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|   MATÉRIA|   EDITORIAL

É 
com pesar que informamos: o Brasil está 
em estado terminal! Essa foi, e ainda é, 
a sensação que paira no coletivo social 
sobre o aparente fim do poço em que 
as instituições e relações políticas 

chegaram. O caos ocorrido em Brasília, no fim de 
maio, durante as manifestações nas ruas, revela 
mais que intolerância, revela o que todos temiam: 
que os poucos vençam com o uso da violência 
em desfavor da grande maioria; que a corrupção 
de um pequeno grupo do “poder” manche os 
princípios constitucionais da democracia. 
Um momento significativo e delicado para 
a sociedade. O abismo político, resultado da 
divulgação de delação premiada que envolve 
diretamente o presidente da República, carimbou 
uma nuvem negra sobre a governabilidade e 
continua propagando incertezas quanto ao 
futuro político do nosso país. 
Consequência imediata dessa crise foi a 
paralisação da tramitação das reformas 
trabalhista e Previdenciária. Apesar de a situação 
do presidente da República ser considerada 
insustentável, sua permanência no cargo até o 
fim do mandato não pode ser descartada, o que 
exige plena e completa atenção da sociedade 
quanto à continuidade da agenda de reformas. 

O alerta também está mantido caso ocorra a 
vacância do cargo e um sucessor comprometido 
com as pautas assuma a presidência. E ainda há 
a possibilidade de o Congresso votar as matérias, 
como já declarou o presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ). 
Este é um momento de alerta geral. A situação 
delicada que estamos exigirá de todos os 
brasileiros, especialmente dos servidores 
públicos, em particular dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil, por sua atribuição 
imprescindível para a sociedade, total 
comprometimento para que o país continue sua 
caminhada rumo à justiça fiscal e tributária, ao 
combate à corrupção, à sonegação e à evasão de 
divisas, à defesa das fronteiras e ao cumprimento 
e fiscalização dos preceitos legais. 
A ANFIP, que ao longo dos seus 67 anos viveu 
outros momentos de tensão, que acompanhou 
de perto decisões políticas importantes, que 
esteve na Constituinte, que lutou bravamente 
pelo reconhecimento da carreira, espera que o 
conturbado cenário se amenize, que as relações 
entre o público e o privado se estabilizem, e que, 
fundamentalmente, a Constituição da República 
seja a grande norteadora das mudanças que 
precisam acontecer. 

Hora
da virada
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A segunda edição de 2017 da Revista de 
Seguridade Social vem num momento crucial para 
o Brasil, quando a forte corrupção política ganha os 
holofotes e o mundo passa a conhecer as mazelas que 
rondam os Poderes da República. Um abismo se rompeu 
sob os pés do povo brasileiro. Ainda assim, os bons são a 
maioria e, juntos, todos podem mudar a cara da política 
vigente e estabelecer novas diretrizes.

Vamos tratar neste material de todos os assuntos 
abordados durante a XXVI Convenção Nacional da ANFIP, 
que aconteceu em Brasília entre os dias 20 e 23 de maio. 
Um momento importante para o futuro da Entidade, não 
só por trazer à tona as pautas mais atuais sobre política 
e economia, incluindo a crise, mas por representar o 
início do processo eleitoral para a escolha dos próximos 
dirigentes da Entidade. Confira o que falaram os 
especialistas sobre reforma da Previdência, reforma 
tributária, combate à corrupção. Os participantes ainda 
foram brindados com uma palestra motivacional que 
provocou grande reflexão sobre o papel de cada um no 
fluxo chamado “vida”.

Confira também uma interessante reportagem 
sobre a dependência digital. Silenciosa, mas potente, 
que tem levado homens, mulheres, jovens e adultos a se 
isolarem socialmente em troca do consumo das redes. 
Veja o que os especialistas falam do assunto e reflita 
sobre as suas próprias atitudes e a de seus familiares.

Um artigo sobre a reforma da Previdência, com 
uma profunda análise do economista e professor da 
Unicamp Eduardo Fagnani sobre o cenário ilegítimo 
para reformas, baseadas em falácias e diagnósticos 
rudimentares. Também neste cenário, e por contestar 
os argumentos do governo, a ANFIP sofre ataques dos 
apoiadores da reforma previdenciária. Em contrapartida, 
os dados da Associação são referendados por especialistas 
do Direito Previdenciário e por constitucionalistas. A 
Entidade é a principal referência nesse debate.

O resultado da arrecadação tributária federal 
apresenta melhor desempenho, em abril de 2017, e 
pode ser um fôlego para a economia. Apesar disso, o 
Brasil segue na tentativa de driblar uma das piores crises 
política e econômica do país.

Boa leitura!
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DOS LEITORES

“Parabéns ANFIP e a todos que a fizeram grande, 
robusta e valorosa! Que seu fôlego jamais falte! 

Que a sua história vindoura seja tão rica e capaz 
o suficiente para virar jogos tão difíceis como os 

enfrentados e vencidos no atual momento!” 
Nilo Sérgio de Lima (GO)

“Parabéns à ANFIP pelos seus 67 anos de atividade, 
constituída por lutas justas e por isso vitoriosas 

em prol dos trabalhadores do Brasil. Estou certa de 
que continuará nessa missão e sinto-me orgulhosa 

de pertencer, desde o início, a essa Entidade 
batalhadora assim como todos os brasileiros que 
trabalham para o engrandecimento desse Brasil, 

cujos filhos não fogem à luta.” 
Catarina Leite José Mansur (MS)

“Parabéns, ANFIP, nossa única e legítima entidade 
nacional que de fato representa e defende os 

interesses de todos os Auditores Fiscais da RFB.” 
Osmário Mendonça (GO)

“Parabéns à ANFIP pelo seu 67° aniversário de 
fundação e pelas jornadas que empreendeu em 
prol da categoria dos Auditores Fiscais da RFB e 

em defesa da Seguridade Social, especialmente da 
Previdência Social. Sou testemunha dessa história 

porque sou seu associado desde os idos de 1982. 
Parabéns ANFIP! Vamos festejar a data. ” 

Castelo Bessa (CE)

“Nos últimos dias, a ANFIP vem sendo atacada 
por muitos que querem ver passar as reformas 

da Previdência e trabalhista e outras que retiram 
direitos dos trabalhadores. A ANFIP é uma 

entidade séria e respeitada justamente porque 
luta, não só pelos direitos corporativos em defesa 

de seus associados, mas também pelo conjunto 
da sociedade. A ANFIP é uma das mais antigas 
entidades no Brasil e sempre teve essa postura 

ética e proativa em defesa dos direitos da 
sociedade. Sinto-me orgulhosa em pertencer a 
essa entidade e cumprimento-a por ocasião de 

mais um ano de existência. Força, ANFIP, eles 
passarão, nós passarinho! ”

Maria do Carmo Costa Pimentel  (RS)

“Agradeço a transparência sobre os esforços 
em prol da aprovação do PL5864/16, com 

reconhecimento do subsídio. ” 
Emilson Torres dos Santos Lima (RN)

“Vivemos um momento de trevas no Brasil, não 
apenas pelos escândalos de corrupção de dimensões 
sem precedentes que nos horrorizam a cada dia, mas 

também devido ao assalto simultâneo, e sem pudores, 
a todas as legislações cuja construção ao longo de 

décadas representou um avanço civilizatório em nosso 
país: previdenciária, trabalhista, ambiental, de defesa 
de povos indígenas, quilombolas e outras populações 

tradicionais etc. Nesse sentido, é um alento e um 
orgulho ver a atuação destacada da ANFIP na defesa de 
alguns desses marcos legais, bem como na produção de 

material de qualidade ímpar para subsidiar a atuação 
de outras pessoas na resistência a tais retrocessos.”

André Ilha (RJ)
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metodologia utilizada pela ANFIP
Especialistas referendam 
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A 
Previdência Social é superavitária! É o 
que afirma a ANFIP que, há 22 anos, 
analisa o orçamento da Seguridade 
Social. Os dados são divulgados, 
anualmente, na publicação Análise 

da Seguridade Social.
Para confirmar a constitucionalidade do 

estudo, operadores do Direito Previdenciário e 
constitucionalistas divulgaram Nota Técnica1 para 
referendar a metodologia utilizada pela Associação. 
O documento é assinado pelo Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário (IBDP), Instituto Goiano de 
Direito Previdenciário e Instituto Brasiliense de Direito 
Previdenciário (IBDPrev). “Deve ser plenamente 
esclarecido quais sistemas de proteção social e seus 
respectivos orçamentos integram a Seguridade 
Social, em termos técnicos”, explicam os institutos, 
em nota pública, ao citarem a Análise da Seguridade 
Social 20152 como “versão mais atual do conhecido e 
respeitado exame das contas previdenciárias”.

Juntos, os institutos criaram o movimento 
Pela Verdade na Previdência3, que ainda conta 
com o Instituto dos Advogados Previdenciários, 
além do apoio direto de mais de 200 entidades 
de especialistas, técnicos e estudiosos em todas 
as áreas, como a OAB Nacional, suas seccionais 
e entidades nacionais de proteção social e da 
cidadania que, com a credibilidade da sociedade 
civil, alertam e lutam contra o risco de retrocesso 
social que pode ser provocado pela Proposta 
de Emenda à Constituição 287/16, que trata da 
reforma da Previdência.

O cálculo da ANFIP, no entanto, tem 
desagradado o governo federal e parlamentares 
que defendem a reforma, que, a todo custo, tentam 
aprovar no Congresso Nacional uma proposta que 
aprofunda ainda mais as desigualdades do país ao 
retirar direitos daqueles que mais necessitam da 
proteção social.

1. Publicação disponível no hotsite da Previdência Social da ANFIP - https://www.anfip.org.
br/reformadaprevidencia.php
2. Disponível no site da ANFIP, em Publicações – Livros (https://www.anfip.org.br/
index.php)
3. Acesse: http://www.pelaverdadenaprevidencia.org.br/

Apesar dos ataques, a atuação da ANFIP é 
reconhecida nacional e internacionalmente. Em 
todos os debates sobre a reforma da Previdência, 
os dados da Associação são citados para contestar 
o falacioso mito do deficit, alardeado pelo 
Palácio do Planalto, e para defender o sistema 
previdenciário do país.

Os estudos da ANFIP também servem de 
subsídio para o trabalho da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Previdência Social e da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência 
(CPIPrev), ambas presididas pelo senador Paulo 
Paim (PT/RS).

Com reconhecimento público, a ANFIP segue 
sendo protagonista da defesa da Seguridade Social, 
em especial da Previdência, do bem-estar social e na 
luta por uma sociedade livre, justa e igualitária.



NA VANGUARDA DOS DEBATES SOBRE OS PRINCIPAIS 
ASSUNTOS QUE AFETAM A SOCIEDADE, ANFIP REÚNE 
ESPECIALISTAS PARA TRATAR DO COMBATE À CORRUPÇÃO E 
DAS REFORMAS PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA

|   CONVENÇÃO NACIONAL
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A 
máxima “juntos somos mais fortes”, 
apesar de parecer clichê, tem um 
inegável poder de unir o pensamento 
coletivo e influenciar diretamente as 
decisões a serem tomadas. Debatendo 

os temas mais atuais da pauta social, como o 
combate à corrupção e as reformas previdenciária 
e tributária, a XXVI Convenção Nacional da ANFIP, 
realizada de 20 a 23 de maio, veio para mostrar 
que a união, o trabalho conjunto e a reflexão são 
imprescindíveis para delinear princípios essenciais 
para o efetivo desenvolvimento nacional. Melhor, 
são essenciais para o futuro da democracia. Os 
participantes da última edição do evento, realizado 
em Brasília, demonstraram total sintonia com as 
diretrizes da Entidade, com ênfase nos valores 
humanos, na justiça social e nos direitos coletivos.

Inclusive, a necessidade de reflexão, 
fortemente influenciada pela atual conjuntura 
institucional, política e econômica que afeta o País, 
foi a palavra mais citada em plenário. Álvaro Sólon de 
França, ex-presidente da ANFIP e ativo defensor das 
causas sociais, foi o coordenador-geral do evento e 
deixa a todos uma mensagem de otimismo. “Que 
possamos olhar para nosso passado e nosso presente 
e consigamos verificar que, apesar de muitas vezes 
enfrentarmos dificuldades, nós conseguimos 
suplantá-las, porque nós sempre cultivamos 

aquilo que faz com que homens, mulheres e nação 
sobrevivam: os princípios”, afirma, acrescentando 
ainda que são esses princípios os alicerces que 
sustentam a sociedade. “Assim são suplantadas as 
dificuldades, com coragem e entusiasmo. Que nada 
roube nossa alegria de cultivar aquilo que é o dom 
mais precioso que temos: o dom da vida. Quando 
chegamos na maturidade, a gente entende que 
precisamos de muito pouco para ser feliz”.

ANFIP É RECONHECIDA POR SEU 
TRABALHO

A solenidade que marcou o início da 
Convenção Nacional foi, para a ANFIP, a chegada do 
tão planejado evento que reúne Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil de várias partes do país 
e, para todos que estiveram nos dias de evento, a 
certeza de que é preciso acreditar. A vice-presidente 
de Relações Públicas, Maruchia Mialik, que esteve à 
frente da comissão responsável pelos preparativos, 
fala sobre o quão trabalhoso é chegar o grande 
dia, no entanto, chega com a sensação de dever 
cumprido. “O trabalho, para que dê tudo certo, é 
como um organismo. Todos vão trabalhando juntos. 
A expectativa de se vai dar certo existe. E quando dá, 
vem o alívio. É recompensador”, diz.

A sessão solene de abertura aconteceu no dia 
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20 de maio. O secretário de Previdência Social do 
Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, esteve lá, 
mesmo aparentemente em “campo minado”, como 
citaram alguns com sua participação. Para a ANFIP, 
foi um sinal de respeito, sabendo que no campo 
“minado” das teses e ideias o debate e a reflexão 
podem e devem ser realizados com respeito. “Sua 
presença aqui demonstra profissionalismo”, anuncia 
o presidente Vilson Antonio Romero. 

O senador Paulo Paim (PT/RS), profundo 
conhecedor da sistemática associativa, relatou sua 
forte ligação com a Entidade. “Isso é uma coisa do 
universo”, comenta sobre ter nascido no mesmo ano da 
Associação, que completou 67 anos de existência. As 
futuras gerações saberão o que a ANFIP está fazendo 
hoje. “Ela ainda estará à frente das grandes batalhas 
em defesa do povo brasileiro”. O parlamentar lamenta, 
no entanto, os ataques sofridos pela 
Entidade. “Os inteligentes defendem 
causas e ideais”, afirma. A parceria ao 
longo dos anos continua ainda hoje 
com a recente instalação da CPI da 
Previdência.

Prestigiando também a 
cerimônia, a deputada Érika Kokay 
(PT/DF), com seu ímpeto poético, 
registra a importância do trabalho 
da ANFIP, principalmente ao 
contribuir com estudos e dados que subsidiam na 
defesa da Previdência Social. “A ANFIP tem sido de 
um profundo gigantismo nesse momento em que 
estamos enfrentando essas reformas. A ANFIP se 
fez presente no primeiro momento e está presente 
todos os dias no Congresso Nacional. O próprio 
exercício do Auditor Fiscal é a defesa do cidadão 
brasileiro. A Entidade esteve presente em todas 
essas discussões do Parlamento que envolvem o 
povo brasileiro. Então, a primeira palavra que me 
vem é gratidão”, diz. 

A atual crise política e econômica pontuou 
todos os discursos na cerimônia de abertura. 
O presidente Vilson Romero, que na ocasião 
homenageou os ex-presidentes da ANFIP, critica 
duramente as reformas que retiram direitos dos 

trabalhadores. “Lamentavelmente, há um intenso 
e inapagável ar de menosprezo ao governo, a suas 
estatais e à sociedade como um todo. E o pior é que 
os atuais escândalos podem ser somente o início 
do desvendamento de muitos outros”, ressalta. 
“Seguiremos elevando bem no alto as bandeiras 
da justiça fiscal e da proteção social aos menos 
aquinhoados de nossa sociedade. Vamos seguir 
também na luta pela dignidade e pela consolidação 
da autoridade tributária e aduaneira dos Auditores 
da RFB”, enfatiza o presidente.

A mesa foi composta pelo presidente da ANFIP, 
Vilson Romero; pela presidente da AFIPDF, Maria 
José Moraes; pelo senador Paulo Paim (PT/RS); pela 
deputada federal Érika Kokay (PT/DF); pelo secretário de 
Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano; 
pela coordenadora do Conselho de Representantes, 

Tereza Liduína Félix; pela coordenadora do Conselho 
Fiscal, Maria Geralda Vitor; pela presidente da Fundação 
ANFIP, Maria Inez Rezende Maranhão; pelo presidente 
do Instituto Mosap, Edison Guilherme Haubert, e pelo 
presidente do Fonacate, Rudinei Marques.

Acompanharam ainda a cerimônia o 
superintendente da 1ª Região Fiscal, José Oleskovicz; 
o 1º diretor-adjunto de Administração e Finanças 
do Sindifisco Nacional, Cesar Araújo Ramos; o 
presidente do Sindireceita, Antônio Geraldo de 
Oliveira Seixas; o presidente do Fenafisco, Charles 
Alcântara; a presidente da Anajur, Ruth Miller; o 
diretor de Fiscalização e Monitoramento da Previc, 
Sérgio Djundi Tanaguchi; o presidente da 1ª Seção 
do Carf, Marcos Valadão; e o coordenador-geral de 
Tributação, Fernando Mombelli.

AUTORIDADES DESTACAM EM DISCURSOS A 
IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DA ANFIP NA DEFESA 

DAS CAUSAS SOCIAIS E REAFIRMAM A NECESSIDADE 
DE UNIÃO PARA QUE O BRASIL RETORNE À ESTRADA DA 

DEMOCRACIA COM EFETIVA PARTICIPAÇÃO POPULAR
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A 
capacidade dos seres humanos de 
interação e de construir as mudanças no 
mundo foi abordada pelo psicanalista 
clínico, mestre em Educação e consultor 
máster Homero Reis, durante a XXVI 

Convenção Nacional. A palestra, ocorrida no dia 21 
de maio, foi mediada pela vice-presidente Executiva 
da Associação, Carmelina Calabrese, e coordenada 
pelo vice-presidente de Tecnologia da Informação, 
Paulo Correia Melo. 

As intervenções de Reis foram certeiras e 
convocou todos para uma ampla análise sobre os 
impactos que as atitudes de cada um geram para a 
humanidade. As ações individuais têm reflexo direto 
no comportamento do coletivo. “O mundo imediato 

está afastando as pessoas da razão essencial de sua 
existência, a humanidade”, alerta. 

Os seres humanos são naturalmente afetivos, 
gregários, amistosos e desobedientes. “Ser afetivo 
faz parte de nossa característica como seres 
humanos. Nos vemos uns aos outros sob a ótica 
da afetividade. Queremos estar uns com os outros 
porque nos entendemos como parte um do outro”, 
ensina. O mesmo princípio permeia o ser gregário.  
“Coube à sabedoria da natureza nos fazer homens 
e mulheres, porque precisamos uns dos outros.” 
Sobre ser amistoso, Reis destaca: “queremos fazer 
amizade, estar com nossos amigos”. Quanto à última 
característica, ela que faz as mudanças no mundo 
acontecerem: “somos desobedientes”, anuncia. 

“QUAL O PAPEL DE CADA UM NA CONSTRUÇÃO DO MUNDO?” – HOMERO REIS 
EXPLICA QUE TODAS AS ATITUDES INDIVIDUAIS REFLETEM NA HUMANIDADE

Psicanalista provoca reflexão
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“Questionamos os nossos filhos, mas todos somos 
naturalmente desobedientes. Sempre fazemos 
aquela pergunta: por que não?”. 

O grande impacto de sua apresentação, 
depois de exaltar as inúmeras capacidades dos 
seres humanos, aconteceu quando o psicanalista 
apresentou uma sequência de fotos mostrando as 
mazelas sociais, a fome, as guerras que aconteceram 
e ainda acontecem e a deteriorada saúde de 
muitas populações mundo afora, fruto também 
da ausência da ação humana. “Essas cenas são 
resultantes de escolhas que fizemos. Quem tomou 
essas decisões? Quem fez essas escolhas? Foram 
feitas por pessoas como nós. Eu sou responsável 
por essas decisões? Sou. O que a gente precisa 
pensar agora é como mudar esse estado de coisas, 
a ponto de criar um futuro que seja possível e que 
mostre para nós que temos outras possibilidades”, 
sintetiza. “Se somos amistosos, gregários, afetivos, 
por que temos construído um mundo tão agressivo, 
com nível de violência insustentável?”, questiona. 
Selando o discurso “incômodo” de tão verdadeiro, 
Reis diz: “a sociedade racionalista criou a dicotomia 
emoção e razão. O ser humano é um ser emocional 
que usa a razão para justificar as escolhas que faz, 
mas, no fundo, as escolhas são emocionais”. 

Reis criticou a forma “líquida da sociedade” de 
querer tudo “para hoje, para agora”, desconsiderando 
que o mundo é formado por uma rede de fluxos. 

“Para fazer esse evento, não foi só a diretoria que 
se mobilizou. Existem várias pessoas que estão 
programadas para que este evento aconteça: 
energia elétrica, aeroportos, transporte, rede 
hoteleira, gráficas”. Para o psicanalista, o mundo 
moderno criou a consciência de que “aperto o botão 
e a coisa funciona”. Na teoria do relativismo, segundo 
explica, as pessoas assumem a autoridade de serem 
autoridade em tudo. “Perdemos a humildade de 
dizer que não sabemos”, lamenta.

Para os associados, Reis deixou a seguinte 
lição: “Se somos associação, somos parte uns dos 
outros. Precisamos parar de pensar na construção de 
modelos efetivos a partir de mecânicas, para sermos 
organismo. Se somos corpo, qualquer parte dele é 
importante. O desafio das empresas é sair dessa visão 
mecânica, técnica, para a visão orgânica. Estamos 
compondo um corpo que precisa ser cuidado”. 

PSICANALISTA HOMERO REIS DESAFIA 

PLATEIA A REALIZAR AUTOANÁLISE SOBRE 

OS IMPACTOS DAS ESCOLHAS E ATITUDES 

DE CADA UM NA CONCRETIZAÇÃO DO 

CONTEXTO SOCIAL
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U
m breve vídeo publicado no youtube, 
editado pela ANFIP, com imagens 
e discursos que citam a Entidade, 
proferidos nas reuniões da Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados que 

analisou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
287/16, mostra o quanto a Entidade explorou seus 
espaços, ampliou seus conhecimentos e fortaleceu 
o debate sobre a futuro da Previdência Social. 
Orgulho? Sim. 

Para o presidente da ANFIP, Vilson Antonio 
Romero, ao tentar se distanciar do complexo 
emaranhado político e econômico que circunda 
a reforma, é possível perceber o quanto a ANFIP 
foi e está sendo essencial para a sociedade. “Mas 

tudo isso teve um preço”, e a ANFIP passou a ser 
atacada, como aconteceu com vídeos publicados 
pelo Movimento Brasil Livre, que, apesar de se 
intitular suprapartidário, é liberalista e agride quem 
não pensa da mesma forma. Também quase foi 
“calada”, como tentaram integrantes da base aliada 
no Congresso Nacional, que cobraram do governo 
medidas para que a Entidade deixasse de anunciar o 
superavit da Seguridade. 

Mesmo com a paralisação aparente da 
tramitação da proposta sobre a reforma, diante da 
crise institucional instalada no Executivo, é preciso 
que todos fiquem atentos aos acordos políticos que 
podem viabilizar a votação do texto. 

É o mesmo estado de alerta que a ANFIP teve 

Previdência: manutenção do seguro 
social depende da mobilização de todos

NO EMBATE POLÍTICO E NO DEBATE TÉCNICO, ANFIP DEMONSTRA COM AUTORIDADE, 
QUALIDADE E OBJETIVIDADE QUE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA É DESNECESSÁRIA
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antes mesmo de a reforma ser anunciada, tendo 
como base os discursos políticos que previam que 
logo ela aconteceria. Para se preparar para o debate, 
a Associação articulou vários grupos de trabalho, 
sempre em parceria com entidades de renome, que 
resultou na edição de várias publicações. 

Algumas delas foram abordadas no painel 
“A reforma da Previdência”, realizada no dia 22 
de maio, durante a XXVI Convenção Nacional, 
com a participação do coordenador-adjunto 
do Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), Clóvis Scherer; 
do professor da Unicamp e coordenador da rede 
Plataforma Política Social, Eduardo Fagnani; e do 
especialista e consultor legislativo do Senado Luiz 
Alberto dos Santos.

Parcerias - Fagnani apresentou vários estudos 
desenvolvidos pela Plataforma, juntamente com 
a ANFIP, o Dieese, a professora de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Denise 
Gentil, além de um grupo formado por mais de 
vinte especialistas, para mostrar as inconsistências 
da reforma da Previdência, como aconteceu no livro 
“Previdência: reformar para excluir?”. “Não teríamos 
feito esse trabalho sem a competência do Dieese 
e da ANFIP. Houve uma decisão política por achar 
esse trabalho necessário”, afirma, ao parabenizar a 
diretoria pela decisão tomada. E diz: “Todos nós que 
participamos desse trabalho conseguimos colocar 
muita areia na reforma. A partir daí, participamos de 
vários debates no Congresso Nacional e conseguimos 
informar a sociedade sobre suas inconsistências”.

Segundo o professor, a proposta do governo é 
excludente e sem diagnóstico. “Se a Constituição do 
país não fosse desprezada, não haveria reforma da 
Previdência”.  E responde sua própria argumentação: 
“Por que o governo não quer o debate? Porque 
não tem argumento, se for debater quebraremos 
todos os argumentos, um por um. Você não faz 
uma reforma desse tipo sem o debate qualificado, 
o debate de ideias. Não se pode desprezar a 
sociedade. Não podemos aceitar que o futuro da 
nação dependa da reforma da Previdência. O futuro 
da nação depende da democracia”.

Para o especialista, qualquer mudança no 
sistema deve considerar as desigualdades existentes. 
“É justo fazer uma reforma que seja superior aos 
países desenvolvidos?”, questiona. A população não 
aprova essa reforma. “Não se faz uma reforma desse 
tipo sem legitimidade política, moral e ética, vinda das 
urnas, porque a população não votou essa reforma 
trabalhista, essa reforma previdenciária”, ressalta.

Ao longo do evento, foram exibidos também 
os vídeos protagonizados pelo ator Herson Capri (que 
cedeu os direitos de imagem) sobre a reforma da 
Previdência, que mostram as contradições da proposta 
do governo. A série é organizada pela ANFIP, Fundação 
ANFIP e Plataforma Política Social, com apoio do 
Fonacate, e estão no canal da Entidade no youtube. 

Trabalhos técnicos  - O coordenador-adjunto 
do Dieese, Clóvis Scherer, acredita que o trabalho 
técnico feito em parceria com a Entidade permitiu 
a capacitação da equipe do Departamento para 
debater os detalhes da complexa reestruturação da 
Previdência. “Sem essa parceria não estaríamos tão 
bem preparados para o nosso trabalho”, avalia.

Dentre os importantes estudos 
desenvolvidos pelo Dieese, está a Nota Técnica 
163, que apresenta um conjunto de propostas 
que os movimentos sindicais encaminharam ao 
governo para reforçar as fontes de financiamento 
da Previdência, sem restrição das despesas. 
Scherer também cita a importância de 
“Previdência: reformar para excluir?”, trabalho 
antes jamais visto na Associação, que expõe 
a fragilidade dos argumentos técnicos do 
governo. “Querem implementar regras rigorosas, 
afastando o direito previdenciário da ampla 
parcela da população”, afirma. As duas versões 
da publicação, síntese e completa, podem ser 
acessadas na página da ANFIP.

Outro documento importante que tem 
sido pouco discutido, é a “Previdência Social em 
2060: inconsistências do modelo de projeção 
atuarial do governo brasileiro”.  A publicação, que 
também está na página da ANFIP, mostra como 
os modelos de projeção de despesa do governo, 
no longo prazo, têm várias inconsistências. “Isso 
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serve de alerta para questionarmos o argumento 
que tem sido colocado de que se não mudarmos 
a Previdência hoje, a longo prazo ela estaria 
quebrada”, informa o coordenador.

No site do Dieese é possível acessar todos 
os documentos e publicações produzidos pelo 
Departamento, como também a calculadora da 
aposentadoria, palestras e vídeos. 

REFORMA DESMONTA SISTEMA DE 
PROTEÇÃO SOCIAL

O consultor legislativo do Senado Federal 
Luiz Alberto dos Santos, também alerta: a reforma 
não resolve o problema do sistema, ela dá início 
ao seu desmonte. Santos explica que as mudanças 
propostas no substitutivo do relator à PEC 287/16, 
deputado Arthur Maia (PPS/BA), continuam 
causando grande prejuízo para as mulheres, 
mesmo que a sociedade tenha conquistado por 
meio da pressão a diferenciação da idade mínima. 

Os servidores públicos, segundo ele, 
são os mais prejudicados, já que o substitutivo 
engrossou as regras de transição. Santos aborda 
ainda outros pontos negativos do texto:  cálculo 
da aposentadoria, benefícios pagos a pessoas 
com deficiência e a idosos e o acúmulo de pensão 
com a aposentadoria. “A proposta do governo 
é obscura, mas fomos, com análise profunda, 
descobrindo várias coisas, o que nos permitiu 
elaborar críticas”, argumenta.

O consultor considera a propaganda do 
governo em televisão, rádio e internet uma 
das coisas mais preocupantes de todo esse 
processo de discussão da reforma. “A divulgação 
do governo foi feita de forma extremamente 

antiética”, critica, já que, como publicitário, ele 
sabe da existência da ética da profissão.  “Naquela 
época já havia preocupação para coibir esses 
desvios. Temos visto agora que isso foi jogado na 
lata de lixo”, lamenta.

Todas essas questões estão no livro “A 
Reforma da Previdência do Governo Temer e 
o Desmonte da Previdência Pública no Brasil”, 
escrito pelo consultor legislativo e lançado na 
XXVI Convenção Nacional. “O livro tenta traduzir 
numa linguagem objetiva todos os aspectos 
importantes do tema, que envolve a quase 
totalidade da sociedade brasileira”, explica. 

Santos relata sua batalha em obter 
informações dos ministérios do Planejamento 
e da Defesa e do INSS sobre todos os benefícios 
concedidos para os servidores públicos, militares 
e trabalhadores da iniciativa privada. “O INSS 
respondeu. O Planejamento disse que a informação 
não podia ser fornecida. A Defesa disse que não 
tinha os dados”, informa. O consultor fez recursos 
até as últimas instâncias dos órgãos públicos para 
conseguir o material, sem sucesso. 

ANFIP E DIEESE LISTAM PRINCIPAIS ESTUDOS 

REALIZADOS EM CONJUNTO QUE RESULTARAM NA 

EDIÇÃO DE IMPORTANTES PUBLICAÇÕES SOBRE 

A SEGURIDADE SOCIAL, INCLUINDO OS ASPECTOS 

INERENTES À REFORMA PRETENDIDA PELO GOVERNO

O CONSULTOR LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL, 

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS, EM SESSÃO DE 

AUTÓGRAFOS DO LIVRO “A REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA DO GOVERNO TEMER E O DESMONTE 

DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL”, EM QUE 

ABORDA QUESTÕES SOBRE A REFORMA
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A 
grave crise institucional, política 
e econômica eclodida com as 
revelações do conteúdo da deleção 
premiada dos donos da maior 
empresa de processamento de carne 

do mundo, a JBS, revelou como a corrupção 
contaminou profundamente as estruturas de 
Poder. O Brasil foi dormir estupefato com as 
revelações do jornalista Lauro Jardim ao jornal 
o Globo no dia 17 de maio. E de lá para cá, a 
movimentação política tem gerado grande 
expectativa na sociedade. 

Na verdade, Joesley Bastista, um dos donos 
da JBS, que numa ação controlada da Polícia 
Federal registrou imagem e som dos acusados, 
naquela data, estava fora do país. A divulgação 
dos fatos revelou somente algo que já estava em 
curso.

A Receita Federal do Brasil, por meio da 
Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação 
(Copei) da Receita Federal, comandada por Gerson 
Schaan, é um dos órgãos públicos responsáveis 
pelo “limpa” que a história do Brasil jamais 
presenciou, juntamente com Polícia Federal, 
Ministério Público Federal, Justiça Federal, 
Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas 

da União, Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica. Schaan, que participou da XXVI 
Convenção da ANFIP, explica que a tecnologia 
e os sistemas integrados permitiram mapear e 
identificar esses ilícitos. 

As atribuições dos Auditores Fiscais 
possibilitam, segundo ele, a investigação e 
fiscalização de uma infinidade de operações 
econômicas, relações comerciais, patrimoniais, 
rendas e serviços, assim como o controle de 
operações de comércio exterior, o cruzamento 
de informações econômico-tributárias e o acesso 
a instrumentos para troca de informações em 
âmbito interno e externo. 

Segundo o coordenador-geral, as operações 
com maior risco de lavagem de dinheiro são: 
receita declarada incompatível com o porte/

RFB atua no combate à corrupção
RECEITA FEDERAL DO BRASIL É UM DOS ÓRGÃOS QUE CONTRIBUEM 
PARA IDENTIFICAR A EMARANHADA REDE DE ILÍCITOS TRIBUTÁRIOS

COMBATE À CORRUPÇÃO REVELA INTENSO 

TRABALHO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E COLOCA 

A RECEITA FEDERAL DO BRASIL COMO 

FUNDAMENTAL NO “LIMPA” NA HISTÓRIA 

POLÍTICA RECENTE DO BRASIL
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capacidade operacional do estabelecimento 
empresarial (principalmente de serviços ou 
consultoria –prestados por empresas de fachada 
ou até fantasmas); distribuição de lucros isentos 
aos sócios de empresas de fachada ou fantasmas, 
renda fictícia declarada em DIRPF; interposição 
fraudulenta de terceiros na titularidade de bens, 
direitos e valores; titularidade de bens, direitos 
e valores no País por não residentes (offshore); 
ganhos fictícios em atividade rural especialmente 
pessoas físicas (tributação favorecida - no máximo 
sobre 20% da receita declarada); ganhos de capital 
sistemáticos/incompatíveis/atípicos (compra 
subdeclarada seguida de venda; imóvel com 
benfeitorias subdeclaradas com posterior venda); 

e uso indevido ou movimentação de valores em 
nome de entidades isentas ou imunes.

O trabalho da Lava Jato, para Schaan, é 
a “cereja do bolo” de uma sistemática que já 
está sendo desenvolvida há algum tempo na 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e 
à corrupção. “Na Receita começou na década de 
90, quando, por meio dos grupos de inteligência 
fiscal, começou-se a criar a cultura para identificar 
crimes”, relata. Esse movimento, conforme explica, 
é concretizado com a criação da Copei. “De lá para 
cá, a RFB só aprimorou essa vertente de atuação.”

Integração de dados - O delegado da Polícia 
Federal e presidente da Associação Nacional da 
Polícia Federal (ADPF), Carlos Sobral, também 
relata uma série de mudanças institucionais e 
nas leis que resultaram na melhoria do combate 
à corrupção e aos desvios de recursos públicos. 
“Avançamos muito em tecnologia a serviço da 
informação. Conseguimos integrar as instituições, 
com troca de dados em tempo real, para combater 
os crimes de corrupção e a lavagem de dinheiro”, 
diz sobre o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf ), da Receita Federal do Brasil, e 
à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (Enccla).

Para o delegado, é fundamental o trabalho 
conjunto e cooperado das instituições, o que torna 
o combate à criminalidade ainda mais eficaz. “A 
Polícia Federal e a Receita Federal conseguiram 
se tornar maior e mais fortes. É inegável que as 
instituições evoluíram. A gente consegue trabalhar 
de forma organizada e cooperada e isso tem que 
se expandir e continuar avançando”, ressalta.

Para Sobral, a antiga estrutura da PF que 
funcionava até pouco tempo acabou, “não volta 
mais”. “Nós evoluímos muito ao longo dos últimos 
anos para consolidar nossas conquistas, consolidar 
as instituições de Estado e a nossa autonomia”, 
afirma. “Essa é uma luta da Polícia Federal. Peço 
o apoio à nossa autonomia para que a gente 
consiga evitar interferência na nossa organização, 
para que a gente consiga atuar sem medo, como 
a sociedade precisa e espera”, reforça o delegado.

COORDENAÇÃO-GERAL DE PESQUISA E 

INVESTIGAÇÃO (COPEI) DA RECEITA FEDERAL, 

COMANDADA POR GERSON SCHAAN, 

CONCENTRA TODOS OS ESFORÇOS NO 

COMBATE À CORRUPÇÃO
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O 
relator da reforma Tributária na Câmara, 
deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/
PR), que esteve com os Auditores 
Fiscais durante a XXVI Convenção 
Nacional, pretende implementar 

uma reestruturação do sistema tributário vigente 
a fim de permitir que o país alcance tranquilidade 
econômica. “Mais do que uma reforma Tributária, 
é uma reengenharia para fazer o Brasil prosperar. 
Queremos que o sistema seja simplificado, que passe 
a ser favorável ao desenvolvimento e à distribuição 
de renda do país”, declara. 

Para Hauly, devido às várias mudanças feitas 
ao longo de décadas, o sistema se transformou 
em um manicômio tributário: “Hoje temos uma 
distorção profunda. Transformamos o sistema 
tributário brasileiro num frankenstein. Todos os 
governos têm culpa, foram responsáveis por essa 
iniquidade. Quem pode mais, paga menos. Não 
adianta remendo, como temos feito nos últimos 
anos”, observa.

Outro ponto abordado pelo relator foi o combate 
à sonegação e à renúncia fiscal: “Vamos fechar o cerco 
no combate à sonegação fiscal e à renúncia fiscal no 
Brasil”. Segundo o parlamentar, o sistema tributário 
atual permite evasão de trilhões de reais de recursos 
perdidos para a sonegação, renúncia fiscal, contencioso 
e dívida ativa. “Se esses recursos fossem injetados 
na economia, fariam o PIB se elevar em 7% ao ano”, 
afirma. Dentre as propostas, ele ainda cita a extinção 
de alguns tributos, redução de encargos sobre a folha 
de pagamento, diminuição da elisão fiscal, redução do 
contencioso, fortalecimento dos municípios e o fim da 
guerra fiscal. “Só o fato de simplificar [o sistema], vai 
ajudar o Brasil a crescer e muito”, declara.

Justiça fiscal
Mesmo com todo o otimismo do relator 

da reforma tributária, o presidente da Federação 
Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), 
Charles Alcantara, diz não acreditar no que está sendo 
proposto. “Eu não acredito nessa reforma tributária 

RELATOR DA REFORMA TRIBUTÁRIA, DEPUTADO LUIZ 
CARLOS HAULY (PSDB/PR) APRESENTA OUSADA 

PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO DO SISTEMA

PRESIDENTE DA FENAFISCO, CHARLES ALCANTARA, 
NÃO ACREDITA EM REFORMA AMPLA E 

REESTRUTURANTE QUE SEJA JUSTA E COERENTE

Relator defende simplificação 
do sistema tributário

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB/PR), RELATOR DA REFORMA TRIBUTÁRIA, 
DEFENDE UM SISTEMA QUE FAÇA O BRASIL PROSPERAR
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ampla, reestruturante, que seja justa e coerente, se 
temos essa representação política que temos no país, 
que, a maioria, representa o poder econômico. O que 
esperar de uma reforma tributária de uma maioria que 
representa o capital?”, critica. “É uma pauta permanente. 
Reforma tributária no Brasil sempre foi feita de forma 
paulatina, fatiada”, esclarece Alcantara, destacando 
que foram mais de 70 mudanças em dispositivos 
constitucionais, ao longo dos últimos 25 anos.

Para o dirigente, é preciso inverter o modelo 
atual de tributação do Brasil, que prejudica os 

mais pobres, visando uma maior justiça fiscal e 
desenvolvimento econômico do país. “Os mais 
pobres pagam uma carga tributária altíssima. O 
pobre carrega uma pesadíssima carga tributária, 
mas o rico não carrega essa cruz.  O resultado 
dessa equação é essa realidade que temos no 
Brasil. O que se paga de juros, consome quase 
metade do orçamento da União. Isso beneficia o 
sistema financeiro, os mais aquinhoados. A falha 
estrutural é a progressividade na alocação. Tirando 
exatamente dos que menos têm”, alerta.

VILSON ANTONIO ROMERO E A MESA 

COORDENADORA DA XXVI CONVENÇÃO NACIONAL 

DEIXAM RECADO DE OTIMISMO 

Emoção ao final da Convenção
O encerramento da XXVI Convenção Nacional 

aconteceu no dia 23 de maio em uma sessão solene 
emocionante, com direito ao canto lírico da soprano 
Janette Dornelas e à harpa de Cristina Carvalho. 

À frente, os integrantes da Mesa 
Coordenadora, formada por Álvaro Sólon de França, 
na coordenação-geral; Floriano José Martins, na 
relatoria; Maria Janeide da Costa Rodrigues e 
Silva, secretária-geral; Clecy Carnieletto Müller, 
secretária de atas; Marluce do Socorro da Silva 
Soares, secretária de Relações Públicas; e Maria 

Urânia da Silva, divulgação; além dos representantes 
do Conselho Executivo, Vilson Antonio Romero; 
do Conselho de Representantes, Liduína Félix; do 
Conselho Fiscal, Maria Geralda Vitor; e da AFIPDF, 
Maria José de Paula Moraes.

Floriano José Martins fez o relato dos debates 
e deliberações ocorridos nos quatro dias do evento. 
Liduína Félix parabenizou Brasília por receber o evento 
e a coordenadora da XXVI Convenção, Maruchia Mialik, 
pelo trabalho realizado. “Ainda muito nos orgulha ser 
da ANFIP. Que continuemos essa luta”, ressalta.

ESPERANÇA POR UM BRASIL MELHOR MARCA O TOM DA DESPEDIDA
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O escolhido para discursar em nome dos 
convencionais, José Arinaldo Gonçalves Ferreira 
falou da honra e dos anseios que sentiu por 
representar todos os participantes do evento: 
“Anseio quanto às inseguranças sobre os rumos 
da categoria, da reforma da Previdência e da 
Seguridade Social, que tanto defendemos. Apesar 
dessas apreensões, vislumbro, pelo que vivenciamos 
nesses dias de Convenção, que ainda há esperança 
em vencer todos esses sombrios obstáculos. Percebo 
no olhar e no abraço de cada colega. Não queremos 
perder a capacidade de sonhar. Que a nossa ANFIP 
continue a ser instrumento para o bem público e 
acima de tudo, que continue colaborando para o 
bem do povo brasileiro”.

O coordenador da mesa, Álvaro Sólon, fez uma 
profunda reflexão sobre o atual momento político 
e econômico.  “O Brasil passa por uma das piores 
crises, que é a moral. É uma desfaçatez o que estão 
fazendo. A população tem seus serviços básicos 
negados, a sonegação e a corrupção que destroem 
e provocam uma desesperança. Não temos o direito 
de deixar a sociedade brasileira à mercê daqueles 

que a saquearam. A ANFIP é a guardiã da Seguridade 
Social e não vai abrir mão dela, apesar dos ataques. 
O nosso compromisso é com a sociedade brasileira, 
a ela devemos os nossos melhores serviços. Vamos 
continuar lutando até as nossas últimas forças, mas 
eles não vão nos calar”, discursa.

PRONUNCIAMENTO ENCERRA 
CONVENÇÃO DE SUCESSO

Em momento de grande emoção, Vilson 
Antonio Romero, presidente da ANFIP, proferiu o 
discurso de encerramento, agradecendo a todos que 
participaram, que trabalharam e que contribuíram 
para o sucesso da XXVI Convenção Nacional. “Quem 
participou viu que efetivamente a ANFIP deu uma 
demonstração de força, de unidade e de perenidade 
na luta. Falamos de coisas que interessam a vida dos 
cidadãos e dos Auditores Fiscais, em especial. Entendo 
que, com isso, reafirmamos a figura do protagonismo 
da nossa Entidade. Ela não está a reboque de 
ninguém. Ela é proativa. Toma a frente. E seguirá na 
luta em defesa dos seus associados”, afirma.

Romero agradeceu nominalmente todos os 
funcionários da ANFIP, que trabalharam de todas 
as formas para fazer a Convenção ser exitosa. 
Também agradeceu nominalmente os integrantes 
do Conselho Executivo, que, coordenados pela vice-
presidente de Relações Públicas, Maruchia Mialik, 
tomaram todas as decisões imprescindíveis para 
que o planejamento fosse executado.

Ao final, provocando a reflexão dos presentes, 
foi tocada a música Trem Bala, de Ana Vilela. “A 
gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do 
mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e 
os presentes que a vida trouxe para perto de mim. 
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de 
comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se 
compartilhar. Também não é sobre correr contra o 
tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos 
se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho 
no colo. Sorria e abraça os teus pais enquanto estão 
aqui. Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só 
passageiro prestes a partir”.

PRESIDENTE VILSON ANTONIO ROMERO 

DESTACA PROATIVIDADE DA ANFIP NAS CAUSAS 

EM DEFESA DE SEUS ASSOCIADOS
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As eleições da ANFIP para os cargos do Conselho 
Fiscal e para o Conselho Executivo acontecem no dia 
11 de julho, nos mesmos moldes que foram realizadas 
as últimas assembleias, por meio do voto eletrônico, 
presencial e por correspondência. 

Floriano Martins de Sá Neto, candidato à 
presidência do Conselho Executivo pela Chapa 
1 – Inovação e Luta, enfatiza que o trabalho dos 
novos conselheiros será de “continuidade” ao que 
foi desenvolvido pela atual gestão:  “Seguiremos 

firmes no respeito à Constituição Federal, às 
diretrizes de nossa Convenção, ao Estatuto, às 
nossas bandeiras históricas. Esse Conselho não 
assinará nada que contrarie esses ordenamentos. 
Não faremos a má política, a política que 
compromete as bandeiras que nos agradam ou 
que, depois de eleitos, são rasgadas e esquecidas. 
Vamos lutar para corrigir qualquer medida que 
traga prejuízo ao nosso corpo associativo, seja no 
Executivo, Legislativo ou Judiciário.”

INTEGRANTES DA CHAPA INOVAÇÃO E LUTA DEFENDEM A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS  

Eleições da ANFIP acontecem em julho
ASSOCIADOS ELEGEM NOVOS CONSELHOS EXECUTIVO E FISCAL

Candidatos ao Conselho 
Fiscal: 
Ercília Leitão Bernardo (CE)
Lázaro Idino Bagliano (MG)
Luiz Carlos Corrêa Braga (RS)
Paulo de Freitas Radtke (PR)
Paulo José Vieira da Silva (ES)
Margarida Lopes de Araújo (SP)
Maria Urânia da Silva Costa (BA) 

Chapa para o Conselho 
Executivo: 
Presidente: Floriano Martins de 
Sá Neto (DF) 
Vice-Presidentes Executivo: 
Sandra Tereza Paiva Miranda (SP) 

Assuntos Fiscais: Vanderley 
José Maçaneiro (SC) 
Política de Classe: Luiz Cláudio 
de Araújo Martins (BA) 
Política Salarial: Marluce do 
Socorro da Silva Soares (PA) 
Assuntos da Seguridade 
Social: Décio Bruno Lopes (MG) 
Aposentadorias e Pensões: 
José Avelino da Silva Neto (PB) 
Cultura Profissional e 
Relações Interassociativas: 
Dejanira Freitas Braga (PR) 
Serviços Assistenciais: 
Ariovaldo Cirelo (SP) 
Assuntos Jurídicos: Eucélia 

Maria Agrizzi Mergar (ES) 
Estudos e Assuntos 
Tributários: Cesar Roxo 
Machado (RS) 
Administração, Patrimônio 
e Cadastro: Carlos José de 
Castro (GO) 
Finanças: Jorge Cezar Costa (SE) 
Planejamento e Controle 
Orçamentário: Valdenice 
Seixas Elvas (AM) 
Comunicação Social: Leila Souza 
de Barros Signorelli de Andrade (RJ) 
Relações Públicas: Maria 
Aparecida Fernandes Paes 
Leme (RN) 

Assuntos Parlamentares: Ilva 
Maria Franca Lauria (MG) 
Tecnologia da Informação: 
Paulo Correia de Melo (PE)

Suplentes: 
Região Sul: Carlos Alberto de 
Souza (SC) 
Região Sudeste: Ilma Pelizon 
dos Santos (RJ) 
Região Centro-oeste: Orlei 
Oliveira Guimarães (GO) 
Região Nordeste: Durval 
Azevedo Sousa (MA) 
Região Norte: Osinil Paula dos 
Santos (PA)



Carlos Barreto: Divulgação 
dos julgados torna decisão 

mais transparente
TRABALHO, FEITO EM PARCERIA COM ANFIP, 

REÚNE ACÓRDÃOS QUE APRESENTAM 
DECISÕES EMANADAS PELO CARF

|   ENTREVISTA
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T
ramitam no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf ) mais de 120 
mil processos, segundo o presidente 
do órgão, Carlos Alberto Barreto. A 
reunião dos acórdãos relevantes sobre 

as matérias julgadas forma a publicação eletrônica 
Acórdãos Selecionados. 

A segunda edição do livro, “Temas 
Relevantes Volumes I, II e III”, foi lançada no dia 
23 de maio, na XXVI Convenção Nacional da 
ANFIP. O trabalho é fruto de convênio firmado 
entre a Entidade e o Carf e foi coordenado pelo 
vice-presidente de Assuntos Fiscais, Miguel 
Arcanjo Simas Nôvo.

A seleção não é exaustiva, nem significa 
jurisprudência consolidada ou majoritária. Ainda 
que relevantes, algumas das decisões podem 
ser alteradas em função de recursos da Fazenda 
ou do contribuinte. Com a publicação, a ANFIP 
busca auxiliar seus associados na realização 
de suas atividades, assim como beneficiar 
todos os operadores do Direito Tributário, com 
importante material para consulta, reflexão, 
análise e utilização em seus estudos e trabalhos. 
O material pode ser consultado na página da 
ANFIP na internet (www.anfip.org.br), no link 
“publicações”, “livros”.

Em entrevista, Carlos Barreto explica 
como é feita a escolha dos acórdãos a serem 
publicados e a importância dos documentos 
como fonte de consulta e de conhecimento para 
toda a sociedade.

Barreto é natural de Serrinha (BA). 
Ingressou na carreira de Auditoria Fiscal da 
Receita Federal do Brasil em 1978, graduou-
se em Ciências Econômicas e Direito, com 
especialização em Direito Tributário e Gestão 
Contemporânea. Foi secretário adjunto da RFB, 
de 2002 a 2008; presidente do Carf nos anos 2009 
e 2010; e secretário da Receita Federal do Brasil 
de 2011 a 2014. Em 2015, assumiu novamente a 
presidência do Carf.

A seguir, a íntegra da entrevista:

Como é feita a escolha dos acórdãos a serem 
publicados e a quem se destina as publicações?

Foram selecionados os acórdãos 
considerados mais significativos pela comissão 
organizadora, apurados entre aqueles 
levantados pelas equipes de especialistas e 
indicados pelos membros dos colegiados, no 
período de 2013 a 2017.

Para a seleção, tendo em vista o elevado 
número de indicações, foram adotados como 
critério de escolha a relevância, a abrangência, 
a frequência do tema nos debates e a 
fundamentação da decisão. Pela mesma razão, 
optou-se, preferencialmente, pelas decisões 
definitivas na instância administrativa.

Foram desconsideradas as decisões que, 
na data da seleção, encontravam-se reformadas, 
mesmo que parcialmente, ou cujos fundamentos 
contrariavam Súmula do Carf ou juridicamente 
superadas, por terem sido objeto de Súmula 
Vinculante do Supremo Tribunal Federal ou do 
Superior Tribunal de Justiça.

Para que a publicação pudesse abranger 
um maior número de teses e autores, restringiu-
se a, no máximo, três decisões por conselheiro. 
Entretanto, cabe observar, que a presente seleção 
não é exaustiva, nem significa jurisprudência 
consolidada ou majoritária. Muitos outros 
acórdãos relevantes de matérias significativas não 
foram incluídos por constar o mesmo tema na 
relatoria de outro conselheiro; por haver mais de 
três publicações do mesmo autor; ou por limitação 
na quantidade de acórdãos para a publicação.

Como esse trabalho pode contribuir para os 
profissionais da fiscalização?

O Carf tem entre os seus objetivos 
estratégicos o propósito de contribuir para a 
segurança jurídica na área tributária e para o 
aperfeiçoamento da legislação. Dessa forma 
exerce na sua esfera de competência o controle da 
legalidade dos atos o que pode contribuir para a 
redução da litigiosidade. Deve ainda desenvolver 
a integração interinstitucional, especialmente nos 
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órgãos envolvidos no macroprocesso do crédito 
tributário, a exemplo da Receita Federal do Brasil.  

Dessa maneira é relevante que, respeitadas as 
competências legais de cada instituição, a fiscalização 
possa conhecer a forma com que os temas têm sido 
sedimentados administrativamente no Carf.

Para além do Carf, qual a importância da 
divulgação desses acórdãos?

A obra tem relevância para toda a sociedade 
jurídica e contábil, uma vez que permite aos 
operadores do direito tributário e aos contabilistas 
conhecerem, de forma resumida, as decisões mais 
relevantes ocorridas no período selecionado.

Para o contribuinte, e à sociedade de modo 
geral, o que significa poder acompanhar esses 
processos?

Os julgados do Carf são de interesse 
público e a publicação permite uma vasta visão 
das decisões do órgão, proporcionando dessa 
forma uma preciosa fonte de consulta e de 
conhecimentos para toda sociedade.

Dessa forma, quanto mais amplitude se 
dá na divulgação dos julgados ocorridos no 
Carf, mais transparente torna-se essa decisão. 
Isso beneficia diretamente os cidadãos e as 
empresas que buscam o CARF como um tribunal 
administrativo para a solução do contencioso 
tributário no âmbito federal. E, também, permite 
ampliar o conhecimento pela sociedade como um 
todo das principais questões debatidas.

Qual a importância da parceria com a ANFIP 
para realização desse trabalho? Já existe uma 
expectativa de terceira edição?

A parceria com a ANFIP tem sido 
fundamental para a divulgação dos julgados do 
CARF. Isso reforça a transparência enquanto valor 
institucional contemplado no mapa estratégico 
do colegiado. Espera-se que em meados de maio 
do próximo ano possamos, novamente, publicar 
a terceira edição dos acórdãos selecionados, 
mantendo-se a relevante parceria com a ANFIP. 

“O CARF TEM ENTRE OS SEUS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS O PROPÓSITO DE 

CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA 
JURÍDICA NA ÁREA TRIBUTÁRIA E PARA 
O APERFEIÇOAMENTO DA LEGISLAÇÃO”.



Um fôlego para a economia: 
melhor resultado 
desde abril de 2015

|   ARRECADAÇÃO FEDERAL
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A seguir, confira a tabela com o resultado da 
arrecadação de tributos federais e contribuições 
previdenciárias, referente a março e abril de 2017.

PARA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 

ARRECADAÇÃO ESTÁ PRATICAMENTE ESTÁVEL E 

DEVE SE MANTER NESTE NOVO PATAMAR
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O 
Brasil segue na tentativa de driblar uma 
das piores crises política e econômica 
dos últimos anos. Apesar do cenário 
ainda preocupante, uma boa notícia 
chega como sinal de esperança para a 

economia do país: a arrecadação de tributos federais 
e contribuições previdenciárias avançou em abril de 
2017 e somou R$ 118,047 bilhões, um aumento real 
de 2,27%. A informação é da Receita Federal do Brasil, 
divulgada no dia 25 de maio, e representa o melhor 
resultado para o período desde 2015. 

De janeiro a abril, o total arrecadado ficou em 
R$ 446,8 bilhões, 0,65% maior que o registrado em 
igual período de 2016. Na comparação com março 
deste ano, houve alta de 19,08%. O crescimento é 
real, já descontada a inflação.

Apesar das sucessivas quedas e dos resultados 
negativos da arrecadação, o chefe do Centro de 
Estudos Tributários e Aduaneiros da RFB, Claudemir 
Malaquias, segue otimista. “A arrecadação está 

praticamente estável e deve se manter neste novo 
patamar”, acredita.

Royalties e IR
O resultado positivo, segundo Malaquias, foi 

impulsionado pelas receitas típicas do mês de abril, 
que registrou 3,09% na arrecadação do Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF), devido a entrega das 
declarações de ajuste anual, e a disparada das receitas 
de royalties de petróleo, que chegou a R$ 5,578 
bilhões em março.

Por outro lado, o aumento do desemprego 
no país agrava ainda mais a situação econômica e 
a expectativa de saída da crise: “A recuperação do 
emprego ainda é pequena para reverter a queda 
na arrecadação. Não conseguimos reverter ainda 
a queda no consumo, o que impacta diretamente 
o recolhimento do PIS e da Cofins”, reconheceu o 
representante da RFB.



RECEITAS

2017 2016 VARIAÇÃO (%)

ABRIL MARÇO ABRIL
ABR/17 
MAR/17

ABR/17 
ABR/16

IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO 2.259 2.697 2.322 (16,26)   (2,71)

I.P.I-TOTAL 4.041 3.742 3.685 7,97 9,66 

I.P.I-FUMO 459 504 398 (9,03)  15,29 

I.P.I-BEBIDAS 221 234 200 (5,63) 10,41 

I.P.I-AUTOMÓVEIS 463 281 324  65,06  42,74 

I.P.I-VINCULADO À IMPORTAÇÃO 1.005 1.128 1.087 (10,96)   (7,61)

I.P.I-OUTROS 1.894 1.595 1.675  18,70  13,04 

IMPOSTO SOBRE A RENDA-TOTAL 38.054 25.994 36.441  46,40 4,43 

I.RENDA-PESSOA FÍSICA 8.430 1.232 7.843       584,50 7,48 

I.RENDA-PESSOA JURÍDICA 12.183 9.111 13.807  33,71 (11,77)

ENTIDADES FINANCEIRAS 1.034 2.063 2.262 (49,88) (54,28)

DEMAIS EMPRESAS 11.149 7.049 11.546  58,17 (3,44)

I.RENDA-RETIDO NA FONTE 17.441 15.651 14.790  11,44 17,93 

I.R.R.F-RENDIMENTOS DO TRABALHO 9.722 9.086 8.160 7,00 19,14 

I.R.R.F-RENDIMENTOS DE CAPITAL 3.761 3.505 3.998 7,30 (5,91)

I.R.R.F-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 2.972 2.314 1.834  28,43  62,07 

I.R.R.F-OUTROS RENDIMENTOS 985 745 798  32,28  23,42 

IOF - I. S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS 3.347 2.382 2.885  40,52  16,04 

ITR - I. TERRITORIAL RURAL 18 26 16 (31,59)  13,03 

COFINS - CONTRIB. P/ A SEGURIDADE SOCIAL 17.240 16.340 17.191 5,51 0,29 

ENTIDADES FINANCEIRAS 1.448 1.509 1.950   (4,05) (25,76)

DEMAIS EMPRESAS 15.793 14.832 15.241 6,48 3,62 

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 4.632 4.516 4.491 2,55 3,14 

ENTIDADES FINANCEIRAS    239 249 280 (4,23) (14,73)

DEMAIS EMPRESAS 4.393 4.267 4.211 2,95 4,32 

CSLL - CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO 6.684 5.546 7.678  20,52 (12,94)

ENTIDADES FINANCEIRAS 747 1.964 1.551 (61,99) (51,85)

DEMAIS EMPRESAS 5.938 3.582 6.127  65,77   (3,09)

CIDE-COMBUSTÍVEIS    507    440    471  15,20 7,46 

PSS - CONTRIB. DO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 2.537 2.558 2.229   (0,83)  13,79 

OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS 1.787 1.939 1.714   (7,85) 4,26 

SUBTOTAL [A] 81.105 66.181 79.122  22,55 2,51 

RECEITA PREVIDENCIÁRIA [B] 31.364 31.154 30.357 0,67 3,32 

ADMINISTRADAS PELA RFB [C]=[A]+[B]  112.469 97.335  109.479  15,55 2,73 

ADMINISTRADAS POR OUTROS ÓRGÃOS [D] 5.578 1.659 1.417       236,12       293,75 

TOTAL GERAL [E]=[C]+[D]  118.047 98.994  110.895  19,25 6,45 

TABELA I - ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS
PERÍODO: MARÇO E ABRIL DE 2017 E ABRIL DE 2016  (A PREÇOS CORRENTES)

UNIDADE: R$ MILHÕES
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|   SAÚDE

Dependência de Internet. 
Ela existe!
Apesar do difícil diagnóstico, 
transtorno pode ser tratado
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V
ocê fica mais tempo na Internet do que 
com pessoas “reais”? Você acha que “sem 
a Internet não dá para ficar”? Você tem 
mentido ou disfarçado para os outros 
sobre o tempo que você fica conectado? 

Você sente que sem a Internet a vida não teria 
graça? Mesmo sem estar na frente do computador, 
preocupa-se com o que está acontecendo no mundo 
virtual? Se você respondeu “sim” a essas perguntas, 
cuidado: você pode se tornar um dependente. 

Assustador, não é mesmo? Mas é realidade e 
precisa ser encarada com os mesmos mecanismos 
que são aplicados a outros transtornos psicológicos. 
Apesar de apenas recentemente estar sendo 
estudada, a dependência de internet trata-se de uma 
condição que leva ao adoecimento de indivíduos 
que não conseguem fazer uso saudável da rede 
global de computadores. 

O psiquiatra Hewdy 
Lobo Ribeiro, diretor clínico do 
Hospital Lacan da Associação 
Paulista para Desenvolvimento 
da Medicina (SPDM), explica 
que a “dependência de 
internet” é uma condição em 
que algumas pessoas, ao fazer 
uso da internet para diversão 
ou trabalho, passa a ficar horas 
exageradas consumindo conteúdo online. “Muitos 
sequer vão ao banheiro e passam a negligenciar a 
alimentação e a ingestão de água, em função da 
dificuldade de interromper esse acesso”, revela. 
Segundo ele, há relatos de pessoas que passam horas 
e dias em conexão ininterrupta, inclusive sem dormir. 
Essa dependência afeta diretamente a vida cotidiana, 
em que o indivíduo começa a faltar ao trabalho e a 
ter dificuldade de manter os relacionamentos sociais 
e familiares. “São consequências que acabam levando 
a alguns prejuízos, muito semelhantes ao de pessoas 
que são portadoras de dependência de álcool, cigarro, 
cocaína”, informa.

A psicóloga Viviane Portugal alerta ainda 
para um outro transtorno relacionado ao mundo 
tecnológico, também ocasionado pela dependência, 

a chamada nomofobia (derivada de No Mobile), 
causada pelo desconforto ou angústia resultante da 
incapacidade de comunicação através de aparelhos 
celulares ou computadores. É o caso de pessoas 
que entram em pânico quando a bateria do celular 
acaba, por exemplo. “Todo uso abusivo, seja de 
produtos eletrônicos, da rede virtual, de cigarros ou 
álcool, transtorna a vida do ser humano, porque ele 
rompe com suas relações, com os laços familiares, 
com as atividades cotidianas e transforma uma vida 
que antes era assegurada por regras”, explica. Essa 
dependência produz alteração do sono, agitação, 
nível de ansiedade, produz distúrbios na visão, 
tumores cerebrais e outras doenças. 

Perceber em si mesmo que o uso é abusivo 
é difícil, revelam os especialistas. Isso porque, 
como em outros vícios, enquanto a pessoa usa 

abusivamente, ela também 
sente prazer.  “As pessoas 
mais próximas podem 
observar os excessos”, 
aconselha Viviane Portugal, 
já que a proximidade permite 
a verificação de mudanças 
nas atividades cotidianas, 
assim como irritabilidade 
e impaciência nas 
comunicações pessoais, além 

de presenciar o tempo que se gasta conectado.    
A psicóloga Caroline Pirocca, especialista em 

terapia cognitiva e comportamental com pesquisa 
científica na área de dependência de internet, afirma 
que o diagnóstico do vício é realmente difícil de ser 
detectado, uma vez que o uso legítimo pessoal ou 
para trabalho, por vezes, encobre o comportamento 
dependente. “O problema do uso excessivo de 
internet é relativamente novo, mas vem ganhando 
atenção pelas implicações que provoca sobre 
crianças, indivíduos e famílias”, diz sobre os impactos 
da dependência. 

Caroline alerta ainda para uma nova 
dimensão social na internet, surgida com as redes 
sociais, como Facebook, Instagram, Snapchat, que 
contribuem para o aumento do tempo conectado. 

A dependência da Internet, mesmo 
com recentes estudos e diagnóstico, 

torna-se cada vez mais comum e 
mobiliza profissionais da área de 

saúde mental para um dos grandes 
males do mundo tecnológico
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“É inegável que a internet uniu pessoas, grupos e 
comunidades com interesses em comum, porém, 
ao mesmo tempo, tornou-se impossível controlar o 
seu uso”, revela. Segundo a psicóloga, pessoas com 
múltiplas dependências (álcool, cigarros, drogas, 
comida ou sexo) são as que correm maior risco de 
usarem demasiadamente a rede.  “É importante 
observar quando a utilização da internet deixa 
de ser um comportamento controlado e se torna 
preocupação”, explica. A partir do momento em que 
rotinas, hábitos e responsabilidades são corrompidas 
pelo uso excessivo, medidas devem ser tomadas.

A pergunta que fica: é possível receber 
tratamento? Sim. O tratamento é necessariamente 
psicológico. O psiquiatra Hewdy Lobo explica 
que o método com melhor resultado é a terapia 
cognitiva comportamental ou psicoterapia 
cognitiva comportamental. “Em algumas situações 
que coexiste a dependência de internet com 
outro adoecimento emocional, como depressão, 
bipolaridade, dependência de jogo, há necessidade 
de uso de medicação”, alerta. Com a intervenção 
correta, Lobo afirma que é possível ter uma vida 
saudável, inclusive usando a internet de maneira 
adequada, própria, racional e sem prejuízos.

A mesma terapia é apontada como a mais 

eficaz nas pesquisas de Caroline Pirocco. A técnica 
é baseada na premissa de que pensamentos geram 
sentimentos. Por meio dela, os pacientes são 
instruídos a monitorar e identificar pensamentos 
que estejam desencadeando sentimentos que 
os levem a ter ações típicas de dependência. 
Enquanto isso, os usuários são estimulados a 
treinar habilidades sociais, além de ser realizada a 
prevenção à recaída.

Uma equipe de psicólogos produziu um 
site na internet, www.dependenciadeinternet.
com.br, que mostra o trabalho no tratamento 
de dependentes de internet. “Decidimos montar 
um programa de psicoterapia que, aliado ao 
acompanhamento psiquiátrico, pudesse ser 
oferecido à população”, diz a apresentação do 
grupo. A página tem ainda um teste, que inclui as 
perguntas relacionadas no início da matéria, que 
pode ser respondido online com perguntas sobre 
os hábitos no mundo digital. 

Para os profissionais especializados, cada 
vez mais pessoas buscam ajuda para o tratamento 
das dependências tecnológicas (internet, vídeo 
game, celulares), devido a vários aspectos 
psicológicos (baixa auto-estima, depressão) e 
sociais (solidão, isolamento).



e as confissões 
do açougueiro

por Eduardo Fagnani

|   IDEIAS E DEBATES

A REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA
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R
eformas da Previdência são necessárias. 
Mas quais reformas? Alguma reforma 
fiscalista que destrua o principal 
mecanismo de proteção social com 
que os brasileiros contam? Ou reforma 

que elevará o número de brasileiros idosos em 
situação de pobreza extrema, de 0,8% para mais 
de 50% da população?

Reformas dessa envergadura têm reflexo 
direto na vida presente e futura das famílias. A 
Assistência Social e o Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS) concedem cerca de 35 milhões de 
benefícios. Direta e indiretamente são mais de 
100 milhões de brasileiros assistidos. Cerca de 
70% deles recebe benefício médio de 1.197 reais 
(aposentadoria por idade); e 30% em torno de 
2.304 reais (por tempo de contribuição).

Reformar sem debater com a sociedade é 
inaceitável. Com a democracia aviltada e o debate 
interditado, como vivemos hoje no Brasil, prevalece 
a ditadura do pensamento único dos interlocutores 
das finanças difundido pela imprensa.

Nos últimos vinte anos, foram feitas quatro 
grandes reformas da Previdência. Onde, afinal, 
reside o problema? Na Previdência do Setor 
Público ou no RGPS? Na aposentadoria dos 
pobres – aquelas 35 milhões de famílias do RGPS 

que recebem, em média, menos de dois salários 
mínimos – ou na aposentadoria dos membros 
do Judiciário (25,7 mil reais, em média) e do 
Legislativo (28,6 mil reais), por exemplo?

Se o problema é o Servidor Público, trata-se 
de um problema de “fluxo” ou de “estoque”? Será 
verdade que “o Brasil não exige idade mínima” para 
aposentadoria? As aposentadorias são “precoces”? 
Essa questão não foi resolvida em 2015 pela lei do 
“Fator Progressivo”, que em 2026 chegará a 100/90?  
E a reforma das Pensões? Não foi feita em 2015?

Em síntese, para reunir todas essas perguntas 
em uma única: o Brasil precisa de reforma estrutural 
ou de reforma tópica? Estando interdito o debate, 
como está agora, só prosperam a desinformação e 
a pós-verdade. A estratégia antidemocrática baseia-
se no terrorismo econômico. Argumentos rasteiros 
construídos não para esclarecer e ilustrar, mas para 
meter medo, fazem crer que o destino da nação 
depende única e crucialmente do êxito da reforma 
fiscalista da Previdência. 

Se houvesse debate, a sociedade teria ao 
menos uma chance de saber que o tão falado suposto 
“deficit” da Previdência é “argumento” que despreza 
o sistema tripartite (empregadores, trabalhadores 
e governo) de financiamento determinado pela 
Constituição. Um sistema inspirando nos regimes 
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de Bem-Estar Social dos países industrializados que 
o adotam desde o final do Século XIX. Não no Brasil 
2017. Aqui, o aporte que compete ao governo, como 
determina a Constituição, é considerado “deficit”.

Economistas não conseguem acertar nem as 
mais simples projeções trimestrais. Mas os sábios de 
Brasília querem nos fazer crer que “sabem” da “catástrofe” 
nas contas da Previdência que “ocorrerá” daqui a 40 
anos, sem base científica e sem relevância estatística, 
construídos por “marqueteiros” para gerar terror.

Quantos velhos temos hoje? Quantos 
teremos em 2060? O governo não sabe. Problemas 
metodológicos nas bases de dados do IBGE mostram 
diferença de 8 milhões de idosos, como já observado 
em estudo do Dieese. Um governo que não sabe 
o número de seus idosos tem credibilidade para 
sentenciar alguma futura catástrofe demográfica?

Hoje, cerca de 50 milhões de trabalhadores 
estão na informalidade e não contribuem para a 
Previdência. E se fossem 
incluídos no mercado 
de trabalho formal? Não 
financiariam a aposentadoria 
de cerca de 58 milhões de 
idosos que, supostamente, 
teremos em 2060? O problema 
é a demografia? Ou é a ausência de modelo de 
desenvolvimento adequado às necessidades do País?

Sim, haverá menor proporção de 
trabalhadores contribuintes, para maior número de 
aposentados. Mas o financiamento da Previdência 
depende unicamente da contribuição do trabalhador 
ativo? A experiência da socialdemocracia europeia 
ensina que o financiamento da Seguridade Social é 
integralizado pela “contribuição do governo” e pela 
“contribuição dos empregadores” (respectivamente, 
46% e 34% do total).  E a Constituição de 1988? Ela 
não teria se inspirado nesse modelo? 

Como afirmar que a reforma “não atinge 
os pobres”? Quem é pobre? Só seriam pobres os 
que recebem menos de 2 dólares por dia, como 
arbitrado pelas agências internacionais? E os 79% 
dos trabalhadores que recebem até dois salários 
mínimos? São ricos?

É justo que o acesso ao benefício assistencial 
(portadores de deficiência e quem tenha renda 
per capita de até um quarto de salário mínimo) 
requeira idade mínima (68 anos) superior à exigida 
para magistrados (65 anos), que têm estabilidade 
no emprego, salários acima do teto constitucional 
e folha de pagamento repleta de «penduricalhos»? 
Se querem «combater privilégios», por que não 
escrevem sequer uma linha sobre a injustiça 
tributária, as isenções fiscais, a licença para sonegar 
e com a obscena transferência de renda para os 
rentistas, por meio de juros?

Em nome do “fim dos privilégios”, querem 
unificar as regras para todos os segmentos e, assim, 
impor ao trabalhador rural do Nordeste regras 
semelhantes às que são definidas para um Promotor 
Público de São Paulo. 

É justo um País de longo passado escravocrata 
inspirar-se nos regimes previdenciários de países 

desenvolvidos, se menos 
de 1% dos municípios 
brasileiros possuem Índice 
de Desenvolvimento 
Humano (IDH) semelhantes 
àqueles, e mais de 65% 
dos municípios têm IDH 

equiparados a países africanos?
A pressa para atender aos interesses 

dos poderosos, o diagnóstico rudimentar e a 
fragilidade dos argumentos conduzem ao que há 
de mais deplorável no sistema político brasileiro: o 
clientelismo rasteiro, o “voto de cabresto” baseado 
em chantagens.

Argumenta-se que os críticos da reforma da 
Previdência não têm propostas. Temos, sim! Mas, 
como se vê, o buraco é mais embaixo.

Não se fazem reformas sociais com o rolo 
compressor de governos antidemocráticos, 
desprezando o conhecimento técnico acumulado 
pelas instituições de pesquisa e sem buscar 
consensos com os diversos segmentos. E, sobretudo, 
não se fazem reformas dessa envergadura sem a 
legitimidade do voto popular e sem a integridade 
moral e ética dos governantes. 

“Nos últimos vinte anos, foram feitas quatro 

grandes reformas da Previdência. Onde, afinal, 

reside o problema?”, questiona Eduardo Fagnani
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