionada ao
reconhecimento dos direitos tanto
dos ativos como dos aposentados
e dos pensionistas, respeitando
sempre o princípio constitucional da
paridade. Inclusive já convidamos
as demais entidades do Fisco
para trabalharmos em conjunto.
A experiência tem demonstrado
que, quando se trabalha em
conjunto, os resultados são sempre
melhores. Nossa entidade nunca
teve dificuldade em trabalhar em
conjunto com outras entidades
representantes do fisco.
A eleição de uma mulher
para a Presidência e a intensa
articulação que movimentou a
ANFIP durante a Convenção
Nacional são fatos que autorizam
a suposição de que os associados
assumem uma postura cada
vez mais ativa, participativa
e questionadora em relação
à própria entidade. Como a
sra. vê esse cenário? Como irá
administrar essa nova realidade?

Discurso de posse, em sessão solene
16 | Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2007

A convenção é o fórum máximo
das decisões da entidade, e nela é que
afloram os anseios dos associados. A
cada nova convenção as discussões
têm sido cada vez mais produtivas,
mais transparentes e democráticas,
demonstrando
que
esse
é,
efetivamente, um instrumento eficaz
para trazer à tona as inquietações
e os anseios da categoria. Vamos
agir sempre com transparência,
ouvindo permanentemente nossos
associados. O aperfeiçoamento
somente se opera se levarmos em
conta as críticas construtivas e as
sugestões. Claro que como mulher,
como disse, serei muito mais
cobrada. Entretanto, como fui do
Conselho de Representates, aprendi
muito naquela instância. Sei do alto
nível e do comprometimento de
cada um, pois é deles a condução
da eleição para a escolha dos
convencionais nos seus Estados.
A ANFIP tem se posicionado em
relação às grandes causas nacionais.
Prevalece atualmente uma forte
reação popular aos freqüentes casos
de corrupção. A ANFIP adotará
alguma ação política em relação
ao tema? Qual?

Embora
seja
claro
o
posicionamento suprapartidário da
ANFIP, toda a história da entidade
tem demonstrado que valores morais
e éticos sempre prevaleceram nas
nossas ações e atitudes. A ANFIP,
da mesma forma que rejeita
prejulgamentos e generalizações,
defendendo o império do direito
ao contraditório e da apuração
imparcial (o que, aliás, é a única
forma de dar legitimidade a qualquer
sentença), tem deixado evidente, o
tempo todo, que, após observados
os parâmetros jurídicos condizentes
com a democracia, não deve haver,
jamais, espaço para a impunidade.
Nossa entidade, juntamente com
outras grandes entidades, compõe
o Movimento para Valorização
do Estado Brasileiro, e nele
consta também como condição de
valorização o combate intransigente
à corrupção em todos os poderes e
esferas de governo. É isto que o
cidadão espera.
Na
última
Convenção
Nacional, a ANFIP passou por
uma mudança administrativa
interna, com a eliminação de vicepresidências e a criação de novas

estruturas. O que mudará daqui
por diante? Quais são seus planos
em relação a essa nova estrutura
interna?
As
mudanças
foram
democraticamente
aprovadas
e o objetivo é aumentar a
produtividade,
a
eficácia
e
propiciar maior aperfeiçoamento no
atendimento ao associado. Nosso
plano e nossa meta básica serão
no sentido de discutir no colegiado
todas as mudanças indispensáveis,
adotando experiências vitoriosas,
modernizando procedimentos e
buscando colocar as pessoas certas
nos lugares certos. Evidentemente,
isso tudo será feito tendo em vista
não aumentar despesas e, mais do
que isso, evitar qualquer tipo de
desperdício. A diretriz bastante clara
é garantir melhor gestão em proveito
de nossa prioridade máxima, que
é o atendimento ao associado. O
fundamental é colocar a inteligência
a serviço das melhores soluções. E,
além disso, é preciso observar que,
com a unificação, as demandas
aumentarão bastante, uma vez
que continuaremos atendendo ao
contingente dos antigos auditores
da Previdência e permaneceremos à
disposição dos servidores oriundos
da antiga Receita Federal. Temos,
portanto, que buscar a modernização,
a eficácia e o aperfeiçoamento para
atender as demandas de um novo
tempo.

dos membros do Conselho
Executivo na ANFIP. Não há
uma chapa, todos se submetem
ao sufrágio do voto. Portanto,
todos são cobrados, da mesma
forma. Ninguém é eleito sem que
tenha tido um trabalho junto à
categoria. Não significa que outros
modelos, adotados pela maioria
das entidades, não sejam bons,
apenas entendo que, na ANFIP,
há maior comprometimento de
cada candidato com a filosofia da
entidade. Nisso, é preciso destacar
a sabedoria e a sensibilidade,
sobretudo o tirocínio, dos
nossos convencionais, os quais
elegem dezoito pessoas, que, não
obstante as diferenças, comporão
um conjunto harmônico. Este
é o sentimento e a expectativa
de todos. Por isso, o trabalho
em equipe é fundamental. O
trabalho no colegiado se baseia
nessas premissas, nos objetivos
estatutários,
e na Missão da
entidade,
estabelecida
pelo
conjunto de todos eles, que é o de
“representar, defender e fortalecer
os associados, mantendo e
avançando nas conquistas dos
seus direitos e anseios, sempre
comprometidos com a justiça e o
bem-estar social”.

Portanto, ser eleito para o
Conselho Executivo é algo que
transcende as incumbências do
cargo em si. É preciso ter em mente
– e tenho certeza de que todos têm
– que trabalharmos pela categoria é
trabalharmos por nós mesmos, em
benefício de nós mesmos, o que
significa que o inverso também vale:
se não nos afinamos com os anseios
da categoria, estamos travando uma
luta contra nós mesmos. Ser eleito
para o Conselho Executivo significa
o reconhecimento da categoria
ao nosso desempenho, e ninguém
vai querer desconstruir algo que
construiu com tanta dedicação e que
alcançou esse reconhecimento por
parte dos colegas. A competência
de cada membro do Conselho
Executivo é que tem escrito essa
história ao longo dos cinqüenta e sete
anos, aliada naturalmente ao apoio
da categoria. E este Conselho (foto
na página 13) não é diferente. A
renovação é sempre bem-vinda. E
o novo aliado, com a experiência,
tem trazido resultados fantásticos
nas organizações. Mais um ponto
a favor de nosso modelo eleitoral.
Dificilmente haverá cem por cento
de renovação, permitindo que os
projetos em andamento tenham
continuidade.

Nesta última Convenção, os
convencionais, ao elegerem o novo
Conselho Executivo, optaram
por uma maior renovação
em relação às anteriores. Isso
facilita ou dificulta o trabalho do
Colegiado?
Nesse aspecto, vale a pena
destacar o modelo de eleição

Convenção Nacional: comemoração do resultado da eleição
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MATÉRIA
| JUSTIÇA

Cega e

vagarosa
A morosidade da Justiça brasileira não é segredo para
ninguém. A legislação do País inclui “brechas” para
vários tipos de recursos, de modo que os processos se
arrastam muitas vezes por várias décadas. Nas ações
de indenização, por exemplo, há vários casos de
requerentes que vieram a falecer antes mesmo
de pronunciada a sentença.
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A Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara divulgou
recentemente, por meio da
Agência Câmara, uma lista de
projetos aprovados em 2006
com a finalidade de tornar a
Justiça mais ágil. O pacote de
leis consideradas fundamentais
para
desafogar
o
Poder
Judiciário foi sancioado pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva em dezembro. Os efeitos
práticos dessas mudanças, no
entanto, ainda demorarão a ser
sentidos, uma vez que, embora
representem um passo – ainda
que modesto – para agilizar os
procedimentos, o número de leis
no país é excessivo e exigiria
um reexame de todo o arcabouço
jurídico existente. Há um efeito
profundamente negativo nesse
quadro, uma vez que a população
sente-se desguarnecida e são
poucos os que acreditam no
Poder Judiciário como forma
eficaz de corrigir as injustiças.
As providências tomadas até
agora são tímidas, mas podem
representar pelo menos o passo
inicial. Resta à população
continuar pressionando para
que as mudanças sejam mais
profundas e abrangentes.
Uma
das
novas
leis
(11.419/06)
regulamenta
o
processo eletrônico na Justiça
brasileira. Em seu artigo 8º, a
lei prevê o desenvolvimento
pelos órgãos do Judiciário de
sistemas
de
processamento
de ações judiciais, utilizando
preferencialmente a internet. O
objetivo é agilizar a comunicação
de atos judiciais - como petições
de advogado - com o uso de e-

mail e de outros dispositivos
tecnológicos popularizados no
mundo.
Os documentos que trafegarão
por meios eletrônicos, de acordo
com a lei, serão autenticados
por meio de assinatura digital
emitida pela Infra-estrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), entidade certificadora
oficial do País.

Súmula vinculante
Já a Lei 11.417/06 estabelece
que a súmula vinculante poderá
ser adotada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) por voto
de 2/3 de seus integrantes, após
seguidas decisões coincidentes
sobre matéria constitucional. A
súmula poderá ser revisada ou
anulada pelo mesmo quorum.
Poderão propor a edição,
a alteração ou a anulação de
súmula vinculante, entre outros,
o presidente da República, as
Mesas da Câmara e do Senado, o
procurador-geral da República e
o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).

implicar repercussão geral. Essa
disposição já havia sido inserida
na Constituição pela Emenda
Constitucional 45/04.
A nova lei, no entanto, definiu
o conceito de repercussão geral
como “a existência ou não de
questões relevantes do ponto de
vista econômico, político, social
ou jurídico, que ultrapassem os
interesses subjetivos (das partes
do processo) da causa”. Para
que o STF analise o recurso, o
recorrente deverá demonstrar,
em preliminar do recurso, a
existência da repercussão geral.
As leis sancionadas, segundo
o presidente da CCJ, deputado
Sigmaringa Seixas (PT-DF),
fazem parte de um pacto entre
os Poderes da República em
favor de um Judiciário mais
rápido. “Os projetos elevam
a qualidade e a celeridade da
prestação jurisdicional”, afirmou
Sigmaringa.
A
população,
ansiosa, espera os resultados
concretos.

Outra lei aprovada em 2006
foi a 11.418/06, que determina
que o STF não analisará
recurso extraordinário
(cabível
contra
decisão
proferida
por juiz ou tribunais
inferiores
em
desconformidade
com a Constituição)
quando
o
fundamento do
recurso não
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Educar

para não marginalizar

Gustavo Sousa Jr
Repórter

Indignação e esquecimento. Dois substantivos que representam
a seqüência cronológica de cada caso explícito de violência no
Brasil. São joãos, priscilas, marcelos, marias. Pessoas comuns que
tiveram suas vidas transformadas – ou pior, encerradas – pela
violência. Tornaram-se manchetes nos noticiários, mas caíram no
esquecimento, vítimas da banalização. Afinal, o drama cotidiano
gera novos atores a cada instante.
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Entre estes, uma característica
tem ficado cada vez mais
corriqueira. Jovens, menores de
18 anos, que cometem crimes
hediondos,
sem
demonstrar
qualquer grau de valorização
à vida. Muitos não passam
de crianças, que trocaram os
brinquedos e os bancos de
escola pela marginalidade. A
pesquisa “Mapa da Violência: Os
Jovens do Brasil”, realizada pela
Unesco, aponta o País no quinto
lugar em um ranking mundial
de taxas de óbito por violência
conjunta (acidentes de transporte,
suicídios, homicídios e outras
violências), entre jovens de 15 a
24 anos. O Brasil aparece abaixo
de Colômbia, Rússia, Venezuela e
Estônia e logo acima dos Estados
Unidos, que ocupam o sexto
lugar.
Após a morte do pequeno
João Hélio, em fevereiro
passado – questão abordada na
reportagem de capa da Revista
de Seguridade Social nº 90
– o Congresso Nacional iniciou
discussão no sentido de encontrar
soluções para a violência. Não
tardou alguns parlamentares
apresentarem a diminuição na
maioridade penal como resposta
a todos os problemas. “A redução
da maioridade não é uma solução
para a violência, é apenas o
reconhecimento da capacidade
de o jovem de 16 anos ter o
discernimento do ato ilegal que
praticou. A questão da violência
está ligada à desigualdade social
no País, à falta do crescimento
econômico, à miséria, à pobreza
e, principalmente, pela total falta
de educação que leva à perda de

valores éticos e morais por parte
da sociedade”, defende o deputado
Marcelo Itagiba (PMDB-RJ),
relator de 21 propostas de emenda
à Constituição (PECs) que tratam
da maioridade penal.
Como apontado pelo próprio
parlamentar, a educação é
fator determinante para o
desenvolvimento social. Não se
trata de fórmula mágica ou de
segredo reservado aos oráculos.
Segundo o ex-diretor-geral da
Unesco no Brasil e doutor em
educação e desenvolvimento Jorge
Werthein, “a educação apresentase como uma alternativa, não
para operar milagres, mas para
formar cidadãos em condições de
enfrentar a crise, em um mundo
de incertezas e perplexidades.
Será pela educação – e, por
extensão, pela valorização da
cultura – que se evitará ou ao
menos se atenuará a desigualdade
social entre pessoas e nações.
Evitando-se ou amenizandose as desigualdades, estaremos
combatendo também uma de
suas principais conseqüências: a
violência”.
A Coréia do Sul obteve, em
pouco mais de três décadas,
crescimento
econômico
extraordinário que a transformou
em uma das principais potências
emergentes da Ásia. Na década de
70, a nação oriental apresentava
índices de desenvolvimento
inferiores aos do Brasil. Investiu,
então, em uma sólida política de
crescimento que tinha, como um
de seus focos, o investimento na
educação. O “Milagre Coreano”
não aconteceu de uma hora para

outra, mas foi o fruto de um plano
que envolveu ações de médio e
longo prazos.
No Brasil, diversas ações têm
sido desenvolvidas para fazer
com que a educação seja uma
prioridade do Estado e não um
item figurativo em planos de
governo, que tem a validade de
um mandato, sendo descontruídos
a cada quatro anos. O País deu
enorme avanço no que se refere à
garantia de escola para todos. Mais
de 95% das crianças brasileiras na
faixa etária do ensino obrigatório
estão efetivamente nas escolas.
Adicione-se a isso a expansão
do ensino médio, criando
oportunidades para a juventude
brasileira.
Porém, dados recentes do
Censo Escolar da Educação
Básica – realizado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP), ligado
ao MEC, que contempla da
educação infantil ao ensino
médio – apontam para redução no
número de alunos matriculados.
Em 2006, foram 0,9% alunos a
menos nas escolas. Por outro lado,
na educação profissional foram
registradas, em 2006, 744 mil
matrículas, o que corresponde ao
crescimento de 5,3% em relação
ao ano anterior, significando mais
37.427 matrículas. Dessas, 68%
estão na região Nordeste, com
ênfase para Pernambuco, onde
o crescimento de matrículas da
educação profissional foi de quase
50%, passando de 20.273 alunos
em 2005, para 33.509, em 2006.
Tais índices apontam, ainda,
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outra realidade. A necessidade
de emprego e de garantia de
renda acaba fazendo com que o
ensino profissionalizante seja a
primeira opção, sobretudo para
os jovens oriundos de famílias
de baixa renda. E, infelizmente,
os currículos desses cursos são
omissos ou superficiais quando se
trata de temas como ética, cívica
e cultura, elementos essenciais
para a formação de consciência
crítica em relação aos problemas
sociais.

como única opção, caminhar
por quilômetros para adquirir o
conhecimento que poderá, talvez,
mudar suas vidas. É uma dura
realidade que não poupa nem
os mais novos. Em reportagem
recente exibida por uma rede de
tevê, a pequena Raiane Lopes, 6
anos, moradora do Itapoã, uma das
regiões mais carentes do Distrito
Federal, esperava o transporte.
“Se o ônibus não parar, nem que
eu vá a pé, mas vou para a escola”,
afirmou com determinação.

Já em 2004, o mesmo
levantamento
apontava
que
quinze em cada cem jovens
matriculados no ensino médio
abandonaram os estudos. São
nada menos que 1,402 milhão
de alunos que deixaram a escola
num universo de 9,169 milhões
de matrículas. É praticamente
o dobro do registrado no ensino
fundamental, etapa em que oito a
cada cem estudantes matriculados
abandonaram a sala de aula.

O outro ponto está relacionado à
alimentação. Pedagogos, médicos
e pesquisadores têm discurso
consensual no que diz respeito à
ligação entre a alimentação e a
capacidade de aprendizagem. O
Brasil que anuncia recordes em
exportação de grãos é o mesmo
que convive com crianças que vão
à escola motivados simplesmente
pela merenda, sua única refeição
do dia.

Além dos casos de abandono,
o Censo apontou na ocasião que
dez em cada cem estudantes do
ensino médio foram reprovados.
São pouco mais de 965 mil jovens.
Os dados incluem as redes pública
e particular, porém essa última
detém só 12% das matrículas e
os menores índices de reprovação
(5,48%) e abandono (1,53%).
Há dois fatores críticos nesse
universo. Um está na dificuldade
de acesso à escola. Não no que
diz respeito à matrícula, mas à
condição para se chegar à sala
de aula. Muitos não dispõem
de condução regular e têm,
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Todo esse cenário aponta para
a necessidade da realização de
políticas que tornem a escola um
ambiente mais atraente e sedutor
que a criminalidade, um local
onde se possa ver o futuro sob
uma nova perspectiva. De acordo
com a deputada Rita Camata
(PMDB-ES), que foi a relatora há
17 anos do Estatuto da Criança
e do Adolescente, “pode parecer
que esses jovens [que optam pelo
crime] são os culpados, mas, na
verdade, são vítimas não só da
ausência de políticas públicas,
mas da concentração de renda
perversa que existe no nosso país,
impedindo a maioria deles de
ter uma família, oportunidades

na escola, profissionalização”.
Camata reforça a necessidade de
focar o problema não apenas de
forma punitiva, como uma questão
de segurança pública, mas de
forma preventiva. “Esses jovens
têm que ter espaço para o lazer,
o esporte, para uma educação que
permita acrescentar mais à vida
deles “, avaliou.
A partir da percepção da
importância dessas iniciativas,
foi criado na capital federal o
projeto “Esporte à meia-noite”.
Seu objetivo: combater, de forma
preventiva, a criminalidade juvenil
por meio do desenvolvimento de
ações esportivas, de qualificação
profissional e de lazer, destinadas
à expressão de valores culturais e
voltadas à construção da cidadania.
São partidas de futebol, vôlei
e outras práticas saudáveis que
reúnem mais de 1,1 mil jovens na
periferia de Brasília.
O projeto, que completou oito
anos de existência em 18 de junho,
inspirou iniciativas semelhantes
em estados como Rio de Janeiro,
Minas Gerais, São Paulo, Bahia
e Ceará. Além disso, passou a
integrar o Plano de Segurança
do Entorno, promovido pelos
governos do Distrito Federal e
de Goiás, com apoio do governo
federal, por meio do Programa
Paz nas Escolas.
São
projetos,
idéias
e
iniciativas que contribuem para
que joãos, priscilas, marcelos e
marias figurem nos noticiários
como atores de casos de sucesso,
símbolos de um País onde não
haja espaço para a violência.

Educação,
seguridade, desenvolvimento e paz social
Gerson Menezes
Editor
É salutar que se defenda com a
máxima insistência o investimento
maciço em educação como forma
de promover justiça social e de
assegurar a inserção do Brasil no
círculo dos países com nível de
profissionalização
indispensável
à participação, em igualdade de
condições, da acirrada disputa
internacional. No entanto, é
fundamental que se considere
também que algumas questões, no
Brasil, como educação e Seguridade
Social, extrapolam o conceito em si,
pois o efeito desses investimentos
precisa ir muito além do que se
espera com base apenas na irrestrita
observância da missão de cada uma
dessas áreas de atuação.
Assim sendo, no Brasil, educar não
significa apenas educar. Para imensa
parte da população, a escola é um
local onde se aprende, mas também
onde é possível obter-se o alimento
indispensável à sobrevivência. Da
mesma forma, a Previdência Social,
que faz parte do tripé da Seguridade
Social, junto com saúde e assistência
social, cumpre não só a missão de
garantir renda após encerrado o
período laboral, como também de
gerar mecanismos de distribuição
de riqueza, que poderiam ser
perfeitamente acionados via imposto
de renda, caso houvesse no país uma
legislação mais justa e condizente
com o perfil social da população.
O que se verifica, no entanto, é

que, na soma dos tributos diretos
e indiretos, tantas vezes o peso da
carga tributária acaba recaindo muito
mais sobre as populações carentes.
Corrigir essa distorção seria uma
das missões básicas de uma reforma
tributária que fizesse jus ao nome,
mas que acaba não ocorrendo em
consequência de as discussões se
transformarem de forma insistente
numa disputa de interesses de cada
um dos segmentos participantes do
debate.
Uma terceira visão precisa ser
inserida no complexo arcabouço
necessário para melhorar o perfil
social brasileiro: a adoção de
uma política de desenvolvimento
sustentado, que não se restrinja a
meros surtos desenvolvimentistas,
mas que se converta numa sólida
política de crescimento capaz de
atender à progressiva demanda
por emprego, com a absorção do
grande contingente de jovens que
se formam a cada ano nas mais
diversas especialidades, e que por
enquanto têm colhido, em grande
parte, desilusão e desesperança
como produto de vários anos de
esforço nos bancos escolares.
Assim, falar-se em educação
isoladamente é uma forma de
buscar a solução pela metade. De
nada adianta o Brasil formar, a
cada ano, engenheiros, agrônomos,
advogados, médicos, arquitetos e

outra infindável gama de portadores
de diploma em curso superior, se não
houver mercado de trabalho para
absorvê-los. A consequência seria a
perpetuação do quadro atual, onde se
vêem engenheiros disputando vagas
para gari nas companhias de limpeza
pública, e advogados trasmutados
em motoristas de táxi. Para esse
quadro contribui, em grande parte,
uma das facetas mais negativas da
vida nacional: a inexistência de um
“projeto de país” a curto, médio e
longo prazo, que seja abrangente
e também estruturado de modo a
beneficiar toda a sociedade, o que
torna imprescindível o investimento
não apenas em educação, mas
também nas políticas sociais que
obstinadamente acabam sendo
apontadas como “desperdício”
pela corrente financista que ainda
hoje parece ignorar ou rejeitar,
numa política desenvolvimentista,
a prioridade de se proporcionar
benefício à sociedade em sua
totalidade, e não apenas a segmentos
que terminam por se transformar em
vítima do que poderia ser encarado
como bem-estar social, mas que,
em decorrência do profundo
abismo social existente, acaba por
se configurar como inaceitável
conjunto de regalias e privilégios
de uma minoria. Dando curso a
esse cenário de desigualdades, a
sociedade continuará em guerra
permanente, e não haverá escola,
por si só, que dê jeito.
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Análise
da
seguridade Social em 2006
E

m
2006,
foram
arrecadados R$ 303
bilhões em contribuições
sociais e em outras receitas próprias
do Orçamento da Seguridade Social,
como mostra a Tabela 1. A receita
de contribuições sociais, que somou
R$ 299,9 bilhões, constitui a imensa
maioria desses recursos. Outra
parcela de R$ 1,9 bilhão são recursos
diretamente arrecadados pelos
órgãos e entidades encarregados
das ações e programas vinculados
à saúde, previdência e assistência
social, que integram exclusivamente
esse Orçamento. O restante, R$ 1,2
bilhão, representa a contrapartida do
Orçamento Fiscal para o pagamento
de EPU - Encargos Previdenciários
da União - relativo a benefícios
como anistia e outros titulados por
leis específicas, que não devem ser
pagos com recursos da Seguridade
Social.
Com relação às receitas realizadas
no exercício anterior, houve um
aumento de R$ 24,9 bilhões, ou
seja, um crescimento nominal de
9% e real1 de 3,7%. O destaque foi
a receita previdenciária, que teve
crescimento nominal de 13,9% e real
de 8,4%. Vários fatores contribuíram
para esse resultado: i) melhoria dos
resultados alcançados nas ações
fiscais, devido ao aprimoramento
da gestão; ii) aumento do número
de ocupados com carteira assinada foram 4,6 milhões de novos postos
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2ECEITAS REALIZADAS

de trabalho criados nos últimos
quatro anos; iii) ampliação da renda
do trabalho, que vem ocorrendo
desde 2005; iv) melhoria do quadro
econômico; e v) alterações na
legislação do SIMPLES. Fruto
desse cenário, comparativamente
aos resultados de 2005, houve
aumento da contribuição do
segurado assalariado (21%) e da
relativa ao SIMPLES (61%).
Outras receitas de contribuições
sociais também cresceram, tais
como CPMF (10,1%) e PIS/PASEP
(9,4%). Das contribuições sociais
mais significativas, a que teve
menor crescimento foi a Cofins
(3,7%), devido a várias medidas
de desoneração fiscal que foram
efetivadas ao longo de 2006,
especialmente sobre máquinas e
equipamentos, e bens e serviços
vinculados à informatização.
As
despesas
liquidadas,
associadas às ações e programas
típicos da Seguridade Social,
totalizaram R$ 255,2 bilhões em
2006, sendo R$ 34,8 bilhões a
mais que em 2005. Das despesas
que são diretamente impactadas
pelo aumento concedido ao salário
mínimo, as programações que mais
cresceram foram os benefícios
previdenciários (13,4%), com
destaque para os rurais (18,2%); os
benefícios assistenciais (23,9%),
com destaque para a LOAS - Lei
Orgânica da Assistência Social
(28,4%); e os benefícios do FAT –
seguro desemprego e abono salarial
(31%). Significativos aumentos
também são verificados nas ações
de saúde (18%) e na programação
a cargo do MDS – Ministério do
Desenvolvimento Social (33,4%).
Na Saúde, o fato mais relevante
foi o aumento das despesas

relativas às ações de saúde pública.
O que mais contribuiu para essa
ocorrência foi o deslocamento das
despesas do Programa Fome Zero,
que em parte eram indevidamente
inseridas na programação da Saúde.
Até 2005, o cômputo dessa parcela
da programação assistencial como
despesadasaúdesimulavaaaplicação
mínima de recursos determinada
pela Emenda Constitucional n.º 29.
Esse procedimento, que burlava o
preceito constitucional, foi criticado
pela ANFIP na publicação Análise
da Seguridade Social 20052. Com a
destinação correta, houve aplicação
de recursos em despesas realmente
vinculadas às ações de Saúde, que
apresentaram aumento de R$ 6,2
bilhões, equivalente a 18% da
programação assistencial do Bolsa
Família, que integra o Fome Zero.
Na programação a cargo do MDS,
o ponto importante foi a elevação
das despesas do programa Fome
Zero. Ao todo foram 10,9 milhões
de famílias beneficiadas com esses
recursos, sem contar outras 650
mil que recebem benefícios dos
programas remanescentes, como
o Vale Gás. O número de famílias
atendidas pelo programa cresceu
significativamente. Em 2005,
quando foi emitido o relatório
“Perfil das Famílias do Programa
Bolsa Família no Cadastro Único”,
com dados referentes ao mês de
março, existiam 6,45 milhões. Ao
final de 2006, o número já havia
crescido 80,5%.
Como conseqüência, do conjunto
das receitas e das despesas, o
resultado da Seguridade Social
em 2006 foi de R$ 47,9 bilhões.
Frente aos valores nominais de
2005, houve diminuição de 17%,
e mais ainda em valores relativos

ao PIB (-23,3%). Esse fato deve
ser ressaltado, pois interrompeuse uma série ascendente de saldos
superavitários3. De 2000 a 2005,
o resultado da Seguridade vinha
sendo, a cada ano, maior, num
desvio muito nítido da finalidade dos
recursos apropriados da sociedade
sob a justificativa e a legitimidade
de financiamento exclusivo das
ações de saúde, previdência e
assistência social. Para a diminuição
do superávit da Seguridade em
2006, contribuíram tanto a elevação
necessária das despesas quanto a
desoneração tributária ocorrida,
principalmente, na Cofins.
Mesmo com a diminuição do
superávit da Seguridade Social,
o resultado de 2006 foi grande o
suficiente para cobrir quase todo
o resultado primário do Governo
Federal, que foi de R$ 49,8
bilhões.
O relatório apresentado contém
todas as receitas de contribuições
sociais e as receitas próprias do
OrçamentodaSeguridadedediversos
órgãos e entidades. Quando nos
deparamos com relatórios similares,
nas diversas leis orçamentárias,
há uma grande diferença. Esses
balanços orçamentários análogos,
ao registrarem o lançamento das
receitas de contribuições sociais,
subtraem a parcela desvinculada
pela DRU.
Historicamente, a DRU se mostra
como um dos vários mecanismos
utilizados para retirar recursos de
diversas áreas e programações,
principalmente
Seguridade,
educação e infra-estrutura de
transportes. Ao contrário do que é
usualmente afirmado, a DRU não
é uma resposta ao engessamento
causado
pelo
conjunto
de

____________________________________________________________________________________________
2 www.anfip.org.br/publicacoes/livros/arqs-swfs/analise_seguridade_social2005.swf
3 Exceto em 2003, quando houve redução devido a maior alocação de recursos nas ações de combate à pobreza.
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vinculações orçamentárias. Ela não
afeta a vinculação existente para
as despesas financeiras, a maior de
todas. Somente para os pagamentos
do valor principal e dos encargos
da dívida, foram executados no
orçamento, em 2006, mais de R$
600 bilhões4. Isto é, mais do dobro
do que se gastou com a Seguridade
Social, por exemplo. O alvo da
DRU sempre foi a desvinculação
de obrigações do Estado para com
as diversas despesas sociais e de
infraestrutura.
Com relação aos benefícios
assistenciais, a Tabela 1 apresenta
dados em separado para os
decorrentes da LOAS, da Renda
Mensal Vitalícia (RMV) e para os
demais benefícios de transferência
de renda, que compõem o conjunto
do Bolsa Família. Nos termos
constitucionais, a assistência social
em nosso país, e inclusive esses
benefícios, atendem ao pressuposto
máximo da necessidade. Há
critérios objetivos que focalizam os
segmentos sociais que demandam
ações específicas do Estado.
Já os benefícios do programa
Bolsa Família são deferidos a
outros grupos sociais como: jovens
em situação de vulnerabilidade e/ou
risco social; famílias em condição
de extrema pobreza, no intuito de
garantir a segurança alimentar e
combater as carências nutricionais;
crianças e adolescentes em situação
de trocar a escola pelo trabalho;
crianças, adolescentes e familiares
vítimas de violência, abuso e
exploração sexual, além de famílias
que necessitam de proteção social
especial.
As demais ações de assistência
social e programações do Fome
Zero, as despesas com asilos,
creches, ações de geração de

emprego e renda, do programa
de Erradicação do Trabalho
Infantil etc., estão classificadas em
“Assistência social, pessoal ativo e
outras despesas MDS”.
Da mesma forma, as despesas
com as ações e programas de saúde,
realizadas no âmbito exclusivo do
SUS - Sistema Único de Saúde - sob
coordenação do Conselho Nacional
de Saúde, são agrupadas em
conjunto com as demais despesas
de custeio e de pessoal ativo do
Ministério. Essas despesas estão
abrigadas pelas determinações da
EC n.º 29. Anualmente, o volume
dessas despesas precisa acompanhar
a variação nominal do PIB.
Também integram o Orçamento
da Seguridade Social as receitas da
contribuição social do PIS/PASEP
e as respectivas despesas do Fundo
de Amparo ao Trabalhador. Em
benefícios do FAT, a nossa análise
agrupa as despesas relativas a
transferências diretas às pessoas,
como seguro desemprego e abono
salarial. Em média, há entre 10 e
11 milhões de trabalhadores que
recebem anualmente um abono
equivalente ao salário mínimo. Já
o seguro desemprego é distribuído

anualmente a pouco mais de 5
milhões de trabalhadores.
Os números da
Previdência Social
em 2006
Desde o começo dos anos 90,
com a desestruturação do mercado
de trabalho - queda do emprego
e da renda - os resultados da
previdência foram piorando a cada
ano. Até o início do Plano Real
havia sobra de caixa. Mas depois
de 1995, o resultado negativo foi
cada vez maior5. Em 2006, pela
primeira vez desde o Plano Real,
as receitas vinculadas à previdência
social cresceram num ritmo mais
acelerado do que o das despesas,
fazendo com que a necessidade
de aporte de outros recursos da
Seguridade caísse em valores
relativos ao PIB.
Para entender essa reversão é
preciso olhar o mercado de trabalho,
não apenas em 2006, mas no período
mais recente. Os dados do IPEA,
contidos nos Boletins do Mercado
de Trabalho, utilizam como base a
PME - Pesquisa Mensal de Emprego
- do IBGE. Essas informações
4!"%,! 
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____________________________________________________________________________________________
4 Desse total, cerca de R$ 138 bilhões são juros reais e R$ 462 bilhões amortizações da dívida.
5 Esses dados podem ser encontrados em Seguridade Social e Estado Mínimo – 2002: www.anfip.org.br/publicacoes/livros/arqs-swfs/seguridade_social_e_estado_minimo.swf
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dão uma boa noção da realidade,
embora considerem apenas os
dados das regiões metropolitanas6,
devido à dificuldade de abrangência
da pesquisa em todo o território
nacional. A Tabela 2 apresenta
esses dados, tanto do rendimento
médio habitual, quanto do nível de
ocupação.
Com o olhar sobre a Tabela
2, pode-se perceber por que as
receitas vinculadas à previdência
social cresceram menos do que
as despesas em 2003. Esse foi um
ano em que as remunerações dos
trabalhadores, independentemente
da sua posição na ocupação, caiu
bastante em termos reais. Os
empregados, com e sem carteira,
perderam, em média, quase 8%,
e os por conta própria, quase
20%. Esse fato levou o Ministério
naquele ano a responsabilizar o
mercado de trabalho pelas quedas
na arrecadação. A partir de então,
houve pequenas flutuações nos
rendimentos dos trabalhadores com
carteira, com pequena tendência
de queda. Alguma recuperação se
deu somente no primeiro semestre
de 2006. Embora não tenha sido
divulgado o Boletim Mercado de
Trabalho do IPEA com os resultados
consolidados de 2006, os números
deverão ser um pouco melhores do
que os apresentados na tabela, pois
no último quadrimestre a economia
apresentou desempenho mais
satisfatório.
Isso significa que a arrecadação
da contribuição vinculada à
previdência aumentou em termos
reais basicamente porque cresceu
o número de trabalhadores com
carteira assinada.
Nos últimos dois anos, nas
regiões metropolitanas, os dados da
Pesquisa de Emprego e Desemprego

do IBGE demonstram uma queda
no mercado informal de trabalho,
com redução tanto no quantitativo
de trabalhadores empregados sem
carteira, quanto dos ocupados por
conta própria.
Outro ponto importante para
a melhoria da arrecadação foi a
ampliação do mercado de trabalho
fora das regiões metropolitanas.
Esse dado pode ser percebido pelas
informações do IBGE, contidas
na PNAD, e pelos registros
do CAGED, informados pelo
Ministério do Trabalho.
Entre 1996 e 1999, por exemplo,
tomando-se as admissões em regime
de CLT registradas no CAGED,
quase metade deu-se nas regiões
metropolitanas. Em contrapartida,
entre 2003 e 2006, nada menos
do que duas em cada três deramse fora dessas regiões, em cidades
menos dinâmicas, com menor

organização sindical. Verificou-se
uma interiorização da economia e
do emprego, em busca de benefícios
fiscais e de menores custos, inclusive
salariais. Essa interiorização, que
levou cidadania e renda para o
interior, contribuiu para a redução
dos salários pagos nas regiões
metropolitanas e na média nacional.
Pelos dados da PNAD, atualizados
pelo INPC a preços de dezembro
de 2006, a renda do trabalho caiu,
em valores reais, de R$ 979 (média
1996 a 1998) para R$ 888 (média
1999 a 2002) e, mais recentemente,
R$ 816 (média 2003 a 2005). Se
compararmos a renda real média do
trabalhador ocupado em 1996 com
a de 2005, verifica-se uma perda
real de 15%.
Se a melhoria das contas da
previdência já se verificou num
cenário de rebaixamento salarial,
repercutindo, de maneira positiva,
4!"%,! 
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6 As informações das regiões metropolitanas são muito importantes porque se referem ao pólo mais dinâmico da economia.
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tão somente o aumento da ocupação
e da formalização do emprego,
pode-se presumir os resultados que
seriam obtidos se também houvesse
expansão dos salários - fato que
deve ocorrer se houver crescimento
sustentado da economia.
A tendência de melhoria das
contas da previdência social é
reforçada pelos dados parciais de
2007. No acumulado do primeiro
bimestre, a arrecadação líquida
aumentou 13,6%, contra uma
variação de 6,4% nas despesas com
benefícios. Mantida essa propensão,
reforçada
pela
diminuição
substantiva
dos
pagamentos
judiciais e pela previsão de
menores reajustes nominais para o
salário mínimo (8,57% em 2007,
frente a 16,67% em 2006) e para
os benefícios (fruto da queda
inflacionária e do fim do efeito das
ações judiciais), as contas de 2007
serão ainda melhores. Os efeitos
poderão ser ainda mais positivos se
a economia apresentar os resultados
pretendidos pelo PAC.
Reforçando a idéia de que esse
melhor resultado inclui o efeito de
medidas de gestão, do ponto de
vista da concessão dos benefícios,
há algumas questões a avaliar, como
nos mostra a Tabela 3.
Verificou-se uma diminuição no
quantitativo concedido de diversos
grupos de espécies de benefícios.
Com relação às aposentadorias,
houve uma queda de 5,9%, com
destaque para a aposentadoria
por invalidez, com diminuição
de 35,3%. Com relação aos
benefícios acidentários, houve uma
queda de 10,47%, no conjunto;
também verifica-se destaque para
a aposentadoria por invalidez, que
caiu quase 40%.
Mesmo a elevação quantitativa
dos benefícios concedidos em
alguns grupos, como do auxílio28 | Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2007

doença, precisa ser analisada à luz
da nova sistemática de concessão,
que passou a ser por tempo definido.
Ao longo do mesmo período de
2006, foram cessados 4,2 milhões
desses benefícios - quase o dobro
do total de benefícios concedidos. O
mesmo ocorreu com os benefícios
de natureza acidentária: foram
cessados 335,9 mil, enquanto foram
concedidos 158,8 mil.
A diminuição no quantitativo de
benefícios concedidos e o elevado
índice de benefícios cessados
também alteram as perspectivas de
análise, pela diminuição do estoque
de benefícios. Um bom exemplo é
o verificado com os benefícios de
auxílio-doença. Como em 2006 os
benefícios concedidos totalizaram
quase 2,2 milhões e os cessados
somaram 4,2 milhões, o ano de 2007
começou com cerca de 2 milhões
de benefícios de auxilio- doença a
menos que 2006.
Os efeitos da
desvinculação de
receitas no Orçamento
da Seguridade Social
A alta taxa real de juros
continuamente praticada
após
o Plano Real, com o objetivo de
manter a inflação sob controle,

muito influenciou o comportamento
da dívida pública. Some-se o fato de
o câmbio, o segundo indexador mais
importante para os títulos públicos,
ter contribuído de forma decisiva para
o salto do endividamento no período
posterior à mudança do regime
cambial. Outro ingrediente tem
origem no insuficiente crescimento
da economia, incapaz de promover
o equilíbrio macroeconômico ao
longo dos anos. Assim, a fórmula
utilizada para neutralizar as mazelas
do desequilíbrio fiscal se concentrou
na geração de superávits primários,
de modo a evitar o aumento da
relação dívida/PIB.
Com a finalidade de minimizar
os impactos desses gastos nasceu,
em 1994, o FSE - Fundo Social
de Emergência – transformado
em FEF – Fundo de Estabilização
Fiscal - e, posteriormente, em DRU
– Desvinculação de Recursos da
União. É justamente nos recursos
da Seguridade Social que a DRU
encontra a sua principal fonte. Nem
mesmo a CPMF, a princípio criada
exclusivamente com o propósito de
financiar a saúde, foi poupada.
No entanto, mecanismos como
a DRU, que, embora tenha amparo
legal, desvincula 20% das receitas
de impostos e contribuições da
União para outras finalidades,
4!"%,! 
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não contribuem para a adequada
utilização desse excedente. Pelo
contrário, os recursos criados
pela Constituição para financiar a
Seguridade são desviados com o
propósito de facilitar a produção
de superávits primários. Mas
é construído um discurso para
convencer a opinião pública de
que a previdência é inviável, tanto
econômica como socialmente, e
que a questão pode ser resolvida por
meio da previdência privada. Isso
é levado a cabo com o objetivo de
justificar reformas previdenciárias e
retirar do Estado a responsabilidade
de assumir despesas na área social,
particularmente na Seguridade.
Os desvios da receita de
contribuições sociais por meio da
DRU podem ser observados na
Tabela 6. Em 2006, foram carreados
do Orçamento da Seguridade
Social quase R$ 34 bilhões para
composição do superávit primário,
mostrando um crescimento nominal
de 5,6% em relação a 2005. As
fontes cuja participação mais
aumentou foram CPMF e PIS/
PASEP (cerca de 10%). Isso reflete o
comportamento da arrecadação das
diversas contribuições. É importante
mencionar que, apesar de o tema não
ter sido incluído no PAC, o governo
não desistiu de renovar a CPMF e a
DRU, que vencem no final do ano.
O resultado da Seguridade
Social em 2006 permanece positivo
em quase R$ 14 bilhões, mesmo
retirada a parcela das contribuições
constitucionalmente destinadas a
garantir aposentadoria, saúde e a
assistência aos cidadãos (Tabela
7). A queda, em relação a 2005, é
justificada pelo aumento das despesas
com saúde, assistência e previdência
social, bem como pela incidência de
medidas de desoneração fiscal, que
atingiram, principalmente, a Cofins.
Com o superávit da Seguridade

obtido em 2006, mantém-se um
dos importantes marcos da política
econômica vigente, que tem na
DRU um dos principais mecanismos
de formação do superávit primário
do Orçamento Fiscal. O Gráfico 1
apresenta a evolução histórica do
superávit da Seguridade mesmo com
os efeitos da DRU.
A defesa da Seguridade Social
exige permanente esclarecimento
da população, para fortalecer
a mobilização do conjunto da
sociedade na luta pela garantia
dos direitos conquistados ao longo

de décadas de solidariedade entre
várias gerações. A proteção social é
a autêntica segurança de uma nação,
que, se descuidada, propiciará o
agravamento de problemas como
a violência, a baixa escolaridade,
a precariedade da saúde pública,
dentre outros, com riscos para
a governabilidade do país. Os
brasileiros, simplesmente, não
podem mais abrir mão de nenhum
direito social, e esse clamor já está
nas ruas. Afinal, um dos pilares da
Seguridade Social são as ações de
iniciativa da sociedade.
4!"%,! 
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Resultado da Ação Fiscal

atinge R$ 2,28 bilhões no 1º trimestre de 2007

A

s atividades de Fiscalização
têm por objetivo a elevação do
grau de risco ao contribuinte
faltoso, aumentando, dessa maneira, o
nível de cumprimento voluntário de suas
obrigações previdenciárias, com vistas a
promover o incremento da arrecadação.
Portanto, a Fiscalização busca, sobretudo,
resultados indiretos que se realizam com
a elevação do patamar de cumprimento
espontâneo das obrigações, quer sejam das
empresas ou dos segurados. Neste sentido,
a recém criada Receita Federal do Brasil
será capaz de aprimorar a fiscalização, de
combater a inadimplência e a sonegação,
além de realizar um trabalho condizente
com o alto nível dos servidores, tanto da
Previdência como da Receita, dotando
o país de um sistema de arrecadação
tributária eficaz, que atenda aos interesses
nacionais, e que promova mais justiça para
o contribuinte.
O Resultado da Ação Fiscal (RAF)
totalizou R$ 2,28 bilhões no 1º trimestre de
2007. Se comparado com o mesmo período
de 2006, quando somou R$ 2,25 bilhões,
verifica-se um aumento nominal de 1,11%
e decréscimo real1 de - 2,11%.
De janeiro a março de 2007 foram
fiscalizadas em todo Brasil 3.947 empresas,
realizadas diligências (visitas) em outras
2.800 e Atividades Específicas (AE)2 em
12.393 empresas. O recolhimento alcançou
a cifra de R$ 203,99 milhões.
A rubrica Auto de Infração (AI)
– lavrada pelo AFPS toda vez que há
Infração à Legislação Previdenciária
– foi responsável pelo recolhimento de R$
191,38 milhões, ou seja, 8,39% de todo o
RAF do 1º trimestre. Devido ao atraso total
ou parcial no recolhimento de contribuições,
ou à falta de pagamento de benefício
reembolsado, foram lavradas pelos AFPS

3.173 Notificações Fiscais de Lançamento
de Débito (NFLD) que totalizaram R$ 1,58
bilhões, ou seja, 69,32% do valor total da
Ação Fiscal no 1º trimestre.
Com relação aos parcelamentos, foram
emitidos 1.739 Lançamentos de Débitos
Confessados (LDC), que alcançaram a
cifra de R$ 303,93 milhões, equivalente
a 13,33% do acumulado. A Informação
Fiscal de Débito (IFD) totalizou R$ 106,49
mil.

Com relação ao resultado dos Estados
da Federação, de janeiro a março, São
Paulo foi responsável por 42,93% do
total do RAF, seguido pelo Rio de Janeiro
com 9,88%; Minas Gerais com 8,37%;
Rio Grande do Sul com 5,2%; Espírito
Santo com 4,77%; Paraná com 4%; Santa
Catarina com 3,3%; e Ceará com 3,14%.
Somados, esses oito Estados representaram
81,59% do RAF no 1º trimestre.

____________________________________________________________________________________________
1 Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a preços de março de 2007.
2 De acordo com a Orientação Interna MPS/SRP nº 11, de 12/8/2005, art. 123 “AE é a atividade interna ou externa desenvolvida pelo AFPS na execução de tarefas relativas ao
contribuinte, que, em razão de suas especificidades, não implica emissão de MPF”, enquadrando-se em diversas espécies, tais como: tarefas do plantão fiscal, monitoramento de
sujeitos passivos, análise e regularização de divergências entre GFIP e GPS, assistência técnica pericial, informação em processos de restituição ou de reembolso, informações fiscais
em reclamação trabalhista, dentre outras.
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Arrecadação Bancária

tem crescimento real de 11,21% no 1º trimestre de 2007

Analisando-se a movimentação
financeira da Previdência Social –
Fluxo de Caixa do INSS – de janeiro
a março de 2007, verifica-se que a
Receita Total, que engloba todas as
rubricas relativas aos recebimentos
de caixa, teve crescimento nominal
de 13,74% e real1 de 10,11%,
saltando de R$ 45,13 bilhões
em 2006, para R$ 51,34 bilhões
em 2007, comparados períodos
equivalentes.
As Receitas Previdenciárias
Próprias (Recebimentos Próprios)
atingiram, no 1º trimestre, R$
33,72 bilhões. Deduzidas as
Transferências a Terceiros, iguais a
R$ 3,27 bilhões, apuram-se Receitas
Próprias Líquidas equivalentes a
R$ 30,45 bilhões. Se comparadas
a 2006, quando o valor líquido
totalizou R$ 26,72 bilhões, o
crescimento nominal foi de 13,97%
e o real de 10,33%.
A Arrecadação Bancária, rubrica
mais expressiva das Receitas
Previdenciárias Próprias, teve
incremento nominal de 14,87%
e real de 11,21%. Em valores
monetários correntes, passou de R$
27,12 bilhões, em 2006, para R$
31,16 bilhões em 2007.
Já os recursos provenientes
do Orçamento da Seguridade
Social (OSS) totalizaram, no 1º
trimestre de 2007, R$ 21,6 bilhões,
representando uma diminuição
nominal de -11% e real de -13,84%
em relação ao 1º trimestre de

2006, quando perfizeram R$ 24,27
bilhões.
A COFINS/LOAS, rubrica que
suporta o pagamento de benefícios
pelo INSS, representou, em 2006,
cerca de 10,67% do total repassado
pelo Ministério da Fazenda. Em
valores nominais e reais houve
decréscimo, em relação ao total de
2006, respectivamente, de -10,48%
e de -13,34%, variando de R$ 2,57
bilhões em 2006 para R$ 2,3 bilhões
em 2007.
Sob a ótica das Despesas Totais
(Pagamentos), o acumulado de
janeiro a março de 2007 foi de R$
52,45 bilhões, o que expressa um
aumento nominal de 15,33% e um
crescimento real de 11,65%, haja
vista que no mesmo período de 2006
totalizou R$ 45,48 bilhões.

____________________________________________________________________________________________
1 Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a preços de março de 2007.
2 Receitas Próprias Líquidas correspondem a Receitas Previdenciárias Próprias deduzidas as Transferências a Terceiros.
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A diferença entre as Receitas
Próprias Líquidas2 do INSS e o Total
de Benefícios do RGPS foi de R$
11,18 bilhões negativos em 2007.
O saldo teve uma variação real de
-9,38%, já que em 2006 somou R$
9,9 bilhões negativos. É importante
ressaltar que esse resultado não
computa nenhuma outra receita do
orçamento da Seguridade Social, o
qual se mantém superavitário.
Constata-se que a Receita
Previdenciária segue apresentando
resultados
satisfatórios,
que
certamente avançarão com a criação
da Receita Federal do Brasil (Lei
11.457/2007). Há expectativa de que
o pleno funcionamento do novo órgão
dinamize não apenas a arrecadação
previdenciária, mas todas as atividades
relacionadas à tributação.
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Reforma política:

casuísmos e improvisos

Antônio Augusto de Queiroz

Jornalista, analista político e diretor de documentação do
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap)

As mudanças legais e constitucionais no sistema eleitoral,
assim como as interpretações da Justiça especializada, em grande
medida, resultaram de medidas casuísticas ou de puro improviso.
Com essa prática, apesar da alternância no poder, o sistema político
perde legitimidade a cada dia. E as perspectivas de reforma, por
causa dessa tradição, são quase sempre frustradas.
Ao longo da história política brasileira há dezenas de
casuísmos. No período militar, a eleição indireta para governador
e presidente, o senador biônico, a instituição do bipartidarismo,
o retorno do pluripartidarismo, o fim da eleição dos suplentes de
senadores e a fixação do número mínimo e máximo de deputados
por estado são exemplos dessa prática. As duas últimas mudanças
foram mantidas na Constituição e estão em vigor até hoje.
As decisões e interpretações judiciais também têm sido
marcadas por casuísmos em muitos episódios, infelizmente. A
interpretação de que a verticalização era obrigatória, após
duas eleições sem essa exigência, e o entendimento de
que a lei eleitoral de 2006, supostamente destinada
a reduzir gasto de campanha, poderia vigorar
no pleito do ano passado, são exemplos de
casuísmo. Ora, a Justiça havia decidido que
a Emenda Constitucional nº 52, que acabou
com a obrigatoriedade de verticalização e
também foi aprovada a menos de um ano da
eleição, não poderia valer para aquele pleito.
Outro sinal claro de casuísmo e de
improviso diz respeito à cláusula de barreira.
Ela foi aprovada na Lei dos Partidos Políticos,
em 1995, para vigorar em 2006, mas foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal em 2007, exatamente o ano que produziria
seus efeitos. O principal deles seria a perda do direito
de funcionamento parlamentar aos partidos que não
tivessem atingido, na disputa para Câmara dos Deputados,
5% do eleitorado nacional e 2% dos votos válidos em pelo
menos nove estados, na última eleição.
Hoje há um consenso sobre a necessidade de uma reforma
política, mas a herança de casuísmos passados e a ausência de
acordo sobre o conteúdo do que deve ser votado tem levado a
um impasse. Além disso, a rejeição da lista fechada e a Emenda
à Constituição nº 52 dificultam boa parte da reforma.
A rejeição da lista fechada, vista como o principal pilar da
reforma – porque criaria as condições para o financiamento
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público e a fidelidade partidária – jogou um balde
de água fria no tema. A Emenda 52, que tratou da
verticalização, também dificulta a aprovação de
outros temas, que estão na pauta de votação.
O financiamento público, por exemplo, só será
possível para as eleições majoritárias, já que a
rejeição da lista fechada inviabiliza essa modalidade
de custeio para as eleições proporcionais (deputados
e vereadores). O instituto da fidelidade partidária
ampla, com a transferência do mandato do deputado
para o partido, também fica inviável com a rejeição
da lista.
O fim das coligações nas eleições proporcionais
e a criação da federação de partidos, que também
fazem parte da reforma, correm risco, se aprovadas,
de serem declaradas inconstitucionais, por
conflitarem com o teor da emenda constitucional,
segundo a qual “é assegurada aos partidos políticos
autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento e para adotar os
critérios de escolha e o regime de suas coligações
eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre
as candidaturas em âmbito nacional, estadual,
distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária”.
Ora, se a Constituição dá autonomia e delega
aos partidos políticos o poder para “adotar os
critérios de escolha e o regime de suas coligações
eleitorais”, não teria sentido ou cabimento a lei
proibir as coligações nem tampouco dizer que a
federação de partidos será o substituto da coligação,
exceto se fixado por emenda à Constituição.
Por último, restariam apenas duas mudanças.
Uma regra de fidelidade a partir da ampliação do
prazo de filiação como condição para concorrer
a novo mandato, agravada com a inelegibilidade
por um determinado prazo para quem mudasse de
partido, e a proibição de mudança de domicílio de
prefeito reeleito. É muito pouco para ser chamada
de reforma política. Talvez seja necessário alterar
a Constituição para remover os obstáculos a uma
verdadeira reforma política.

Um movimento em defesa do cidadão
A ANFIP é uma das entidades que integram o Movimento Nacional em Defesa
do Estado Brasileiro, que surgiu no primeiro semestre de 2006 com a principal finalidade de defender a valorização do serviço público e de propor a
reconstrução e o fortalecimento do Estado. As entidades lutam por carreiras
bem estruturadas e instrumentadas, defendendo redução do número de cargos de indicação ocupados por servidores não concursados, assim como do
número de vagas terceirizadas no governo. Lutam também pela eliminação
das distorções existentes entre as tabelas remuneratórias dos servidores dos
três poderes.

