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|   EDITORIAL

Embora tenha perdurado por mais 
de uma década e sua extinção tenha 
ocorrido em dezembro de 2007, a CPMF 
ainda não pode ser considerada coisa 
do passado. Pelo menos por enquanto. 
Abordá-la agora pode parecer tema 
jornalístico ultrapassado, mas está 
muito longe de ter razão quem pensa 
dessa forma. Em primeiro lugar, porque 
sempre haverá quem tentará ressuscitá-
la, hoje ou daqui a algum tempo, no 
Congresso Nacional. Em segundo lugar, 
porque a contribuição provisória que 
(quase) se transformou em permanente 
fez renascer ainda com maior vigor um 
tema que interessa muito a todos: a 
saúde do brasileiro. Que vai muito mal, 
“obrigado”. E esse “obrigado” não é o 
complemento da usual frase de quem 
se confessa passando muito bem, 
porque ninguém haverá de agradecer 
pela falta de saúde. O brasileiro vai 
muito mal de saúde, porque é obrigado 
a enfrentar filas imensas nos hospitais, 
a aturar esperas que se prolongam às 
vezes por mais de um ano, mesmo no 
caso de cirurgias urgentes, e demoras 
angustiantes nos prontos socorros 
apinhados de pessoas com pernas 
destroçadas, braços decepados, 
cabeças feridas e outras mazelas que 
transformam os corredores desses 
hospitais em verdadeiros infernos 
dentro da Terra.

Os famosos “tecnocratas” não 
costumam avaliar com precisão o 
que ocorre, porque esse cenário de 
horrores não é presenciado por eles, 
com raríssimas exceções, assim mesmo 
quando há a oportunidade de políticos 
fazerem “visitas” a título de inspeção, 
em companhia de assessores, de vários 
auxiliares e da Imprensa, como se fosse 
possível duvidar no que resulta destinar 

tão pouco dinheiro à saúde. Assim, 
pode-se até culpar, em parte, quem 
votou contra a CPMF, mas a situação 
não é tão simples como parece. A 
CPMF na verdade faz parte de uma 
série de “remendos” que se prolongam 
indefinidamente em razão da falta de 
disposição de se fazer uma reforma 
fiscal e tributária que efetivamente 
destine verbas para aquilo que é 
prioritário para a população. É essa 
inércia, essa falta de vontade política 
e, mais do que isso, o ditado imoral 
do “farinha pouca meu pirão primeiro” 
que acaba por inviabilizar uma 
reforma que efetivamente debele os 
problemas nacionais. Juntando-se 
a isso o fato de não existir, até hoje, 
um projeto nacional de curta, média 
e longa duração, surge o cenário de 
caos que todos os brasileiros adultos 
já conhecem há muitos anos, e que 
os pequenos meninos e os jovens 
que entram no mercado vislumbram 
como um aflitivo labirinto cuja saída 
não têm muito certeza se conseguirão 
encontrar.

A saúde é tema hoje e será tema 
sempre, porque saúde é vida, posto 
que, sem ela, a vida não se faz presente. 
O que poderia ser chamado de vida 
passa, quando muito, a chamar-se 
de tentativa de sobrevivência. E é 
o que enfrenta enorme parcela da 
população brasileira, que já não tem o 
que comer, nem o que vestir, e ainda 
por cima vê um dom precioso como a 
saúde ser tratado com tanto descaso e 
irresponsabilidade. A saúde resume-
se – nesse panorama desalentador – a 
uma briga de facções políticas, em que 
uns festejam e outros se enfurecem. 
Caso houvesse a firme convicção de 
debelar males como esses, bastaria 

sentar-se a uma grande mesa de 
acertos, em que seria feito um balanço 
sério e correto de todas essas aflições e 
desgraças, dando-se à equação dessas 
desventuras o máximo de prioridade. 
E votar pela saúde do povo, pela 
alimentação, pela educação, pelo bem-
estar, haveria de ser unanimidade. Não 
haveria vencidos, apenas vencedores. 
Hoje o que existem são os vencidos, e 
os vendedores de ilusões. Ilusões (se é 
que elas ainda existem) que já começam 
a se esfacelar, porque a predominância 
hoje é mesmo de desiludidos. E a 
desesperança é o principal ingrediente 
para se desconstruir uma nação. 

A Revista de Seguridade Social 
debruça-se sobre o tema da saúde 
por entender que, no tripé constituído 
também pela Previdência e pela 
assistência social, o mal estar em 
que vivem hoje parcelas imensas da 
população brasileira acaba esquecido. 
Pior do que isso, esquecem-se também 
seus desdobramentos, seus reflexos, 
que não inúmeros, sérios, gravíssimos, 
para o Brasil. A falta de saúde repercute 
negativamente no mercado de 
trabalho, na própria Previdência, nas 
verbas destinadas à saúde pública, na 
felicidade das pessoas. Não são apenas 
essas as ramificações, é evidente. 
Elas podem ser melhor avaliadas, ou 
sentidas, quando se percebe que uma 
criança chora a um canto numa maca 
de hospital, porque não há quem 
cuide dela, quem avalie a extensão de 
sua dor e de seu sofrimento. Porque a 
tarefa maior do homem, hoje, é provar 
que, afinal, o inferno não é aqui. E 
que, apesar disso, muitos inocentes 
estão pagando pela inércia, pela 
inoperância e pela falta de vergonha 
dos verdadeiros pecadores.     

O inferno em vida
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A saúde tem figurado, especialmente 
nos últimos anos, entre as principais 
preocupações do brasileiro. Não é 
por outro motivo que se tornou tema 
freqüente nas edições da Revista de 
Seguridade Social, que no presente 
número, embalada pelo resultado da 
votação que eliminou a CPMF, procura 
aprofundar o debate sobre a situação 
da saúde no Brasil.

Não é um problema apenas de 
verba, mas também de decisão 
política e de consciência – ou falta de 
– por parte das autoridades públicas. 
Há também uma tendência de se 
esquecer que negligenciar nesse setor, 
deixando de investir, acaba resultando, 
na verdade, em maior despesa para o 
Estado. Uma população doente, sem 
assistência médica adequada, acaba 
por produzir uma reação em cadeia 
que se transforma numa espécie de 
“efeito dominó”, com o surgimento 
de epidemias, encargos pesados 
em decorrência da necessidade de 
dispensas do trabalho, mortalidade 

infantil e carência cada vez maior 
de leitos nos hospitais. Em resumo: 
economizar em saúde dá despesa.

O Brasil acaba de anunciar que, pela 
primeira vez em sua história, dispõe 
de reservas suficientes para pagar, de 
uma só vez, toda a sua dívida externa. A 
arrecadação de tributos tem aumentado 
ano a ano, o que mostra a eficiência 
da Receita Federal do Brasil. Dinheiro, 
portanto, não está faltando. O que falta 
é um projeto que dê prioridade às reais 
carências da população, abandonando-
se o velho – e cruel – vício de beneficiar 
apenas as parcelas da sociedade que 
detêm maior poder político. E são essas 
mesmas parcelas que acabam por 
colher o resultado nefasto dessa visão 
capenga, na forma de violência e de 
outras mazelas que atordoam a vida dos 
brasileiros, transformando – não raro 
– a vida nas cidades num verdadeiro 
tormento.

Vamos todos refletir sobre isso.

Boa leitura  
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Envie sua carta, com nome e endereço completos, para o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br
ENVIE SUA CARTA

CartasCartas
A verdade bem dita
 
Não foi com surpresa que, ao receber este especial 

informativo, me deparei com verdades doridas e esperanças 
amenas.

As doridas são dadas em função do despreparo e 
desrespeito que os políticos têm pela sua população, aqui 
mostrada de forma isenta e verdadeira, e as esperanças 
amenas constituem a luta de sempre pelos nossos direitos.

Continuem este belo trabalho Editorial. Serei um leitor 
fiel em qualquer tempo.

Parabéns.

Cyro Antonio Fonseca
Auditor Fiscal Aposentado (via e-mail)

Satisfação

Pela presente quero expressar minha satisfação 
em poder ter em mãos a Revista de Seguridade Social, 
vossa edição nº 93, que, com grande conhecimento, faz 
uma resenha da Previdência, com clareza e muito boa 
informação. 

Parabéns pelo belo trabalho.

Alvise Francisco
Caxias do Sul - RS
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Tributo deposto

A derrubada da CPMF põe fim a uma longa polêmica em torno do chamado 
“imposto do cheque” (na verdade, tributo), mas não pode servir de 
pretexto para que a população continue sem assistência médico-hospitalar 
adequada. A pesada carga tributária paga pelos brasileiros é argumento 
incontestável contra a via crucis pela sobrevivência.

Dinheiro não falta

Os sucessivos aumentos de arrecadação deixam evidente que o governo 
não tem do que reclamar, especialmente depois da criação da Receita 
Federal do Brasil, que imprimiu ainda mais dinâmica ao setor. De qualquer 
modo, a choradeira sempre continua, o que revela a necessidade de se 
rever os critérios de distribuição de riquezas.

Sociedade reacionária

Anedotas e generalizações de mau gosto contra negros, homossexuais 
e até portadores de necessidades especiais revelam não propriamente o 
lado “humorístico” do povo brasileiro. Na verdade, escondem recalques 
dos que as propagam e criam preconceitos contra parcelas da população 
que precisam ser respeitadas.

Entrevista  

O ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, considerado o “pai” da CPMF, 
embora sempre tenha defendido o tributo, mostra-se desiludido com os 
resultados obtidos e revela que desde o início da vigência algumas verbas 
começaram a ser retiradas, o que terminou por diminuir gradativamente 
o orçamento de um setor de crucial importância para a população.

Assessoria Econômica

Leia sobre desoneração da folha de pagamentos, sobre contribuições 
previdenciárias e a questão do emprego, e ainda sobre a movimentação 
financeira da Previdência Social – fluxo de caixa do INSS – em 2007, que  
demonstra crescimento nominal de 7,3% e real de 2,04%. O salto foi de 
R$ 201,76 bilhões em 2006 para R$ 216,49 bilhões em 2007, comparados 
períodos equivalentes. 

Idéias & Debates

Os conservadores foram derrotados em 1988, com o advento da 
Constituição cidadã. A Seguridade Social não quebrou o país, mas, a 
partir de 1990, os mesmos argumentos, baseados em teses apocalípticas, 
voltaram a ser evocados para tentar justificar nova rodada de reformas, 
segundo artigo do professor Eduardo Fagnani, da Unicamp.

Social privatizado

As carências do setor de saúde e, mais amplamente, de Seguridade Social 
no Brasil, sempre levaram os sucessivos governos a tentar justificar a 
criação de mais impostos. Especialista da UFRJ adverte que o problema 
está muito mais ligado ao direcionamento que é dado às políticas no 
setor, do que propriamente à falta de verbas.

18

14
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de um tributo
Crônica
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Após 11 anos, a Contribuição 
Provisória sobre Movimentação 
Financeira – ou simplesmente CPMF 
– deixou de consumir parte do 
orçamento dos brasileiros. Em 13 de 
dezembro de 2007, o Senado Federal 
rejeitou, por 45 votos a 34 e nenhuma 
abstenção, a proposta de prorrogação 
da tarifa até 2011. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT), com o fim do tributo, 
o trabalhador deverá economizar, em 
média, R$ 190 por ano.

Pode parecer pouco, se o valor 
for encarado de forma isolada. 
Considerando-se a carga tributária no 

Brasil, no entanto, e o nível de renda 
do brasileiro médio, não dá para julgar 
a questão com tanta simplicidade. 
E há outros fatores pesando, não 
apenas no bolso: por mais que 
tentasse calcular seu saldo bancário 
diante das constantes deduções do 
tributo no extrato da conta corrente, o 
contribuinte não conseguia enxergar 
resultados concretos para a saúde 
num país onde pessoas continuam 
morrendo nas filas dos hospitais e 
onde os planos de saúde, longe de 
serem a opção ideal, acabaram se 
transformando na única alternativa 
para os que não suportam mais as 
péssimas condições de atendimento 

público da saúde, com aparelhos 
danificados, consultas sendo 

marcadas após meses 
de espera e falta de 

atendimento mesmo 
nos casos mais 
graves e urgentes.

E m b o r a 
representasse muito 
pouco, em termos 
percentuais, diante 
das altas alíquotas de 

outras modalidades 
de tributação, o chamado 

“imposto do cheque” 
acabou se tornando um dos 

tributos mais impopulares 
do Brasil por essas e por outras 

inúmeras razões. Uma delas era 
a sua visibilidade. Quem compra 
um automóvel zero quilômetro, por 
exemplo, não percebe que quase 
a metade do preço é composta de 
tributos, pois os valores não vêm 
especificados. Quem solicitava o saldo 
ou o extrato bancário, no entanto, 

divisava claramente a especificação 
dos valores deduzidos com a 

CPMF, o que incomodava mais 
quando se percebia que esses 

percentuais eram deduzidos mesmo 
no caso de simples transferência 
de valores que não implicavam a 
compra de bens ou serviços. E essa 
transparência também era uma arma 
poderosa para o governo combater 
a sonegação, uma vez que permitia, 
por exemplo, que se detectassem 
possíveis discrepâncias entre a renda 
declarada e os valores efetivamente 
deduzidos nas transações bancárias. 
Esse último fator desencadeou a onda 
de protestos contra os que combatiam 
a continuidade da cobrança e que 
estariam interessados exatamente 
em evitar essa vigilância contra a 
sonegação. Foi o que levou o próprio 
presidente Lula a insinuar que eram os 
sonegadores os que mais combatiam 
a CPMF. 

Somados todos os fatores, a 
rejeição ao tributo era alimentada 
pelo fato já conhecido de que sua 
motivação primordial (a destinação 
à saúde) fora desvirtuada, com 
a destinação de parte do valor 
arrecadado para outros fins. Com isso, 
criou-se o clima de “morte anunciada” 
da contribuição, apesar do esforço do 
governo – durante meses – em tentar 
conseguir a sobrevivência da CPMF. 

Criada em 1996 e em vigor desde 
janeiro de 1997, a CPMF passou 
a retirar 0,25% de cada operação 
bancária realizada no Brasil. O 

E a febre amarela 
está aí até hoje...
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objetivo era aumentar o orçamento 
da Saúde, com a previsão de engordar 
os cofres com mais R$ 5 bilhões, já no 
primeiro ano. Com isso, as contas no 
setor deveriam ser sanadas em até 
três anos. Entre as áreas beneficiadas 
estaria, por exemplo, a erradicação do 
Aedes aegipty, mosquito responsável 
pela transmissão da dengue e da 
febre amarela. 

Na prática, segundo conta o ex-
ministro Adib Jatene – que era o 
titular da pasta na época – a receita 
adicional em nada alterou os cofres. 
“Quando começou a ser arrecadada 
e direcionada toda para a saúde (era 
recurso vinculado), foram retiradas 
fontes, com as quais o Ministério 
contava, em valor maior do que a 
CPMF trouxe”, denuncia. Jatene conta 
que esse foi o motivo de sua saída do 
Ministério, por não pactuar com essa 
prática. (Leia entrevista completa 
nesta edição)

Desde então, a alíquota foi 
alterada, chegando a 0,38%, e as 
áreas favorecidas ampliadas, com 
a destinação de uma fatia para a 
Previdência e outra para o combate 
à pobreza. E a cobrança, criada como 
provisória, foi prorrogada nada menos 
do que três vezes. 

Mas as mudanças não foram 
somente essas. Ao longo desse período, 
o Brasil ganhou mais 30 milhões de 
habitantes, com população de 189 
milhões de pessoas, em novembro de 
2007. Tamanho crescimento deveria 
ser acompanhado por investimentos 
na melhoria da base de saúde 
oferecida à sociedade.

O contraste está justamente no 
número de procedimentos médicos 
realizados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Em janeiro de 1997, 
foram 996.892, segundo dados 
do Ministério da Saúde. Mesmo 
com mais habitantes, o número de 
procedimentos caiu para 939.333, em 
2007.

A versão apresentada pelo 
Ministério da Saúde é de que a redução 
é fruto da melhoria no atendimento. 
No período 1998-2003, o número 
de consultas pelo Programa Saúde 
da Família passou de 6.918.985 para 
72.834.885, crescimento de mais de 
dez vezes. No período, as policlínicas 
tiveram aumento de 48% e o número 
de unidades de saúde da família 
cresceu de 3.147 para 19.182. Tudo isso 
fez com que diversos procedimentos 
se tornassem desnecessários.

Além disso, 98% das pessoas que 
buscaram atendimento em hospitais 
públicos foram efetivamente 
atendidas. O Ministério garante, ainda, 
que 86% dos atendimentos foram 
considerados bons ou muito bons. 

A maior parte da procura foi por 
motivo de doença (51,9%), seguida por 
vacinações e atividades preventivas 
(28,6%), problemas odontológicos 
(8,5%), acidentes e lesões (5,2%). 
Mencionaram ter algum problema de 
saúde crônico 43% das pessoas; e 7,4% 

relataram restrições de atividades nos 
15 dias anteriores – média de cinco 
dias, maior entre as mulheres e maior 
conforme a renda. 

Nos últimos 12 meses, 63% dos 
brasileiros haviam procurado um 
médico. Entre eles, destacam-se os 
menores de cinco anos (78%) e os 
maiores de 64 anos (80%). A parcela de 
mulheres nessa demanda foi de 71%; 
e a de homens, de 54%. A distribuição 
reflete, além das questões de gênero, 
fortes desigualdades regionais, 
intra-regionais e locais, não apenas 
pela inadequada distribuição de 
equipamentos e profissionais como 
também pelas desigualdades de 
renda e demais iniqüidades sociais. 

Entretanto, os índices estatísticos 
apontados nos relatórios nem sempre 
são comprovados na prática. São 
freqüentes os casos de pessoas que 
lotam as filas dos hospitais em busca 
de atendimento e não conseguem. 
Ou retornam para casa doentes. Ou 
não conseguem voltar... 

São casos como o da aposentada 
Elizabeth Teixeira do Nascimento, 66 
anos, que faleceu em janeiro passado, 
depois de fazer uma peregrinação 
pelos hospitais de Teresina (PI), sem 
conseguir atendimento médico. A 
aposentada, com fortes dores no 
peito, foi a dois hospitais da capital 
piauiense e em nenhum deles 
havia médico de plantão. Segundo 
testemunhas, a paciente chegou a um 
terceiro hospital ainda com vida, mas, 
por conta na demora do atendimento, 
acabou morrendo dentro do carro, em 

Via crucis pela 
sobrevivência
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frente ao hospital.

“A falta de atendimento médico 
também é uma forma de violência”, 
declara o coordenador geral da 
organização internacional de ajuda 
humanitária Médicos Sem Fronteiras, 
Antonio da Silva.

Apesar de esse tipo de situação 
ser encontrado em qualquer capital 
brasileira, o Ministério da Saúde 
defende que, durante a vigência da 
CPMF, ocorreu intensa ampliação do 
acesso aos serviços de saúde no Brasil, 
sobretudo entre 1998 e 2003. O Brasil 
conta atualmente com 7.646 hospitais, 
dos quais 6.162 disponibilizados ao 
SUS. São 372.811 leitos.

Um reflexo desse investimento é 
apontado pela redução significativa 
da mortalidade infantil. Em 1995 
foram 81.572 óbitos para 2.824.729 
nascidos vivos. Já em 2007, o número 
de óbitos caiu para 51.544, enquanto 
o de nascidos vivos subiu para 
3.035.096.

O capítulo que começa a ser 
escrito agora, na era pós-CPMF, não 
pode se restringir à inexistência da 
contribuição. Os tributos no Brasil 
não podem ser indefinidamente 
ampliados com a criação de novas 
formas de arrecadação a cada 
demanda da sociedade. Esses 
remendos nada mais são do que o 
resultado do eterno adiamento de 
uma reforma fiscal e tributária que 
tenha como objetivo auscultar as 
demandas da sociedade, ampliar 
a base de arrecadação – cobrando 
tributos da parcela abastada da 
sociedade, que proporcionalmente é 
quem menos contribui – e oferecendo 
ao cidadão, como contrapartida, 
a exata dimensão do que está 

sendo devolvido à sociedade em 
atendimento à população.     

Com o fim da CPMF, o governo – 
segundo os dados oficiais – deixará 
de arrecadar R$ 44 bilhões, somente 
em 2008, o que – de qualquer modo – 
não pode ser motivo de tão alardeada 
apreensão, diante dos crescentes 
índices de arrecadação, ano a ano 
(leia matéria nesta edição). Desse 
total, cerca de 16% – R$ 6,4 bi – seriam 
destinados à Previdência. Segundo o 
ministro da pasta, Luiz Marinho, em 
2006 o dinheiro da contribuição pagou 
1,9 milhão de benefícios rurais.

E diante da falta de disposição 
do governo em enfrentar o desgaste 
de uma reforma mais profunda, o 
Ministério da Previdência Social já 
começou a trabalhar em um pacote 
para melhorar a gestão e reduzir 
despesas, apostando no aumento da 
eficiência e da produtividade.

Está na Casa Civil projeto de lei 
que promete endurecer a fiscalização 
e a concessão de novos certificados 
a entidades filantrópicas. Por ano, o 
segmento deixa de recolher cerca 
de R$ 5 bilhões em contribuições 
previdenciárias.

A proposta prevê reduzir o 
período de avaliação das entidades 
filantrópicas de três anos para um 
ano. Ao fim desse prazo, somente 
terão o certificado renovado aquelas 
que tiverem cumprido sua função 
social, nas áreas da saúde, educação e 
assistência social. 

Quanto aos 25 milhões de 
beneficiários do INSS, o ministro 
assegurou: “Nenhum segurado será 
prejudicado pelo fim da CPMF. Todos 
terão seus pagamentos em dia, sem 
nenhum problema”.

Mesmo diante das promessas, o 
ministro não escondeu os impactos 
gerados pela perda da receita, 
sobretudo nos planos de expansão da 
rede de atendimento previdenciária. 
“Poderão acontecer eventuais 
prejuízos nos investimentos. Ou seja, 
na qualificação de servidores e nas 
construções e reformas de agências”, 
avisou.

Discurso menos tranqüilizador 
foi aquele feito pelo ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão. “Os 
11 milhões de internações realizadas 
em 2007 não poderão acontecer [em 
2008]. A população não vai poder ser 
internada ou operada”, alertou. Sem a 
CPMF, o orçamento da Saúde perdeu 
R$ 24 bilhões adicionais, previstos 
para serem destinados até 2011. 

O reajuste dos preços pagos por 
determinados procedimentos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) era 
a ação que receberia mais recursos 
adicionais neste ano – R$ 1,6 bilhão, 
chegando a R$ 3 bilhões em 2011, de 
acordo com a previsão do governo. 
O dinheiro seria alocado nas ações 
de “média e alta complexidade”, 
que vão de radiografias a consultas 
ambulatoriais e cirurgias cardíacas.

Segundo Temporão, a derrota da 
CPMF no Senado foi negativa para a 
gestão da saúde pública brasileira.

O discurso do ministro aproxima-
se daquele feito por Marinho ao tratar 

Menos dinheiro. 
Será verdade?



da necessidade de tornar o sistema de 
gestão mais eficiente. “Vamos ter que 
melhorar a gestão e ter mais recursos 
financeiros”, declarou. 

Essa redução de R$ 44 bilhões, 
com o fim da CPMF, está inserida 
num contexto em que se anunciam 
tempos de planos aceleradores do 
crescimento, o que superdimensiona 
o problema.  Apesar de desmentidos 
e promessas de manutenção de 
impostos por parte do presidente 
Lula, o governo lançou um pacote – 
batizado por alguns como “Pacote 
de Maldades” – para compensar o 
que seriam essas perdas. Afinal, qual 
o governo que não quer arrecadar 
para “mostrar serviço”? A questão é 
que, no Brasil, a sanha arrecadadora 
se ampliou a ponto de diluir o que 
poderia ser divisado como resultado. 

A principal mudança, após o 
“sepultamento” da CPMF, ocorreu nas 
regras da cobrança do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF), o que 
deixou o crédito mais caro no Brasil. 

Desde 3 de janeiro, todas as 
transações de crédito passaram a 
pagar 0,38% de IOF, mesma alíquota 
da extinta CPMF – talvez um recado 
para a oposição, que atrapalhou os 
planos governistas de aceleração 
do crescimento. As operações que 
já pagavam IOF também foram 
acrescidas em 0,38 ponto percentual. 

O IOF incide sobre as operações 
de crédito, como financiamentos 
e empréstimos; operações com 
títulos e valores mobiliários, como 
investimento em fundos, câmbio para 
exportação de produtos e serviços e 
operações de seguro.

Além disso, a alíquota paga por 

dia foi dobrada – dessa forma, uma 
pessoa que fizer um empréstimo e que 
paga 0,0041% de IOF por dia, passa a 
pagar por dia 0,0082%, mais o custo 
por operação, explicou o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega. 

Mantega afirmou que essas 
alterações permitirão ao governo 
arrecadar cerca de 25% do que 
arrecadava com a CPMF. Além disso, 
o governo vai promover cortes de R$ 
20 bilhões nos três Poderes e espera 
arrecadar R$ 10 bilhões a mais com o 
crescimento da economia.

A reação ao pacote foi imediata. 
Representantes dos Democratas 
protocolaram no Supremo ação 
direta de inconstitucionalidade 
contra as medidas do governo. 
Segundo o Partido, a majoração 
do imposto unicamente para fins 
de ingresso de receita ao erário 
implica a inadequação do artigo 153, 
parágrafo 1º da Constituição, em 
razão da divergência de finalidade, 
determinando a necessidade 
de sua aprovação mediante lei 
formal. A exceção constitucional 
à legalidade tributária – que 
merece interpretação – só 
ocorre em função do uso 
extrafiscal do tributo.

Se há os que 
descordam, há 
também aqueles 
que concordam 
com as medidas. Para o 
economista e consultor do Instituto 
de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial (IEDI) Júlio Sérgio de Almeida, 
o setor produtivo saiu ganhando com 
o pacote, principalmente aqueles de 
maior valor agregado. “Na prática, 
o que o governo fez foi reintroduzir 
a CPMF sobre o crédito”, ou seja, 
mudou o “endereço” de cobrança do 
tributo. No balanço geral de ganhos e 
perdas com o fim da CPMF, o pacote 
foi altamente produtivo para as 
empresas e também para as pessoas 
físicas”, avaliou.

Além do IOF, o governo aumentou 
de 9% para 15% a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
para o setor financeiro. Especialistas 
já declararam como sendo certa a 
transferência deste reajuste para as 
tarifas pagas pelo consumidor.

Enquanto os imbróglios não são 
resolvidos e os nós não são desatados, 
as novas regras seguem valendo.

Apenas mudança 
de endereço



|   MATÉRIA|   FIM DA  CPMF

A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) era divulgada 
pelo ex-deputado André Puccineli (PMDB-MS) – que foi o relator da matéria que a criou 
em 1996 – como o tributo mais justo do Brasil. Isto porque todos, indiscriminadamente, 
iriam pagá-lo. Na prática, a cobrança incidia sobre todas as movimentações bancárias, 
exceto negociação de ações na Bolsa, saques de aposentadorias, seguro-desemprego, 
salários e transferências entre contas-correntes de mesma titularidade. 

A primeira versão da CPMF foi criada em 1993 e passou a vigorar no ano seguinte 
com o nome de Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF). À época, 
a alíquota era de 0,25% e durou até dezembro de 1994 quando, como previsto, foi 
extinta. 

Dois anos depois, em 1996, na gestão do então ministro da Saúde, Adib Jatene (leia 
entrevista nesta edição), o governo voltou a discutir a recriação do tributo, desta vez com 
a justificativa de direcionar toda a arrecadação para o setor da saúde. Foi então criada 
de fato a CPMF, que passou a vigorar em 1997 com alíquota de 0,2%. A arrecadação 
prevista era de R$ 5 bilhões.

Em junho de 1999, a CPMF foi prorrogada até 2002, sendo que a alíquota passou a 
ser de 0,38%. O objetivo da elevação era ajudar nas contas da Previdência Social. 

No final de 2000, o governo decidiu permitir o cruzamento de informações bancárias 
com as declarações de Imposto de Renda dos contribuintes, como forma de combater 
a sonegação fiscal. 

Em 2001, a alíquota caiu para 0,3% mas, em março do mesmo ano, voltou a 0,38%. 
Em 2002 a CPMF foi prorrogada, o que ocorreu novamente em 2004. 

Já em 2005, a CPMF passou a financiar também o Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza.

Saiba como foi criada a CPMF 
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O que muda na cobrança do IOF 

Financiamento habitacional 
residencial
Operações de financiamento 
habitacional residencial permanecem 
isentas de IOF.

Caso uma pessoa física faça empréstimo 
para a compra de um imóvel comercial, 
haverá a cobrança de IOF de 3% ao ano 
mais 0,38% sobre o valor da operação.

Para pessoas jurídicas, a alíquota é de 
1,5% sobre o prazo mais 0,38% sobre o 
valor da operação. 

Cheque especial
A alíquota do IOF passa de 0,0041% 
ao dia para 0,0082%, com cobrança 
no final do mês. Além disso, haverá a 
incidência de 0,38% sobre o valor do 
cheque especial utilizado durante o 
mês. 

Cartão de crédito
A cobrança de IOF só ocorre quando 
o titular não faz o pagamento integral 
da fatura no dia do vencimento e rola 
o saldo devedor. Ele passará a pagar 
0,0082% ao dia mais 0,38% sobre o 
valor da dívida. 

Cartão de crédito internacional
Operações com cartão de crédito no 
exterior passam a ter alíquota de IOF 
de 2,38% – antes era de 2%. 

Leasing
Não há incidência de IOF. 

Seguros
Todas as alíquotas foram acrescidas 
em 0,38%. No caso do seguro de bens, 
ela passa de 7% para 7,38%. O seguro 
saúde passa de 2% para 2,38%. Já os 
seguros pessoais, como o de vida, 
passam a ter alíquota de 0,38% – antes 
a alíquota era zero. A mesma regra 
é aplicada ao Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores, o DPVAT.

O seguro obrigatório para aquisição 
de imóvel por meio de financiamento, 
resseguros, seguro para crédito à 
exportação e aeronáutico continuam 
com alíquota zero. 

Operações de Câmbio
Empréstimos feitos no exterior com 
prazo médio de 90 dias passam de 5% 
para 5,38%. 

Operações de câmbio para importações 
de bens e investimentos estrangeiros 
no mercado de capitais seguem com 
alíquota zero. 

Para importações de serviços e 
exportação de bens e serviços, a 
alíquota era zero e passa a ser de 
0,38%. 

Operações que tinham alíquota zero 
e agora passarão a pagar 0,38% de 
IOF:
Adiantamento do valor do seguro de 
vida

Aquisição de ações no ano do plano 
nacional de desestatização 

Crédito do governo para formação de 
preço mínimo de produtos agrícolas

Crédito para exportação
Crédito rural
Crédito tomado por cooperativas
Operações entre cooperativas e seus 
associados
Operações que utilizam títulos como 
garantia
Operações relativas a transferência de 
bens objeto de alienação fiduciária

Penhor
Repasses do BNDES com recursos 
do Finame (compras de máquinas e 
equipamentos)

Repasses do Tesouro Nacional



|   MATÉRIAENTREVISTA
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Ex-ministro da Saúde
Adib Jatene

Defensor da 
CPMF, de coração



Revista de Seguridade Social - janeiro/março - 2008   |   15

O cardiologista acreano Adib Jatene, o “pai” da CPMF, sempre 
defendeu o chamado “imposto do cheque” e foi um combatente 
vigoroso da extinção da cobrança, pois considera que os ricos não 
pagam o imposto que deveriam pagar e, por essa razão, o Brasil é tão 
“desigual”. Mas ele também admite que, desde que foi criado o tributo 
que acabou se transformando num dos mais rejeitados entre todos os 
que são cobrados do contribuinte, o resultado não atingiu o almejado, 
com a retirada de fontes com as quais o Ministério da Saúde contava 
para melhorar a situação dos que sofrem nas filas dos hospitais públicos 
e dos centros de saúde.

Graduado em medicina aos 23 anos pela Universidade de 
São Paulo e com pós-graduação no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP, Jatene atendeu prontamente ao 
convite da Revista de Seguridade Social para falar sobre a CPMF. 
A simplicidade e a exatidão das respostas dão a dimensão da 
dedicação do ex-ministro da Saúde à luta a que se propôs, 
de melhorar a saúde pública no Brasil.

A seguir, a íntegra da entrevista:
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|   ENTREVISTA

A CPMF efetivamente contribuiu 
para melhorar o sistema de saúde no 
Brasil, desde que foi instituída? Quais 
os resultados mais significativos que 
podem ser apontados? Qual o alcance 
desses resultados?

 
Não contribuiu por uma simples razão: 
quando começou a ser arrecadada 
e direcionada toda para a saúde (era 
recurso vinculado), foram retiradas 
fontes, com as quais o Ministério 
contava, em valor maior do que a 
CPMF trouxe. Por isso, os orçamentos 
seguintes foram inferiores, em valor 
real, ao de 1995, o que inviabilizou 
uma série de providências prioritárias, 
como a erradicação do Aedes Aegipty, 
considerada possível àquela época. 
Manteve-se e agravou-se a restrição 
de recursos, só minimamente aliviada 
a partir da aprovação da Emenda 29, 
graças à ação do Ministro José Serra.

Depois de sua aprovação, a CPMF 
sofreu várias alterações e acabou 
também sendo “fatiada”, deixando 
portanto de ter seus recursos 
direcionados exclusivamente para 
a saúde. Como o Sr. encarou essas 
mudanças? Qual a sua maior decepção 
em relação a essas alterações 
verificadas?

 
A CPMF foi proposta como provisória 
porque a área econômica acenava 
com a reforma tributária, dentro de, 
no máximo, 3 anos, o que resolveria o 
problema financeiro da saúde. Como, 
até hoje, a reforma não foi feita, a CPMF 
passou a ser prorrogada e ampliada 
de 0,20 para 0,38%, com participação 
de outras áreas  igualmente carentes, 
mas mantendo a parcela  para a saúde. 
A minha decepção foi no início, porque 
propusemos um recurso adicional, 
que representava acréscimo de 50% 

do nosso orçamento, que foi frustrado 
pela retirada de outras fontes, o que 
levou à minha saída do Ministério, por 
não concordar com a manobra.

Como está o sistema de saúde hoje 
no Brasil? O problema mais grave 
diz respeito às verbas ou à gestão 
do sistema? O Sr. teria um quadro 
comparativo em relação a outros 
países que estão no mesmo estágio de 
desenvolvimento do Brasil?

 
A situação da saúde continua 
difícil porque, ao tempo em que 
se universalizou o atendimento, 
dando acesso a toda a população, 
foram retirados os recursos que a 
Previdência aportava ao setor, e que 
representavam mais da metade dos 
recursos da saúde. Isto ocorreu em 
duas etapas, a primeira em 1990, 
quando o INAMPS passou para o 
Ministério da Saúde, e a segunda, 
em 1993. Essa brutal perda financeira 
se deveu ao aumento do número de 
aposentados, e à inclusão de mais de 6 
milhões  de trabalhadores rurais. Hoje, 
a própria Previdência busca recursos 
adicionais no orçamento da União. 
Desde então, se está buscando 
viabilizar o sistema de saúde, muito 
bem equacionado como política 
pública, porém subfinanciado. 
Em relação a outros países como 
Argentina, Chile e Colômbia, nosso 
gasto público é bem menor.

Eliminada a CPMF, qual a 
alternativa que o governo terá para 
garantir resultados concretos num 
setor tão crucial como o da saúde?

 
A CPMF representava fonte de cerca 
de 40% do orçamento da saúde. A 
retirada brusca desse recurso, sem 
indicação de nenhuma fonte, irá 

obrigar a área econômica a um ajuste, 
que vem sendo antecipado como 
difícil, mas que deverá ser conseguido, 
porque o presidente  Lula declarou 
que o orçamento da saúde  não será 
prejudicado. Mas, certamente, perderá 
mais de R$ 20 bilhões em 3 anos, que 
era o acréscimo aprovado na Câmara 
para o setor e dependente da CPMF.

No seu entendimento, quanto o 
governo deveria destinar ao sistema 
de saúde, anualmente?

 
Há muitos anos venho afirmando que 
os recursos públicos para saúde devem 
ser, pelo menos, duplicados. Quando 
da promulgação da Constituição, os 
recursos federais deveriam ser de 
30% do orçamento da seguridade, 
o que nunca foi regulamentado. Por 
esse artigo, hoje, com mais de R$ 300 
bilhões no orçamento da seguridade, 
os recursos federais deveriam ser 
superiores a R$ 100 bilhões. Entretanto, 
mal ultrapassamos os R$ 40 bilhões.

Também, se olharmos o setor 
complementar, incluindo planos, 
seguros e gastos pessoais, o setor 
privado trabalha com cerca de R$ 
2.000 per capita, enquanto, para 
o mesmo tipo de atividade de 
assistência hospitalar e ambulatorial, 
os gastos dos três níveis de governo 
mal chegam a R$ 300 per capita. 
É essa brutal diferença 
de financiamento que 
distingüe os dois setores. 
Não há dúvida de que sempre se pode  
melhorar a gestão, mas, diante da 
grande  deficiência de recursos, soa 
cínico  enfatizar a gestão que, se deve 
reconhecer, tem oferecido melhoria 
significativa aos dependentes do SUS. 
Nunca é demais  assinalar que  “quem 
mais critica o SUS, é quem não o 
utiliza”.
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“Quem mais critica o SUS 
é quem não o utiliza”



A (falta) de saúde do brasileiro tem 
servido de álibi para que o governo 
engorde os cofres públicos, mas o fato 
é que a gerência do setor vem sendo, há 
mais de uma década, transferida à iniciativa 
privada, o que aliás não tem contribuído 
para promover melhorias, muito pelo 
contrário.

A palavra é de uma especialista que 
estuda o tema com profundidade: Cleusa 
Santos, da Escola de Serviço Social (ESS) 
da UFRJ – Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, que coordena o grupo de 
pesquisa Seguridade Social, Organismos 
Internacionais e Serviço Social. Em 
depoimento recente ao jornal da UFRJ, 
Cleusa Santos observa que esse dinheiro 
que seria usado para a saúde acaba 
pagando outras contas que não são do 
setor. Ela acrescenta que as instituições 
que, basicamente, vêm assumindo a 
gestão dos serviços de saúde no Brasil são 
as fundações de apoio, as cooperativas, 
as organizações não governamentais 
(ONGs), as sociais (OS) e as da sociedade 
civil de interesse público. “Elas compõem o 
conjunto de empresas de responsabilidade 
social, o denominado terceiro setor, que 
está substituindo os serviços públicos 
estatais no Brasil”, diz a especialista, que 
desenvolve estudo, desde 2000, sobre 
os impactos da privatização no setor de 
Seguridade Social. 

Cleusa frisa que os investimentos que 
faltam na área social estão sendo 

canalizados para o pagamento 
da dívida pública, uma condição 
imposta pelo Banco Mundial, 
apontando a expansão do setor 

privado na saúde e na Previdência 
Social, num convívio “quase 

promíscuo entre o público e o privado”. 
Trata-se de uma relação histórica – 
aponta a pesquisadora – que atinge 
os programas governamentais 

de proteção social universal, seja 
fragmentando os meios de consumo 

coletivo, “seja franqueando ao capital 
a prestação de serviços considerados 
rentáveis, como foi o caso da saúde e da 

|   SAÚDE PRIVATIZADA
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Previdência, via mercado de seguros”. 

Se esse convívio entre o público e o 
privado, ainda que “promíscuo”, resultasse 
em algum ganho para a população, 
poderia ser visto como algo apenas a ser 
corrigido no que estivesse além do que 
a moralidade pode suportar. Mas não há 
sequer esse lado positivo. Segundo Cleusa 
Santos, houve uma queda de qualidade dos 
serviços de Seguridade depois da adoção 
dos modelos privatizados de gestão 
propostos por organismos multilaterais, 
como o Banco Mundial, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e a Organização 
Mundial do Comércio (OMC). “No Brasil 
– cita ela, no depoimento divulgado pela 
UFRJ – a população desprotegida chega a 
40,6 milhões. Entre esses, 20,4 milhões, ou 
50,12 por cento, não têm rendimento ou o 
rendimento é inferior a um salário mínimo. 
E, desses, 5 milhões são trabalhadores 
rurais e 15,4 milhões são urbanos”. 

DESMONTE DO SISTEMA DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 

A estudiosa cita a Lei nº 9637, de 
maio de 1998, pela qual se assegurou a 
privatização dos serviços públicos sob o 
pretexto de modernizá-los. A privatização 
é incontestável, o que não se pode dizer 
dos possíveis resultados dessa suposta 
modernização. O contrato de gestão 
garantiu que as dotações orçamentárias 
fossem destinadas às organizações sociais, 
criadas pela lei, sem qualquer consideração 
sobre o processo de descentralização 
previsto na Constituição. “Se isso não 
explica o crescimento vertiginoso de 
organizações sociais e de fundações no 
Brasil – observa ela no Jornal da UFRJ 
– ao menos esclarece em que medida 
as implicações dessas formas de gestão 
atingem os direitos do trabalho, uma vez 
que os serviços sociais da Previdência, 
da Saúde e da Assistência estão sendo 
mercantilizados”. Com isso – prossegue – 
desmonta-se o sistema de proteção social 
previsto na Constituição.

 
Dados levantados pela sua pesquisa 

mostram que, em 2003, cerca de 43 
milhões de brasileiros dispunham de 
planos de saúde, dos quais 34,2 milhões 
eram privados, individuais ou coletivos, e 
nove milhões eram planos de assistência 
ao servidor público. Lembra ainda que o 
Ministério Público Federal elaborou em 
1998 um parecer sobre as terceirizações 
no setor, denunciando a transferência 
dos serviços de saúde pública à iniciativa 
privada que envolvia a cessão de 
unidades hospitalares, prédios, móveis, 
equipamentos, recursos públicos e até de 
pessoal. 

POUPANÇA PúbLICA PARA A 
INICIATIVA PRIVADA

A pesquisadora fornece um retrato 
preciso do que está ocorrendo já há algum 
tempo: “Obedecendo à orientação do 
Banco Mundial, o Plano Bresser, adotado 
em 1995, propôs que o Estado deixasse 
de ser produtor de serviços na área de 
políticas públicas sociais para ser agente 
estimulador, coordenador e financiador. 
O governo passou a abrir novos mercados 
e a transferir poupança pública para a 
iniciativa privada a um custo/benefício 
extremamente desvantajoso ao setor 
público e com qualidade inferior”. 

Cleusa Santos cita números 
preocupantes. Ela lembra que, em 2001, o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) – 
rede de proteção social para os portadores 
de deficiência e idosos pobres – previsto 
na Constituição e regulamentado em 
meados dos anos 1990, cobria apenas 
60,3 por cento dos idosos e, em 2002, 
32,2 por cento dos portadores de 
deficiência, considerando um universo 
de pessoas que recebem meio salário 
mínimo. Benefícios como o auxílio funeral 
e natalidade e outros emergenciais 
sequer foram regulamentados. “Houve 
baixo crescimento ou queda nos 
atendimentos e nos serviços de 
ação continuada, especialmente 
para deficientes, para os quais os 
atendimentos caíram de 9 por cento, 
em 1989, para 4,9 por cento em 2002.

A professora ressalta ainda que as 
medidas que se impõem a partir da 
proposta de reforma do Estado comandada 
por Bresser Pereira, na segunda metade da 
década de 1990, levaram à divisão da saúde 
em dois subsistemas e segmentaram os 
trabalhadores entre os que podem e os que 
não podem pagar. “Isso criou um espaço 
rentável para o setor privado, estimulando o 
seguro-saúde, e consolidou a precarização 
dos serviços públicos, tornando-os seletivos 
e focalizados”. Já na assistência, com o 
programa de transferência de serviços 
para as organizações sociais (OS) e as da 
sociedade civil de interesse público (Oscip), 
ressurgiu um problema que se supunha 
superado, diz ela: o assistencialismo. 
Ficaram mais fortes o padrão de proteção 
social por meio de atividades pontuais 
e assistencialistas e a solidariedade, em 
detrimento – aponta – de uma efetiva 
política de assistência social. 

A professora não desconhece a 
importância das políticas de transferência 
de renda socioassistenciais, mas observa 
que essa suposta inclusão social é feita sob 
um ângulo distorcido, uma vez que “não 
é balizada pelo direito de cidadania, nem 
conquistada pela luta dos trabalhadores 
pelo acesso ao excedente, mas sim pela 
condição da pobreza”. E critica o fato 
de que são os recursos orçamentários 
contributivos que sustentam as políticas 
sociais. 

“Os consumidores que financiam os 
gastos contributivos são, sobretudo, os 
mais pobres, que proporcionalmente 
pagam mais impostos” se feita uma 
relação entre a renda dos que compõem 
essas camadas sociais e a dos segmentos 
que estão no topo da pirâmide social. 
Transfere-se, dessa forma, a renda dos mais 
pobres para os mais ricos.

A situação vivida no Brasil deixa 
evidente – resume a especialista – o 
processo de mercantilização dos bens e 
conseqüente desmonte da universalidade 
dos direitos sociais. Ou, segundo resume: 
“É o Estado mínimo para o trabalho e 
máximo para o capital”. 
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|   MATÉRIA|   ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

ilimitada
Reedição

Se o brasil editasse um “Livro 
Guinness dos Recordes”, as edições 
a cada ano registrariam um 
gráfico ascendente que poderia 
impressionar os brasileiros: 
o aumento da arrecadação 
tributária que vem se verificando 
continuamente, e cuja tendência é de 
se fortalecer, devido – entre outros 
fatores –  à eficácia demonstrada 
pela nova estrutura apelidada de 
“Super Receita”. Certamente, o 
governo não tem do que reclamar 
em matéria de desempenho da 
Receita Federal do brasil, embora 
continue reclamando...
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A choradeira governamental 
intensificou-se com a derrubada da 
CPMF, nos últimos dias de 2007, que 
provocou uma série de especulações e 
também de declarações ameaçadoras 
do governo, como se o brasileiro 
estivesse muito bem de bolso, 
obrigado, para suportar a crescente 
carga de tributos que lhe é jogada a 
cada ano nas costas.  

A arrecadação do governo federal 
em 2007 não ficou atrás: foi a maior da 
história. Os números são significativos: 
pouco mais de R$ 600 bilhões, o que 
representa um aumento real de 11% 
em relação à receita de 2006. Logo 
após a derrubada da CPMF, o senador 
Álvaro Dias (PSDB-PR), em entrevista 
à Agência Senado, salientou que esse 
novo recorde demonstra que o governo 
não precisa criar novos tributos nem 
aumentar suas alíquotas para investir 
em saúde. Mesmo assim, valendo-se da 
mesma agência oficial, o líder do PMDB 
no Senado, Valdir Raupp (RO), afirmou 
que, com o fim do impopular “imposto 
do cheque”, não haverá recursos 
suficientes para os investimentos 
inicialmente previstos para o setor, 
ao menos em 2008, mesmo com o 
crescimento da arrecadação.

Em números mais exatos, de acordo 
com a RFB, a arrecadação em 2007 foi de 
R$ 602,79 bilhões em valores nominais 
(ou seja, sem a correção pela inflação), 
enquanto em 2006 o total arrecadado 
foi de R$ 523,36, também em valores 
nominais. Álvaro Dias destaca que esse 
aumento equivale a aproximadamente 
o dobro da arrecadação que o governo 
esperava em 2008 com a CPMF (R$ 40 
bilhões). É verdade que pode parecer 
contraditório que um parlamentar do 
PSDB defenda a derrubada da CPMF, 
que vigorou durante todo o governo 
do tucano FHC, mas isso acaba 
soando como uma mera filigrana aos 

ouvidos do brasileiro médio, que não 
agüenta mais tantos tributos, tanto 
em âmbito federal como estadual e 
municipal. Afinal, CPMF não é a única 
sigla que incomoda, num país onde 
os trabalhadores – entre os mais mal 
remunerados do mundo – se assustam 
a cada ano, quando recebem, por 
exemplo, o carnê do IPTU (entre 
outros malfadados exemplos), isto 
sem contar as tarifas públicas de 
água, luz e telefone, sempre acima das 
expectativas (e do bolso) de boa parte 
dos assalariados.

A realidade já surrada (mas não 
superada, muito pelo contrário) de 
que a corda sempre arrebenta do 
lado mais fraco assume proporções 
avassaladoras a cada novo ano. Tendo 
que arcar com reajustes de preços nos 
supermercados e também das tarifas 
públicas, o assalariado vê aumentar 
sua despesa ano a ano, sem no entanto 
poder dizer a mesma coisa em relação 
à sua receita. Esse privilégio fica para o 
governo, segundo admitiu – em meio 
a todo esse debate – o senador Valdir 
Raupp, ao comentar que,”ao mesmo 
tempo em que aumentam as receitas, 
aumentam também as despesas” 
do governo. Ele afirmou que há um 
“crescimento vegetativo” das despesas 
governamentais “que não é possível 
conter”, causado principalmente – na 
versão dele – pela folha de pagamento. 
“Assim, uma coisa compensa a outra” 
- declarou Raupp. Quem não vê essa 
compensação – aumento da receita 
para poder arcar com o crescimento 
das suas despesas – é portanto “o lado 
mais fraco”. Não é preciso adivinhar 
quem está lá.

Apesar de reconhecer que a 
expansão da arrecadação no ano 
passado “foi mais forte, mais acentuada 
do que nos anos anteriores”, o líder do 
PMDB reiterou “que é muito complicado 

retirar R$ 40 bilhões do caixa de uma 
hora para outra”.

- É impossível o governo investir 
neste ano os cerca de R$ 52 bilhões 
que estavam previstos para a saúde - 
ressaltou o líder.

Raupp acrescentou, no entanto, 
que, se a economia continuar a crescer 
entre 5% e 6% nos próximos dois ou 
três anos, a arrecadação será capaz de 
suprir os investimentos necessários 
em saúde. Ele recordou que, no ano 
passado, havia apresentado uma 
proposta que reduzia gradualmente a 
alíquota da CPMF.

O secretário da Receita Federal 
do Brasil, Jorge Rachid, ao anunciar a 
arrecadação obtida no ano passado, 
atribuiu o resultado ao crescimento 
econômico do país - estimado em 
pouco mais de 5% - e às medidas 
adotadas pelo governo para intensificar 
o combate à sonegação. Ele também 
destacou o aumento do número de 
empresas que passaram a ter ações 
negociadas em bolsa em 2007. Em 
relação ao que chama de “medidas para 
intensificar o combate à sonegação”, 
pode-se concluir que o secretário se 
refere, entre outros fatores, à inegável 
eficiência alcançada com a chamada 
“unificação” das carreiras do fisco. Resta 
aos brasileiros dormirem embalados 
pelo sonho de que, como essa eficiência 
significa passar a cobrar tributos de 
quem antes conseguia fugir do Fisco, 
isso pode levar à máxima segundo a 
qual, se todos pagam, todos podem 
passar a pagar menos. Enquanto 
apenas sonha com essa nova realidade, 
o brasileiro continua amargando 
o pesadelo de ver-se acossado por 
despesas (leia-se “custo de vida”) cada 
vez maiores, ao lado de uma carga 
tributária que também tira o sono, o 
que o impede até de sonhar...  
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|   ATUALIDADE

Gerson Menezes,
Editor
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Em recente programa de televisão, 
o diretor do filme Tropa de Elite, José 
Padilha, na tentativa de esclarecer as 
repercussões em torno do seu polêmico 
filme, disse que a sociedade brasileira 
“não é reacionária”, dando ao termo 
a conotação de conservadorismo ou 
posição sectária. Por mais que pretenda 
estabelecer uma divisão entre os que 
interpretam o enredo do filme como 
“fascista” e os que o viram apenas 
como um retrato da realidade atual 
no campo da criminalidade, Padilha 
errou no diagnóstico: a sociedade 
brasileira é, sim, predominantemente 
reacionária, conservadora e, sobretudo, 
preconceituosa, em decorrência de 
fatores como ignorância, deficiências na 
educação e o clima de individualismo 
gerado pela situação social na qual se 
identificam enormes (e injustificáveis) 
desigualdades e injustiças entre os 
cidadãos.

Os historiadores não hesitam 
em traçar esse perfil conservador 
da sociedade brasileira, que reage a 
alguns fenômenos sociais com um 
primarismo que denota esse grau 
de ignorância em relação a questões 
corriqueiras, como sexualidade, 
idade, compleição física, profissão 
e até local de nascimento. Assim, 
revelando total desconhecimento 
em relação a matérias sobre as quais 
pretendem se passar por profundos 
conhecedores, há pessoas que 
até hoje associam porte físico a 
desempenho sexual, idade e sexo 
a grau de inteligência, local de 
nascimento a capacidade intelectual, 
entre outros inúmeros preconceitos 
que muitas vezes derivam de 
problemas pessoais para os quais 
esses próprios preconceituosos não 
encontram explicação ou solução 
conveniente. 

Na interpretação de alguns desses 
ignorantes incuráveis, o homem de 
baixa estatura levaria desvantagem, 
por exemplo, em relação a mulheres 
mais altas (o que pode revelar, além 
de profunda ignorância em relação 

à sexualidade humana, casos de 
impotência sexual por parte desses 
pretensos “piadistas” como forma de 
escapismo para o seu próprio drama 
pessoal inconfessável), ou pessoas 
originárias de determinadas regiões 
estariam mais fadadas a fracasso 
profissional e coisas do gênero. Não 
é por outro motivo, também, que 
tragédias da vida humana acabam 
encontrando um vasto campo para 
posicionamentos completamente 
equivocados. Assim, à violência urbana, 
grande parte da população reage 
com propostas de “pena de morte” ou 
até a defesa de métodos de tortura. 
Ignorar esse mal, ou contemporizar 
com ele, a pretexto de dar à sociedade 
brasileira um perfil mais “ameno”, 
em nada contribui para melhorar o 
país. Ao contrário, a violência urbana 
aprofunda-se ainda mais, com a 
propagação, por exemplo, de atos 
condenáveis, como os linchamentos 
públicos, para citar apenas um dos 
reflexos absolutamente repulsivos 
dessa triste realidade.

Ainda recentemente, assistiu-
se ao drama de homossexuais que 
são espancados quase até à morte, 
uma atitude que seguramente não 
seria praticada por heterossexuais 
de mente sadia e confiança em 
relação à sua própria sexualidade. 
Não há como minimizar os efeitos 
maléficos de atitudes com tal grau 
de selvageria. São vítimas desse 
clima, hoje, na sociedade brasileira, 
os que se encontram em idade mais 
avançada ou os que padecem de 
alguma deficiência física acentuada. 
Não é por outra razão que o Brasil 
está entre os países que mais 
desrespeitam os direitos dos idosos 
e dos portadores de necessidades 
especiais, ou que produzem vasto 
noticiário sobre violências contra 
as mulheres. São vítimas também 
do preconceito e da ignorância, 
ou, pior, de recalques pessoais que 
acabam por se extravasar de forma 
desastrosa sobre pessoas indefesas 
que permanecem à mercê desses 

desvios sérios de personalidade. 

Os efeitos disso tudo são mais 
devastadores do que se possa 
imaginar, ainda mais porque se 
propagam das camadas sociais mais 
bem situadas para os que lidam 
diretamente com as pessoas vítimas 
desses preconceitos. Que atitude 
mais indigna pode se imaginar do 
motorista de ônibus que se nega a 
parar o veículo para receber como 
passageiro uma pessoa idosa? Ou 
dos serviçais de restaurantes e 
hospitais, por exemplo, que tratam 
de forma indelicada ou desrespeitosa 
aqueles que estão presos a uma 
cadeira de rodas, imaginando-os 
destituídos de inteligência até para 
se fazerem entender? São situações 
que, infelizmente, muito ao contrário 
de encontrarem respaldo do poder 
público para serem corrigidas, se 
agravam progressivamente ou, no 
máximo, atingem um ponto de 
estagnação que impede a adoção 
de políticas eficazes de reeducação 
para permitir a real inserção dessas 
pessoas, de forma integral e absoluta, 
no convívio social sadio que deve 
prevalecer em qualquer meio social. 

Têm-se, dessa forma, 
conseqüências muito mais profundas 
do que se imagina, de atitudes 
aparentemente “simples” como as 
anedotas de mau gosto contra grupos 
sociais, segmentos e características 
físicas, que escancaram, antes de tudo 
– e aí não seria preconceito, mas a 
constatação de um fato irretorquível 
– a personalidade esquizofrênica 
e doentia dos que, embora 
supostamente “esclarecidos” ou 
culturalmente “preparados”, revelam 
ser os verdadeiros deficientes cuja 
mente, esta sim, se revela de baixíssima 
estatura – os verdadeiros pigmeus 
mentais de um mundo globalizado que 
produz inconseqüência e irreflexão 
a partir de gestos aparentemente 
simples e “inofensivos”. Diga-se não à 
doentia baixeza dos preconceituosos, 
e o mundo se tornará melhor. 



24   |   Revista de Seguridade Social - janeiro/março - 2008

|  ASSESSORIA ECONÔMICA

A desoneração da folha 
de salário em pauta

A PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) com a sugestão do 
Executivo para a reforma tributária, 
enviada ao Congresso Nacional, 
propõe a criação do IVA (Imposto 
sobre Valor Agregado) e do Novo 
ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços).

O IVA tem o objetivo de 
substituir a cobrança da Cofins 
(Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social), do PIS 
(Programa de Integração Social), da 
Cide-Combustível (Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico) 
e do salário-educação, que seriam 
extintos.

Atualmente, cada um dos 26 
estados e o Distrito Federal têm 
regras específicas para o ICMS, 
que será unificado. O texto propõe 
a cobrança no Estado de destino 
do produto, com manutenção de 
apenas 2% da alíquota do tributo no 
estado de origem. O governo prevê 
uma transição de até seis anos para 
aplicação das novas regras para o 
ICMS.

Outra proposta, ainda em estudo, 
é reduzir a alíquota de contribuição 
patronal à Previdência, que hoje 
é de 20% sobre a folha de salário. 
A alíquota seria reduzida em um 
ponto percentual por ano a partir 

de 2010 e, em 2015, chegaria a 14%. 
Com isso, o governo abriria mão de 
cerca de R$ 24 bilhões e atenderia 
a uma reivindicação antiga dos 
empresários.

Diversas opiniões cercam o 
assunto e alguns pontos vêm sendo 
questionados pelos especialistas: 
i) poderá haver aumento da carga 
tributária para compensar o que 
seria desonerado; ii) a criação de 
um IVA federal significa sacrificar 
alguns regimes, hoje simplificados, 
como por exemplo o tratamento 
cumulativo do PIS e da Cofins, que 
atingem boa parte das pequenas e 
médias empresas; iii) a eliminação 
da Cide dos combustíveis pode 
estimular a sonegação de impostos; 

iv) a agregação de impostos 
e simplificação nem sempre 
beneficiam os contribuintes; v) 
poderá haver aumento de custos 
para as empresas cumprirem 
suas obrigações tributárias; vi) as 
reformas tributárias através de 
emendas constitucionais nunca 
surtiram  efeito no Brasil, em virtude 
da possibilidade de promulgação 
sem o veto corretivo; dentre outros.

Esses mesmos especialistas vêem 
pontos positivos: i) pode melhorar a 
qualidade das relações federativas, 
ampliando a solidariedade 
fiscal entre a União e os entes 
federados, corrigindo distorções 
e dando início a um processo de 
aprimoramento do federalismo 
fiscal no Brasil; ii) simplificação 
do sistema tanto no âmbito dos 
tributos federais quanto do ICMS 
(alíquota única), desburocratizando 
a legislação tributária; iii) o IVA 
poderá melhorar a distribuição de 
renda da população e reduzir a 
carga sobre a produção; iv) poderá 
acabar com a guerra fiscal entre os 
Estados, com impactos positivos 
para o investimento e a eficiência 
econômica; v) com a desoneração 
da folha espera-se uma maior 
formalização do mercado de 
trabalho e automaticamente 
uma ampliação da cobertura 
previdenciária, dentre outros.

 Até que ponto 
a desoneração da 
folha das empresas 
possibilitaria o 
crescimento do 
mercado formal e, 
conseqüentemente, 
a recuperação da 
receita previdenciária, 
com a expansão da 
cobertura do sistema”
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A flexibilidade da cota patronal 
previdenciária vem sendo motivo de 
intenso debate entre os tributaristas 
e em círculos empresariais e 
parlamentares. Essa matéria será 
discutida no âmbito da reforma 
tributária, mas não fará parte da PEC 
porque não é tema constitucional. 
Ela virá por meio de um projeto de 
lei específico.

A importância dessa matéria 
se justifica pela controvérsia em 
torno da relação que se estabelece 
entre a redução de custo e a 
geração de empregos, ou seja, 
até que ponto a desoneração da 
folha das empresas possibilitaria o 
crescimento do mercado formal e, 
conseqüentemente, a recuperação 
da receita previdenciária, com a 
expansão da cobertura do sistema.

Vivemos a era do discurso 
“reducionista” que culpa os gastos 
sociais e os elevados dispêndios da 
previdência social pelas dificuldades 
em manter um patamar de 
crescimento econômico elevado. 
O PIB abaixo das expectativas e o 
desemprego passam a ser associados 
a problemas de legislação e não à 
ausência de políticas para promover 
o crescimento contundente e 
sustentado e criar condições 
propícias ao investimento privado. 
Assim, a terapêutica proposta tem 
sido a adoção de novas reformas 
com o objetivo de acobertar a 
fracassada linha de atuação.

Um aspecto pouco debatido e de 
vital importância é o fato de o número 
de contribuintes ser reduzido desde 
sempre, independentemente do 
nível de atividades da economia e 
do crescimento anual do PIB. Essa 
constatação também é verdadeira 
na América Latina, embora a 
abrangência do fenômeno seja 

diferenciada entre os diversos 
países. Numa circunstância dessas, 
sugerir que deva existir uma 
única fonte de financiamento e 
criticar a transferência de tributos 
para atender as políticas sociais 
simplesmente torna inviável um dos 
mecanismos mais poderosos que 
possam existir para a redução das 
disparidades.

É importante esclarecer que o 
elevado nível de encargos sociais 
sobre a folha salarial é devido à 
necessidade de garantir um nível de 
rendimentos próximo ao auferido 
durante a vida laboral ativa do 
contribuinte. Como o nível de 
rendimentos da maior parte da 
população está próximo daquele 
que cobre as necessidades básicas, 
é preciso que as aposentadorias 
apresentem um valor similar ao 
dos salários recebidos no período 
de atividade para preservar as 
condições de vida dos segurados. 
Se essas condições puderem ser 
revertidas, ou seja, se o país pagar 
rendimentos melhores aos seus 
trabalhadores, o debate poderá 
ser considerado pertinente nas 
condições brasileiras. Em outras 
palavras, o problema somente 
pode ser compreendido ao levar 

em conta a trajetória de cada país, 
seu contexto e o tipo de inserção no 
cenário internacional.

A discussão sobre a necessidade 
de alterações na base do 
financiamento da previdência 
esteve no centro das atenções por 
várias vezes desde a promulgação 
da Constituição, em 1988.  A 
“antiga” Reforma Tributária 
aprovada em 2003 por meio da 
Emenda Constitucional 42 retomou 
a discussão, ao possibilitar a 
substituição da contribuição sobre a 
folha de salários por outra incidente 
sobre o faturamento, respeitando o 
princípio da não-cumulatividade. 

Entretanto, a possibilidade 
de alterações nas fontes de 
financiamento da previdência 
social, na medida em que provoca 
alterações essenciais no sistema, 
requer um estudo cuidadoso. É 
necessário, antes de tudo, apresentar 
e analisar os principais argumentos 
utilizados para defender a 
desoneração da folha salarial, assim 
como as diferentes alternativas 
existentes no debate público.

Uma das principais razões 
alegadas pelo governo e por 
entidades empresariais para a 
mudança da base contributiva na 
Previdência é a redução do custo 
da força de trabalho e da carga 
sobre as empresas, incentivando 
a contratação de mão-de-obra e a 
formalização ou a legalização das 
relações de trabalho. O documento: 
“Reforma Tributária”, lançado 
pelo Ministério da Fazenda no dia 
28/02/2008, contém, dentre outras, 
a seguinte afirmação:

“O projeto da Reforma tributária 
foi elaborado tendo em vista a 
melhor equação possível entre 
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correções de distorções de nosso 
sistema tributário e a minimização 
de resistências políticas à proposta, 
procurando tornar mais fácil sua 
tramitação no Congresso Nacional 
– onde será amplamente discutido 
e, provavelmente, aperfeiçoado. 
(...) impactos para os trabalhadores: 
(...) formalização do mercado 
de trabalho, a ampliação da 
cobertura previdenciária através 
da desoneração da folha de 
pagamentos e do fechamento 
de brechas de sonegação que 
viabilizam a informalidade (...)”.

Entretanto, não existe consenso 
na literatura internacional de que 
a redução dos custos trabalhistas 
implicará o aumento do emprego 
ou a melhoria do desempenho 
da economia. Em segundo lugar, 
problemas como o desemprego 
e a precarização das relações de 
trabalho herdada nos anos 90 
não são funções do volume de 
encargos trabalhistas e sim da 
situação de penúria que atinge 
amplos segmentos da economia. Os 
resultados atuais decorrem de uma 
política de contração deliberada e 
persistente da demanda efetiva que 
sucedeu o processo de abertura 
indiscriminada da economia e a 
integração em marcha forçada 
aos circuitos do capital financeiro 
internacional.

Por outro lado, lançar mão da 
argumentação baseada no tão 
decantado “déficit previdenciário” 
não se sustenta sob o prisma jurídico 
e dos fatos, criando graves distorções 
para a análise referente a essa 
temática. A Constituição brasileira 
definiu que a Seguridade Social é 
um conjunto de ações destinadas 
a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência 
social dotadas de orçamento próprio 

composto por contribuições sociais 
e que não devem ser utilizadas para 
outros fins.

 Muitos afirmam que o 
aumento da informalidade no 
mercado de trabalho a partir do 
fim da década de 80 ocasionou a 
deterioração das contas do INSS. Para 
estes, a crescente necessidade de 
financiamento do INSS, juntamente 
com o déficit dos regimes de 
previdência dos servidores públicos, 
seria um dos principais fatores 
do desequilíbrio fiscal das contas 
públicas na década de 90. Este 
passivo indicaria a existência de 
graves problemas intertemporais 
das contas públicas, assim como 
o próprio questionamento da 
sustentabilidade do direito à 
aposentadoria.

A análise do Orçamento da 
Seguridade Social, anualmente 
divulgado pela ANFIP pela Fundação 
ANFIP, contraria muitos desses 
argumentos, revelando que a receita 
vem superando, há alguns anos, 
as despesas. E em 2007, ainda com 
os recursos da CPMF, da Cofins etc, 
os resultados não serão diferentes. 

Entretanto, os saldos positivos, que 
deveriam estar sendo utilizados 
para assegurar a expansão dos 
programas da Seguridade Social 
ou para a inclusão de diversos 
segmentos sociais, vêm sendo 
utilizados para aumentar o superávit 
primário do governo e fazer frente 
ao pagamento dos encargos da 
dívida pública.

Todo esse quadro resulta da 
opção por uma modernização 
conservadora, que isolou as 
necessidades da política social dos 
imperativos impostos por uma 
política econômica que delineou 
uma opção pela garantia de 
renda, propriedade e privilégios 
dos segmentos dominantes, 
aumentando a heterogeneidade 
e fazendo da concorrência o fator 
de mobilidade social. O resultado 
foi o afastamento dos sonhos de 
constituir um país mais justo. O 
tributo, que é o instrumento para 
redistribuir renda por excelência, 
é, contraditoriamente, visto pelas 
elites como algo que não deve 
ser dirigido ao atendimento das 
necessidades sociais e, apesar 
dos discursos, os problemas se 
avolumam na mesma proporção 
que a esperança se esvai.

Cabe destacar que a verdadeira 
questão histórica brasileira consiste 
em promover mudanças na 
tributação de renda e propriedade 
que diminuam a vergonhosa 
disparidade social que nos coloca 
entre um dos países mais desiguais 
do mundo.

No Brasil, quem ganha até dois 
salários mínimos gasta algo em torno 
de 26% da renda no pagamento de 
tributos indiretos. Em contrapartida, 
aqueles com renda superior a 
trinta salários mínimos arcam com 
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tributos equivalentes a 7% da renda, 
o que certamente contribui para 
agravar a concentração de renda. 
Como em nosso país os impostos 
sobre bens e serviços superam, e 
muito, a tributação sobre a renda, o 
ônus maior recai sobre a população 
menos abastada, que gasta todo 
seu ordenado. Já os detentores de 
rendas mais elevadas são menos 
afetados, pois conseguem poupar 
parte de seu salário (Revista de 
Seguridade Social, nº 90 jan/mar 
2007, p.27).

É curioso ver que em países 
mais desenvolvidos, detentores de 
parques industriais mais modernos 
e diversificados, com altas taxas 
de consumo e com distribuição 
de renda mais equânime, há uma 
tendência em privilegiar a tributação 
sobre a renda e o patrimônio, 
de modo a fazer com que cada 
indivíduo ou empresa recolha o 
tributo em função de sua capacidade 
econômica. Em países como os EUA, 
Alemanha, Reino Unido, Canadá e 
Japão, a carga tributária sobre bens 
e serviços gira em torno de 33%, em 
média, e sobre a renda, 46%. Agora, 
o mais curioso é que em um país 
como o Brasil, com uma das piores 
distribuições de renda do planeta, 
bens e serviços sejam tributados em 
63%, e a renda, em média, 26%. Isso 
é justo?

Assim, mais do que partir de 
argumentos ideológicos e com 
pouca sustentação na realidade do 
país, é preciso compreender qual 
é o perfil tributário existente no 
Brasil de hoje. E entender como ele 
evoluiu recentemente e como pode 
se adaptar ou não aos princípios que 
vêm sendo amplamente difundidos 
pelo debate sobre a desoneração 

das contribuições sobre a folha 
salarial.

A Constituição cidadã de 1988 
pretendeu reverter esse processo 
que impedia a transferência de 
recursos que não fossem aqueles 
incidentes sobre a folha salarial para 
financiar a seguridade, sustando 
a manipulação das contas sociais 
para elevar a disponibilidade para 
o Tesouro. O resultado obtido foi 
a consolidação do conceito de 
Seguridade Social e a criação de 
um orçamento específico, sem a 
possibilidade de transferência de 
recursos para fins que lhes fossem 
estranhos.

A trajetória da tributação 
nos anos 1990 não rendeu bons 
frutos, pois a Constituição foi 
desautorizada e modificada. 
O aumento da arrecadação de 
contribuições, sempre adiado para 
corrigir as disparidades sociais, foi 
aceito sem resistências para honrar 
o pagamento de uma dívida pública 
crescente, a despeito de ter se 

dado uma privatização maciça de 
empresas para consolidar a abertura 
da economia e integrar o país aos 
circuitos financeiros internacionais.

O Brasil possui elevadas alíquotas 
para o custeio da previdência que 
decorrem de sua experiência histórica, 
marcada pela sistemática recusa em 
financiar as políticas sociais através de 
recursos fiscais. O desenvolvimento 
era e ainda é visto como algo 
dissociado da situação social. Para 
atender as pressões, a previdência foi, 
com freqüência, utilizada para adiar 
para a velhice os ganhos salariais a 
cada dissídio mediante promessas 
para o futuro. Com o envelhecimento 
da estrutura etária e a reversão do 
período de crescimento rápido e 
continuado, o que se viu foi o aumento 
da demanda por aposentadorias sem a 
concomitante elevação do número de 
contribuintes, apesar de as condições 
demográficas serem muito favoráveis.

 
A proposta de desoneração da 

folha de salários

A arrecadação sobre a folha de 
salários, que inclui empregados, 
empregadores e contribuintes 
individuais, é a principal fonte de 
recursos da Previdência Social. 
Somente a contribuição dos 
empregadores (cota patronal) 
representa 40% das receitas 
previdenciárias, totalizando 
quase R$ 55 bilhões em 2007. 
Como mostra a Tabela 1 (próxima 
página), as perdas, decorrentes 
da desoneração de 1% ao ano 
durante 6 anos, deverão girar em 
torno de R$ 24 bilhões, ou seja, R$ 
4 bilhões ao ano1. Em termos reais, 
R$ 3 bilhões ao ano, considerando 
uma inflação estimada de 5,2% ao 
ano até 2015.

_______________________________________________________________________________________________

1 - Considerando a rubrica “contribuições de empresas sobre segurados assalariados”.
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É preciso acrescentar que 

nenhuma dessas propostas de 
reforma  analisa se o peso de 
salários e encargos em relação ao 
PIB é inadequado. As propostas 
continuam presas à idéia de que 
é preciso dar mais estímulos aos 
empresários para investir, sem 
considerar a fragilidade da demanda 
efetiva observada na economia. No 
entanto, dada a importância vital da 
cota patronal para o financiamento 
do sistema de previdência, é preciso 
trabalhar com a hipótese de um 
baixo retorno dessas medidas e 
criar mecanismos, através de outra 
hierarquia de alíquotas ou outra 
estrutura de arrecadação, capazes 
de cobrir as renúncias.

 
Diante deste cenário é importante 

pontuar algumas questões. Os efeitos 
da desoneração sobre a redução 
na informalidade do trabalho são 
limitados, já que outros fatores como 
a sonegação fiscal, a terceirização, 
a precarização das relações de 
trabalho, a existência do caixa dois, 
o passivo previdenciário etc., estão 
sendo enfrentados de maneira ainda 
muito tímida. Já o aumento do nível 
de emprego tem relação direta com 
a demanda por bens e serviços da 
sociedade como um todo, situação 
só possível com crescimento e 
desenvolvimento econômico 
contundente e sustentado, que 
possibilite o investimento e a geração 
de empregos formais.

 
O que mais o governo tem 

afirmado é que medidas ainda estão 
em estudo e que ainda não encontrou 
uma maneira de compensar a perda 
de receita com a desoneração da folha 
de pagamento das empresas, mas 
que não aumentará a tributação.

 Diante do exposto, espera-se que 
os incentivos e a simplificação dêem 
um retorno que recompense em 
proporções satisfatórias a renúncia 
fiscal. Essa também é a esperança 
do governo. Como o objetivo final 
é aumentar a geração de empregos 
e a renda do trabalho, propiciando 
um maior bem-estar para aqueles 
que usufruem do sistema, resta-nos 
torcer e esperar.
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 Ao se estabelecer que as 
contribuições sobre a folha de salários 
devem cobrir o pagamento de 
todos os benefícios previdenciários, 
impõe-se à sociedade um modelo 
de difícil e onerosa viabilidade.

 As novidades do processo 
produtivo também têm diminuído 
o mercado de trabalho. Até mesmo 
o fim da indexação dos salários e 
das garantias de sua recomposição 
frente à inflação afeta a capacidade 
das contribuições sobre a folha de 
salários de arcar com o conjunto das 
despesas previdenciárias.

 
Dentro do atual modelo 

econômico brasileiro, exigir que 
as contribuições sobre a folha de 
salários arquem com a integralidade 
das despesas com benefícios 
previdenciários (urbanos e rurais) 
torna o emprego proibitivo, pelo 
porte dos encargos de que se 
trata e pela desproporção entre a 
contribuição do empregado e a do 
autônomo.

  Em pior situação estariam as 
empresas que se utilizam de mão-
de-obra intensiva. Ampliando sua 
carga tributária, o modelo estaria 
acentuando a redução dos postos 
de trabalho e agravando ainda mais 
a situação da Previdência.

Por outro lado, as contribuições 
sociais são tributos caros para a 
economia e em sua essência são 
injustos, porque são regressivos, 
em cascata, de difícil desoneração. 
São necessários e tolerados na 
justa conta da sua destinação 

a programas que viabilizem 
projetos efetivos de distribuição 
de renda, como os de saúde, os 
previdenciários e os de assistência 
social 

A diversificação de fontes de 
financiamento da Seguridade 
Social (faturamento, lucro líquido 
e folha de salários), a cargo da 
empresa, determinada no texto 
constitucional, está a exigir um 
processo contínuo e permanente 
de correlação entre as contribuições 
sociais derivadas nessas fontes, 
objetivando um equilíbrio gradativo 
desses encargos, visando a não 
prejudicar a necessária automação 
das empresas nem punir aquelas 
que utilizem intensivamente mão-
de-obra.

A proposta da Contribuição 
Social sobre o Faturamento Líquido, 
entendido como a diferença entre 
o Faturamento Bruto e o valor da 
folha de salários, que serve de 
base à contribuição previdenciária, 
é um início, ainda que tímido, do  
embricamento das duas fontes 
principais de financiamento da 
Seguridade  Social.

Essa proposta, caso implantada, 
permitiria no curso de um 
período não muito longo, fruto da 
experiência observada, caminhar 
paulatinamente no progressivo 
aumento da contribuição sobre o 
faturamento, diminuindo-se, ainda 
que proporcional o encargo sobre 
a folha de salários, uma vez que 
dificilmente poder-se-ia pensar na 
sua desoneração total.  

Nessa hipótese, haveria 
favorecimento à formalização da 
mão-de-obra, sem, entretanto, 
desestimular as empresas que 
investem em modernização, 
objetivando melhoria dos níveis de 
competitividade.

Diferentemente de outras 
proposituras, inclusive de 
substituição total da folha de salários, 
para algumas do tipo “imposto único”, 
nossa proposta, além de manter a 
atual alíquota sobre a folha, procura 
privilegiar as empresas intensivas de 
mão-de-obra, pois há uma redução 
considerável no faturamento e, ao 
mesmo tempo, fazendo com que as 
empresas intensivas de capital sejam 
oneradas com maior intensidade.  

No mesmo sentido, poder-se-ia 
simular novos cenários vinculando a 
outro tributo que venha a substituir 
a COFINS/CSLL, sempre com o 
objetivo de incentivar o processo 
produtivo. O foco é privilegiar as 
atividades econômicas intensivas 
em mão-de-obra, de tal maneira que 
o mercado formal seja preservado e 
que se evitem perdas de receita para 
o sistema. 

Referida proposta é uma 
pequena colaboração, no sentido 
de provocar uma ampla discussão 
em torno do financiamento da 
Seguridade Social, principalmente, 
em função da fragilidade da 
Folha de Salário, de sua limitada 
capacidade contributiva e da alta 
carga tributária, principalmente, 
no atual modelo econômico, em 
que há privilégios para as empresas 
com maior suporte tecnológico, 
com maiores ganhos de escala e 
maiores lucros, ou seja, aquelas 
que têm maior participação na 
composição final das receitas: as 
de origem financeira.

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO 
DA SEGURIDADE SOCIAL: 
FATURAMENTO LÍQUIDO
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real de 10,46 % no acumulado de 2007

Analisando-se a movimentação 
financeira da Previdência Social – 
Fluxo de Caixa do INSS – no ano 

de 2007, verifica-se que a Receita 
Total, que engloba todas as rubricas 
relativas aos recebimentos de caixa, 

teve crescimento nominal de 7,3% e 
real1 de 2,04%, saltando de R$ 201,76 
bilhões em 2006, para R$ 216,49 

________________________________________________________________________________
1 - Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a preços de dezembro de 2007.

Arrecadação bancária 
tem crescimento 
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________________________________________________________________________________
2 - Receitas Próprias Líquidas correspondem a Receitas Previdenciárias Próprias deduzidas as Transferências a Terceiros.

bilhões em 2007, comparados 
períodos equivalentes.

As Receitas Previdenciárias 
Próprias (Recebimentos Próprios) 
atingiram, no ano de 2007, o 
equivalente a R$ 153,79 bilhões. 
Deduzidas as Transferências a 
Terceiros, iguais a R$ 13,38 bilhões, 
apuram-se Receitas Próprias 
Líquidas equivalentes a R$ 140,41 
bilhões. Se comparadas a 2006, 
quando o valor líquido totalizou 
R$ 123,52 bilhões, o crescimento 
nominal foi de 13,68% e o real de 
8,1%.

A Arrecadação Bancária, rubrica 
mais expressiva das Receitas 
Previdenciárias Próprias, teve 
incremento nominal de 16,15% 
e real de 10,46%. Em valores 
monetários correntes, passou de 
R$ 122,92 bilhões em 2006, para 
R$ 142,77 bilhões em 2007. A partir 
de agosto de 2007, foi incluída na 
Arrecadação Bancária a rubrica 
Simples Nacional. Em contrapartida, 
houve diminuição da Arrecadação 
do Simples. O Simples Nacional é 
um regime tributário diferenciado, 
simplificado e favorecido previsto 
na Lei Complementar nº 123, de 
14.12.2006 (alterada pela LC nº 127 
de 2007) aplicável às Microempresas 
e às Empresas de Pequeno Porte, a 
partir de 01.07.2007.

O Simples Nacional implica o 
recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, 

dos seguintes tributos: Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ); Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI); Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 
Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS); 
Contribuição para o PIS/Pasep; 
Contribuição para a Seguridade 
Social (cota patronal); Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) e Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS). 

Já os recursos provenientes 
do Orçamento da Seguridade 
Social (Transferências da União), 
totalizaram no acumulado de 2007 
o equivalente a R$ 61,76 bilhões, 
representando uma diminuição 
nominal de – 8,82% e real de 
–13,29% em relação ao acumulado 
de 2006, quando perfizeram R$ 
67,73 bilhões.

A COFINS/LOAS, rubrica 
que suporta o pagamento de 
benefícios pelo INSS, representou, 
em 2006, cerca de 20,93% do 
total repassado pelo Ministério 
da Fazenda. Em valores nominais 
houve incremento de 7,11% em 
relação ao total de 2006. Já em 
valores reais, considerando a 
inflação vigente no período, houve 
um aumento de 1,86%. Em valores 
monetários, comparando o ano 

de 2006 ao de 2007, o salto foi de 
R$ 12,07 bilhões em 2006 para R$ 
12,93 bilhões em 2007.

Sob a ótica das Despesas Totais 
(Pagamentos), o acumulado de 
janeiro a dezembro de 2007 foi de 
R$ 221,94 bilhões, o que expressa 
um aumento nominal de 10,69% 
e um crescimento real de 5,26%, 
haja vista que em 2006 totalizou 
R$ 200,51 bilhões.

A diferença entre as Receitas 
Próprias Líquidas2 do INSS e o 
Total de Benefícios do RGPS foi 
de R$ 44,88 bilhões negativos 
no acumulado de 2007. O saldo 
teve pouca  variação real (1,46%), 
já que em 2006 somou R$ 42,06 
bilhões negativos (R$ 44,23 bilhões 
negativos em termos reais). 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, ainda 
mais 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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As forças conservadoras jamais 
aceitaram a derrota sofrida em 1988. Desde 
os trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte (ANC) recorrem sempre ao 
falso argumento de que os gastos são 
insustentáveis e o “déficit” da seguridade 
será um tsuname devastador das contas 
públicas. 

Durante a acirrada disputa na ANC 
destaca-se um ato emblemático do 
presidente José Sarney. Quando teria início 
a votação da última fase dos trabalhos da 
ANC, numa derradeira tentativa de modificar 
os rumos da ANC, Sarney convocou cadeia 
nacional de rádio e televisão para “alertar 
o povo e os constituintes” para “os perigos” 
que algumas das decisões contidas 
no texto aprovado no primeiro turno 
representavam para o futuro do país. A 
principal tese defendida era de que o país 
tornar-se-ia “ingovernável”. O inimigo da 
governabilidade era a seguridade, que 
causaria uma “explosão brutal de gastos 
públicos” (Sarney vai à TV criticar o projeto. 
Gazeta Mercantil. 27/7/1988). 

O discurso de Sarney provocou a 
imediata e memorável defesa da ANC 
feita pelo deputado Ulysses Guimarães. 
A Constituição será a “guardiã da 
governabilidade”, sentenciou. Reportou-
se a um conjunto de aspectos “inaugurais” 
do texto que seria submetido ao crivo da 
revisão constituinte. Em seguida, concluiu 
seu discurso fulminando, magistralmente, 
a tese do ‘desgoverno’: 

“Senhores constituintes: a Constituição, 
com as correções que faremos, será 
a guardiã da governabilidade. A 
governabilidade está no social. A fome, a 
miséria, a ignorância, a doença inassistida, 
são ingovernáveis. A injustiça social é a 
negação do governo e a condenação do 
governo (...)” (Ulysses Guimarães. “Esta 
constituição terá cheiro de amanhã, não 
de mofo”. Folha de S.Paulo, 28/7/1989).

Após quase 20 anos, não se pode 
afirmar que a seguridade tenha quebrado 
o país ou que ela seja a principal vilã 
do ajuste fiscal e do desgoverno.  Por 
outro lado, ela é, sem dúvidas, um dos 
principais pilares da governabilidade, 
como profetizou Ulysses Guimarães.  Entre 
1988 e 2006, o número de benefícios do 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 
aumentou de 11 para 25 milhões, entre 
trabalhadores urbanos (INPS Urbano), 
trabalhadores rurais (Previdência Rural) 
e benefícios assistenciais (Loas). Seu 
formidável efeito distributivo fica mais 
evidente se contabilizarmos também 
os seus beneficiários indiretos. Segundo 
o IBGE, para cada beneficiário direto há 
2,5 beneficiários indiretos, membros 
da família. Dessa forma, a seguridade 
beneficia, direta e indiretamente, cerca 
de 87 milhões de pessoas. Quase 70% dos 
benefícios são equivalentes ao piso de um 
salário mínimo. Sem ela, a população em 
situação de pobreza seria 11% maior. 
Hoje, mais de 80% dos idosos recebem 
aposentadoria ou pensão. Por conta 
disso, a taxa de incidência da pobreza nos 
grupos etários com mais de 65 anos é de 
apenas 10%. Sem os benefícios, mais de 
70% dos idosos estariam abaixo da linha 
de pobreza. 

A despeito desses fatos, a partir de 
1990 os mesmos argumentos baseados 
nas mesmas teses apocalípticas voltaram a 
ser evocados para justificar novas rodadas 
de reforma. Foi assim durante o Governo 
Collor enquanto aguardava a revisão 
constitucional prevista para ocorrer em 
1993 – que acabou não ocorrendo por 
conta do impeachment – para enterrar de 
vez a seguridade. 

O Governo FHC teve maior êxito. A 
Reforma da Previdência realizada em 
1998 desmontou parte das conquistas 
de 1988. Para justificar esse legado, além 
dos argumentos falaciosos de sempre, 

seu governo inovou ao difundir a visão do 
aposentado como portador de ‘privilégios’ 
inaceitáveis, um verdadeiro ‘marajá’, 
que ameaçava a estabilidade. O próprio 
presidente da República denominou-os 
de “vagabundos”. 

O Governo Lula não foi diferente. 
Em meados de 2005 a área econômica 
reprisou os  mesmos mantras para 
justificar o programa visando ao “déficit 
nominal zero”.  O ajuste repousava sobre 
o que restou da seguridade. Raul Veloso, 
conhecido membro da ortodoxia, foi direto 
ao ponto: “O superávit primário acabou. 
(...) A única saída seria cortar despesas 
constitucionalmente obrigatórias – em 
bom português previdência, saúde, 
educação e assistência social” (Folha de São 
Paulo, 2/9/2005). 

Outro especialista reeditou a tese do 
país ingovernável, ao recomendar que 
todos os esforços fossem concentrados 
“na mãe de todas as reformas, que será 
a previdenciária, sem a qual o país será 
inviável” (sic) (Fabio Giambiagi, Valor, 
18/10/2005). 

Bombardeada pela ministra Dilma 
Roussef – que considerou o plano uma 
“simplificação grosseira” – essa proposta 
voltou ao centro da agenda do candidato 
derrotado à presidência da República em 
2006.

Em janeiro de 2006, o então ministro da 
Previdência, Nelson Machado, escancarou 
o que a Constituição da República havia 
consagrado duas décadas antes. De 
forma correta, os critérios de apuração 
do “déficit” foram alterados e ele reduziu-
se dos “alarmantes” R$42 bilhões para 
R$ 4 bilhões.  A ortodoxia ficou à beira 
de um ataque de nervos. Em uníssono, 
argumentaram tratar-se de “manipulação 
contábil” que equivale a não enfrentar os 
problemas de fundo e “varrer a sujeira para 
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debaixo do tapete”. 

Na atual conjuntura, não há nada 
de novo no front conservador. A recente 
instituição do Fórum Nacional da 
Previdência Social proporcionou outra 
enxurrada de revelações apocalípticas. 

Campos e Pochmann (2007, 65) têm 
razão quando afirmam que o debate 
sobre a previdência no Brasil ainda 
permanece contaminado por idéias 
“fora de lugar”. Segundo esses autores, 
algumas das propostas de reforma do 
sistema previdenciário em discussão 
“são estritamente focadas no próprio 
sistema, esquecendo (ou simplesmente 
desconsiderando) que os problemas aí 
existentes radicam na verdade fora dele, 
quer dizer, radicam mais propriamente no 
mercado de trabalho”. 

De fato, no debate em curso tem 
prevalecido a visão de que a natureza da 
questão financeira da Previdência Social 
no Brasil decorre, exclusivamente, de 
fatores endógenos ao próprio sistema. 
De forma simplificada, argumenta-se 
que o desequilíbrio financeiro seria 
conseqüência do crescimento dos 
gastos com benefícios, reflexos da 
suposta “generosidade” do atual plano 
de benefícios. O ritmo de crescimento 
das despesas se intensificará no futuro. 
A transição demográfica seria um 
componente adicional de expansão dos 
gastos com aposentadorias e o “déficit” do 
sistema, hoje crítico, seria insustentável 
em 2050. A experiência de outros países 
comprovaria a tese de que os gastos 
com aposentaria no Brasil estariam 
muito acima dos padrões internacionais. 
O suposto excesso dos gastos à luz da 
experiência internacional reforçaria 
o argumento de que a Previdência se 
constituiria no principal obstáculo ao 
desenvolvimento econômico, dado que 
não deixa espaço orçamentário para 
investimentos em infra-estrutura. Nesta 
perspectiva, a única saída para equacionar 
o problema seria fazer novas rodadas de 
reformas, feitas para corrigir as benesses 
do sistema e para reduzir o patamar de 
gastos. (Giambiaggi, 2007; Tafner, 2007; e 
Caetano & Miranda, 2007).

Ao contrário, a natureza da questão 
do financiamento da Previdência Social é 
preponderantemente exógena e reflete 

as opções macroeconômicas adotadas 
nas últimas décadas, que fragilizaram 
o mercado de trabalho e estreitaram 
os mecanismos de financiamento das 
políticas sociais, em geral, e da Previdência 
Social, em particular (Fagnani, 2005). 
Mais precisamente, o cerne da questão 
do financiamento da Seguridade Social 
é a redução do patamar de receitas, 
decorrente do baixo crescimento 
econômico e seus impactos negativos 
sobre o mercado de trabalho. 

Portanto, uma agenda alternativa 
mais justa e eficaz deve, necessariamente, 
mudar o foco das despesas para o das 
receitas. O crescimento econômico é 
condição necessária para isso. O início 
do segundo mandato do presidente Lula 
teve o mérito de recolocar a questão do 
crescimento econômico no centro da 
agenda governamental. Trata-se de fato 
alvissareiro e bem-vindo que não ocorria 
há mais de duas décadas. A redução das 
taxas de juros – que ainda permanecem 
elevadas – foi um dos fatores centrais para 
o início da retomada do crescimento. 

A doutrina e a ideologia de que o 
país não poderia crescer mais de 3,5% 
ao ano, tantas vezes represadas, estão 
sendo negadas pela realidade. O PIB 
cresceu 5,4% em 2007. Foram criados 
mais de 1,8 milhões de empregos 
formais. Em setembro foram criados 
mais de 251 mil empregos com carteira 
assinada, o melhor resultado desde 
1992. O desemprego estrutural caiu para 
14,25% em dezembro de 2007, o melhor 
resultado desde 1998. O desemprego 
médio em 2007 medido pelo IBGE  caiu 
para 9,3%, a menor taxa em cinco anos. 
A arrecadação tributária até setembro 
aumentou 11% em relação a 2006. O 
governo arrecadou até outubro de 2007 
mais de R$ 36 bilhões acima do previsto. 
A dívida líquida do setor público caiu 
para 43% do PIB, o menor valor desde 
1999. O crescimento do investimento no 
País acumulado entre 2006 e 2007 é de 
18%. O investimento deve crescer 20% 
nos próximos 5 anos, estima o BNDES. No 
final de 2007, 85% da indústria produzia 
acima da média dos últimos dois anos. O 
consumo de máquinas cresceu 29% no 
3º trimestre de 2007. A rentabilidade da 
indústria voltou a subir após dois anos. 
O consumo avançou 5,9% no primeiro 
semestre, a maior taxa desde 1997. 

Em agosto, as contratações de 
empregados com carteira assinada 
ajudaram a previdência social a 
apresentar pela primeira vez desde 
meados de 1990 uma redução de 20% 
no alegado “déficit” em suas contas em 
relação a agosto de 2006. No final de 
2007, o secretário de Previdência Social 
do MPS, Helmut Schwarzer, coordenador 
do Fórum Nacional da Previdência 
Social, admitiu a melhoria das contas 
da previdência, ante os fatos positivos 
decorrentes do crescimento econômico. 
Segundo Schwarzer, o alegado “déficit” 
do INSS está caindo e pode fechar menor 
do que em 2006. Pela primeira vez desde 
1995, o déficit da Previdência Social 
acumulado no ano (janeiro a outubro) 
apresentou queda na comparação 
com igual período do ano anterior. E 
prossegue Schwarzer:

“Essa queda é sinal do momento 
excepcional favorável da previdência. 
A arrecadação cresceu fortemente e o 
gasto com benefícios está praticamente 
estável”, avalia o secretário de 
Previdência Social do MPS. A redução já 
pode ser considerada como uma nova 
tendência das contas do regime geral de 
aposentadorias (Déficit na previdência 
cai pela primeira vez desde 95, Folha de 
S.Paulo, 23/11/2007). 

Assim, após opções macroeconômicas 
inspiradas na cartilha neoliberal, esses 
sinais de reversão da tendência de 
estagnação contradizem frontalmente 
as profecias pessimistas de que a 
economia não poderia crescer mais de 
3,5% ao ano porque geraria inflação; de 
que sem a Reforma da Previdência o País 
não cresceria; de que sem a reforma da 
Previdência o País não investiria; de que 
sem a reforma da Previdência, “a mãe 
da todas as reformas, o pais se tornará 
ingovernável”, dentre tantos outros 
dogmas falaciosos difundidos como 
cortina de fumaça, por trás da qual se 
escondem os objetivos de capturar esses 
recursos da Seguridade para a gestão 
financeira da dívida. A continuidade 
desse ciclo de crescimento por mais 
alguns anos colocará por terra muitas 
das teses catastróficas difundidas há 
mais de vinte anos pela ortodoxia 
econômica. Sem crescimento não há 
saídas civilizadas para a Previdência 
Social – nem para o país. 





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 prin-
cipal 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 car-
gos 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. 


