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Questão de responsabilidade
As consequências nefastas da aprovação 

do projeto de previdência dos servidores públicos, 
que ainda será votado no Senado Federal, são 
expressivamente maiores do que se pode supor, 
uma vez que, além dos reflexos imediatos, estudos 
têm apontado para um grande risco de desequilíbrio 
financeiro a partir das novas regras que se pretende 
impor. Trata-se de um projeto contra o Estado brasileiro, 
baseado em pressupostos falsos e que, mais uma vez, 
aposta na miragem de fictícias soluções no mercado 
financeiro, sujeito a flutuações em razão da inegável 
submissão às especulações de toda a sorte.

Aprovado na Câmara sem passar pelo 
democrático debate em suas comissões temáticas e 
sem que fossem ouvidos os segmentos que poderiam 
oferecer preciosos subsídios à análise da matéria, o 
projeto é, a um só tempo, prejudicial para o servidor 
público e para a própria sociedade, uma vez que fragiliza 
as carreiras estratégicas e desestimula o ingresso de 
profissionais qualificados no serviço público, para se 
dizer o mínimo.

Em sua proposta, o governo sustenta que 
pretende equiparar a previdência dos servidores à 
dos trabalhadores regidos pela CLT, que contribuem 
para o Regime Geral, o que se revela uma falácia, 
uma vez que o projeto na realidade estabelece a 
desigualdade de condições entre o que paga o 
governo pela previdência dos seus servidores e o que 
é efetivamente pago pelos patrões dos trabalhadores 
regidos pela CLT. Numa manobra em que estabelece 
um privilégio para si mesmo, a União pretende não 
apenas diminuir sua contribuição dos atuais 22 por 
cento para 8,5 por cento, como também fazer com 
que essa alíquota incida apenas sobre a diferença 
entre o total da remuneração do servidor e o teto 
do INSS. Toda essa injustiça deriva da circunstância 
histórica no sentido de fazer com que a sociedade 
não perceba que o “patrão” do servidor público é o 
governo e, por extensão, a própria sociedade, de onde 
fica fácil deduzir que essa diferença é absolutamente 
inadmissível, a ponto de se prever, desde já, que os 

empresários irão reagir no sentido de exigir equiparação 
em relação a esses percentuais de contribuição.

O projeto de aposentadoria complementar 
dos servidores públicos foi gestado na chamada “era 
FHC”, mas o próprio ex-presidente desistiu, à época, 
de sua implantação, em razão dos riscos evidentes à 
manutenção da estabilização da moeda e da previsível 
agressão à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em 
vista que, com a nova sistemática, o Governo Federal 
quer, na verdade, diminuir sua participação no custeio 
da aposentadoria dos servidores. Análises realizadas por 
diversos estudiosos, inclusive de setores do governo, 
apontam para a necessidade de uma contribuição 
muito maior do que os 8,5% com que a União pretende 
arcar pelas novas regras.

Paralelamente a todas essas evidências de 
inutilidade, ineficácia e inconveniência do chamado 
Funpresp, a proposta na verdade evidencia-se como 
desnecessária a partir da aprovação da Emenda 
Constitucional nº 41, que vem revelando seu potencial 
de garantir o equilíbrio financeiro do sistema de 
aposentadoria dos servidores. Basta verificar que, em 2003, 
antes da Emenda 41, as contribuições previdenciárias dos 
servidores civis federais custeavam somente 18,60% das 
aposentadorias e pensões, enquanto em 2011, ou seja, 
apenas oito anos após essa reforma, essas contribuições 
já cobriam 44% desses benefícios. 

A análise dos malefícios do projeto do governo 
exige mais do que o exíguo espaço de que dispomos 
para tentar desnudá-lo em toda a sua ineficácia 
desnecessária. Certamente o frenético açodamento com 
que o governo pretende aprová-lo, sem a devida análise 
e a profunda discussão que se mostra indispensável, 
representa uma agravante para os que efetivamente 
se preocupam com os destinos não apenas da 
aposentadoria dos servidores como também do Estado 
e, por consequência, da Nação. Por isso, o mínimo que se 
pode esperar é uma demonstração de espírito público 
e de patriotismo daqueles sob cuja responsabilidade 
recai a votação de um projeto com tantas imperfeições 
e consequências desastrosas.     
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País de muitas contradições, o Brasil 
comemora a anunciada colocação de sexta 
economia do mundo, mas ainda padece de 

muitos problemas na área social, o que significa 
dizer que há inúmeros índices que estão 

longe de figurar como motivo de orgulho. De 
qualquer modo, as previsões para 2012 ainda 

permitem um horizonte de otimismo, devido a 
cenários como o vigor econômico e a projeção 

internacional de que goza o país. 
Todas essas variantes têm provocado 

um fluxo significativo de profissionais que 
vêm de seus países em busca de emprego no 

Brasil. Levantamentos feitos pelo Ministério 
do Trabalho revelam números ascendentes de 

trabalhadores atraídos pela combinação de 
desenvolvimento e aumento de renda e de 

consumo das famílias brasileiras, entre outros 
fatores. Para a Secretaria Nacional de Justiça, 

do Ministério da Justiça, o grande número 
de imigrantes no Brasil é positivo e reflete o 

desenvolvimento econômico, a consolidação 
do Brasil no mercado internacional e a maior 

visibilidade para além das fronteiras regionais.
Entre as entrevistas publicadas nesta 

edição está a do secretário da Receita Federal 
do Brasil, Carlos Alberto Barreto. Ele diz que 

o órgão está sendo estruturado para oferecer 
um sólido programa de simplificação de 

obrigações tributárias, o que inclui importantes 
transformações, com novos paradigmas na 

relação do fisco com o cidadão. A RFB vai 
continuar respondendo às exigências da era 

da informação que, mais do que nunca, torna 
imprescindível que as relações do Estado com 

a sociedade contemplem princípios como 
eficiência, transparência, segurança jurídica e 

colaboração, segundo acentuou.
No segmento da saúde, são revelados os 

malefícios do tabagismo, que provoca milhares 
de mortes por ano e causa mais de 50 doenças 

já catalogadas pelo Ministério da Saúde. Os 
dados assustam, mas a solução é simples: basta 

não fumar. 

Boa leitura
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CARTAS
Escola em tempo integral

Moro em Cuiabá há 15 anos e conheço outras capitais 
brasileiras, como Recife (PE), Fortaleza (CE) e Maceió (AL). 

Não é mistério para ninguém que em todas essas cidades, 
e em inúmeras outras pelo Brasil afora, há meninos de rua 

pedindo esmolas, se drogando e perdendo a oportunidade 
de ascensão social, isso quando não acabam se tornando 

marginais, o que certamente leva à morte prematura. Boa 
parte dos jovens brasileiros não chega aos 40 anos de idade, 

devido ao alto índice de criminalidade. A cura para isso se 
chama educação, desde a infância.

É um absurdo que no Brasil ainda não se adote o ensino 
básico e fundamental em tempo integral, em que as 

crianças permaneçam na escola, no mínimo, das 8 
da manhã às 5 da tarde, recebendo além das aulas 

curriculares também o alimento e mais educação física, 
artes e demais atividades. Não se venha com a desculpa 
da falta de recursos. Muito mais se gasta neste país com 
o combate aos males provocados pela miséria. Garantir 

ensino em tempo integral a todas as crianças e jovens 
seria uma forma segura de estancar a marginalidade e 

garantir futuro a essas pessoas. Parece que os governantes 
brasileiros ainda não se deram conta de que todos sairão 

lucrando com isso, uma vez que a violência decorrente 
da situação de caos social acaba atingindo a todos, 

indistintamente. Os ricos parecem estar iludidos com a 
miragem de que carros blindados, porteiros eletrônicos e 
grandes aparatos de segurança os livrarão dos males da 
violência urbana, crescente e cada vez mais cruel. Basta 

ler os jornais ou ver televisão para verificar que todos são 
vítimas, ou podem se tornar vítimas um dia, pois estamos 

em um país em que já ocorreram até casos de pessoas 
que cometeram assassinatos por um par de tênis. Quero 
ver quem me prove que, mantendo crianças e jovens na 

escola em tempo integral, eles terão disposição de sair das 
salas de aula no fim do dia para ainda se envolverem com 

a criminalidade. Mas é muito mais fácil ficar falando em 
pena de morte, em vingança e em justiçamento com as 

próprias mãos. Pobre país de desmiolados.

Suzana dos Reis P. Sousa Gontijo
Cuiabá – MT   

Sexta economia
O Brasil galga à sexta posição entre as economias 
do mundo, o que pode ser motivo de orgulho, não 

fossem os imensos abismos sociais que separam o país 
moderno do país atrasado. Quem visita, por exemplo, 
o Vale do Jequitinhonha (MG) ou algumas cidades do 
sertão nordestino, além das favelas que se espalham 

pelas metrópoles brasileiras, sem dúvida alguma 
aguarda que essa ascensão do Brasil se consolide 

mediante políticas sociais sérias, que efetivamente 
promovam distribuição de renda com justiça social.

Não sou um pessimista com o futuro do Brasil, mas não 
posso festejar ainda esse novo título porque tenho visto 
muita miséria em minhas andanças, nos meus 68 anos 

de vida. Estou convencido de que o país somente irá 
melhorar de fato quando se criarem modernos e efetivos 

mecanismos de combate à corrupção, possibilitando à 
população o conhecimento pleno do emprego de verbas 

públicas. A aprovação da chamada lei da “ficha limpa” 
foi apenas o primeiro passo, mas é preciso investir na 

educação do povo, que, com lei ou sem lei, acaba muitas 
vezes reconduzindo ao Parlamento alguns políticos que 

não honram os votos que receberam. 
Todos sabemos que as generalizações nunca são 

benéficas, e por isso mesmo há uma inquestionável 
necessidade de ampliar esses mecanismos de vigilância 
e de efetivo combate a tudo quanto esteja errado neste 

país. Somente assim poderemos de fato nos orgulhar, de 
forma plena, de títulos como este.

Antônio B. Paiva M. Miranda Borges
São Paulo - SP
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Entrevista

O secretário da RFB, Carlos Alberto Barreto, reconhece o excelente 
desempenho da Contribuição Previdenciária em volume de 

arrecadação e a importância do trabalho do conjunto de 
servidores do órgão. Eficiência, transparência, segurança jurídica e 

colaboração dão o tom do trabalho da RFB.

10

17
Estrangeiros no Brasil

A combinação de desenvolvimento, aumento de renda e consumo 
das famílias, além da estabilidade na economia, tem atraído 
cada vez mais imigrantes em busca de trabalho no Brasil. Isso 
agrega ao país competências, habilidades, culturas e qualificações 
profissionais.

24

28

Previdência holandesa 

O advogado holandês Jan van der Horst, com especialização em 
previdência complementar, foi um dos convidados para debate 
promovido pela PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, do Ministério da Previdência Social. Ele explica tudo 
sobre o sistema previdenciário na Holanda.

Assessoria Econômica

A Arrecadação das Receitas Federais administradas pela 
RFB e de outras receitas recolhidas por DARF ou GPS, porém 
administradas por outros órgãos, atingiu, no acumulado 
de 2011, a cifra recorde de R$ 969,91 bilhões. O crescimento 
nominal, em relação ao ano de 2010, foi da ordem de 17,3%, e o 
crescimento real, de 10,1%.

Fumar para quê?

O tabagismo provoca 200 mil mortes por ano no Brasil, o que equivale 
a 23 pessoas por hora. Em matéria de substâncias nocivas, os números 

impressionam: são 4.720 substâncias presentes na fumaça dos 
derivados do tabaco, o que faz com que o tabagismo seja responsável 

por aproximadamente 50 doenças.

20

Sexto, mas nem tanto

Alçado à sexta economia do mundo, o Brasil, apesar dos avanços no 
setor, precisa enfrentar desafios para manter ritmo de crescimento 

e papel ativo das políticas públicas para atender a demandas 
sociais que permanecem presentes e urgentes. Em matéria de 

desenvolvimento humano, os índices não são motivo de orgulho.

Ideias e Debates

A instituição da previdência complementar no serviço público 
significará a privatização de parte do regime próprio, o desestimulo 

ao ingresso de profissionais qualificados no serviço público, a 
fragilização das carreiras de Estado, a quebra da solidariedade entre 

as gerações de servidores, e não irá garantir aposentadoria digna 
para os futuros servidores.

26

37

Perspectivas 2012 

O Brasil demonstra vigor na economia, projeção internacional em 
expansão e grandes expectativas nos cenários político e social. Mas 
tem um desafio: manter e ampliar a participação dos mais pobres na 
riqueza nacional. Na pauta de votações do Congresso há matérias de 
grande importância.

7
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DESAFIO SERÁ MANTER E AMPLIAR A 
PARTICIPAÇÃO DOS MAIS POBRES NA RIQUEZA 

NACIONAL, SEJA PELA QUALIFICAÇÃO, 
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, SEJA PELA 
VIA DOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL
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O 
Brasil chega a 2012 sob bom momento 
econômico e com grandes expectativas nos 
cenários político e social. E se depender da 
pauta legislativa no Congresso Nacional, o 
apregoado “fim do mundo”, que aconteceria 

neste ano, vai ter que esperar por um longo período ainda. 
A agenda do Legislativo é ampla, complexa e polêmica, 
além de ser urgente, pois terá que ser priorizada no primeiro 
semestre, devido às eleições municipais em outubro.

De acordo com o Departamento Intersindical 

de Assessoria Parlamentar (Diap), em razão do pleito 
municipal, as principais deliberações devem ocorrer entre 
fevereiro e julho, antes do recesso, e nos dois últimos meses 
do ano, novembro e dezembro.

O analista político e diretor de Documentação 
do Diap, Antônio Augusto de Queiroz, em artigo 
publicado no Boletim do Departamento, edição de 
janeiro, classifica os projetos da pauta legislativa como 
complexos ou polêmicos, urgentes ou prioritários e os 
que poderão ganhar prioridade.

EM PAUTA

Complexos ou polêmicos
Os campeões em complexidade são os 

projetos sobre os royalties do pré-sal, reforma 
política e regulamentação da terceirização. 
Já os polêmicos são as proposições acerca do 
Código Florestal, previdência complementar do 
servidor, despesa com pessoal e dispensa por 
insuficiência de desempenho.

Urgentes ou prioritários
Aqui enquadram-se as matérias para as 

quais há compromisso de votação no primeiro 
semestre, ainda que não haja acordo quanto ao 
mérito. Neste quesito estão os projetos sobre 
previdência complementar do servidor, Lei Geral 
da Copa, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
da aposentadoria por invalidez, Código Florestal e 
Plano Nacional de Educação (PNE) 2011-2020.

Poderão ganhar prioridade
Dependendo do aprofundamento da crise 

internacional, os projetos sobre dispensa e despesa 
com pessoal na Administração Pública, assim 
como os de combate à corrupção, dependendo 
do resultado de julgamentos no Supremo Tribunal 
Federal, a começar pela validade ou não da Lei da 
Ficha Limpa para as eleições municipais.

Segundo Queiroz, do Diap, há coincidência 
de agenda entre o governo e o principal partido 
de oposição, o PSDB, o que reduz drasticamente 
as possibilidades de influência dessa agenda no 

processo decisório. “Se a economia continuar 
crescendo e o governo mantiver unidade mínima 
de sua base [no Congresso], a tendência será 
de ampliação da perda de espaço e de poder 
da oposição. O ano de 2012, com as eleições 
municipais, será o grande teste da capacidade de o 
governo manter sua base unida”, afirmou o diretor 
do Departamento.

Impacto econômico
Em 2012, os trabalhadores sentirão o 

impacto positivo das leis aprovadas pelo Congresso 
Nacional em 2011, e sancionadas pela presidente 
Dilma Rousseff. Das seis leis aprovadas, destaque-
se o salário mínimo, que em 1º de janeiro deste 
ano passou de R$ 545 para R$ 622 – um aumento 
nominal de 14,13% e real de 9,2%, descontada a 
inflação estimada para 2011. 

De acordo com o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
o novo piso nacional vai injetar R$ 47 bilhões na 
economia brasileira e beneficia diretamente cerca de 
48 milhões de pessoas que têm sua renda vinculada 
ao valor do mínimo.

“Vivemos um momento de expectativas. 
O ano se inicia com o reajuste do salário mínimo, 
que beneficia quase 50% da população. Isso vai 
ter um impacto no consumo das famílias, no bem 
estar das pessoas. O País está no caminho certo”, 
ressaltou o diretor de Estudos e Políticas Sociais 
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do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), Jorge Abrahão de Castro.

O diretor do Ipea destaca, também, o salário 
mínimo como elemento fundamental para alavancar 
o consumo interno e o crescimento do Brasil. “A ação 
do Estado é muito importante para o crescimento do 
País. O que tem contribuído para o bom momento 
da economia é a criação de empregos, medidas para 
as pessoas continuarem consumindo, a distribuição 
de renda e o fortalecimento do mercado interno”, 
destacou Castro.

Além da lei do salário mínimo, de acordo com 
o Diap, outras cinco poderão contribuir para tornar 
2012 um ano melhor para os trabalhadores, nas 
questões relacionadas às relações de trabalho, renda  
e qualificação da mão de obra: 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
- Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, expede gratuita 
e eletronicamente comprovante de inexistência de 
débitos não pagos à Justiça do Trabalho;

- Tabela do IR – Lei 12.469, de 26 de agosto 
de 2011, altera os valores constantes da tabela do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, criando 
mais uma faixa de isenção e também instituindo 
mais uma alíquota na tabela de modo a garantir a 
quem ganha menos pagar menos imposto. Essa lei 
atualiza a tabela progressiva do imposto de renda 
até 2014;

- Aviso Prévio Proporcional - Lei 12.506, 
de 11 de outubro de 2011, amplia o aviso prévio 
proporcional de 30 para até 90 dias em caso de 
demissão sem justa causa;

- Pronatec - Lei 12.513, de 26 de outubro de 
2011, cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e ao Emprego (Pronatec). O programa 
prevê investimentos de R$ 24 bilhões até 2014 para 
gerar oito milhões de vagas em cursos de formação 
técnica e profissional, destinados a estudantes do 
ensino médio e a trabalhadores; e

- Teletrabalho - Lei 12.551/2011, publicada 
no Diário Oficial da União no dia 16 de dezembro, 
modificou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

para incluir expressamente o teletrabalho entre as 
relações de emprego protegidas pela Constituição e 
a própria CLT.

O diretor de Documentação do Diap avalia, 
ainda, que em 2012 a relação do governo com os 
movimentos sociais em geral e com o sindical em 
particular tende a continuar boa, “exceto com os 
servidores públicos, que, diante da ausência de 
política salarial, prometem muita greve este ano”, 
chama a atenção Queiroz.

Desafios
Na avaliação do diretor de Estudos e Políticas 

Sociais do Ipea, Jorge Abrahão de Castro, o governo 
deve observar os fatores da economia externa, pois 
não há expectativa de crescimento e, embora o Brasil 
esteja numa situação favorável, o mundo todo sofre 
com os impactos da crise internacional. “Gostaria 
que o crescimento do País fosse maior, mas, se 
mantiver os últimos índices já está bom. O caminho 
é [a combinação de] crescimento com distribuição 
de renda; não vejo no governo nenhuma restrição 
a isto, e vai continuar gerando empregos”, frisou 
Castro.

Para Antônio Augusto de Queiroz, do Diap, 
apesar dos grandes avanços que o Brasil tem 
apresentado em relação ao incremento da renda, 
emprego, distribuição de renda, entre outros, o 
desafio será manter e ampliar a participação dos mais 
pobres na riqueza nacional, seja pela qualificação, 
geração de emprego 
e renda, seja via 
programas sociais. 
“O governo ainda 
enfrenta fortes 
carências na área 
de saúde, educação 
e segurança, 
especialmente na 
política de combate 
às drogas, como o 
crack, que preocupa 
a todos”, observou.

ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ
ANALISTA POLÍTICO E DIR. DE DOCUMENTAÇÃO DO DIAP
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A Receita Federal do Brasil está sendo 
estruturada para oferecer um sólido 
programa de simplificação de 
obrigações tributárias, o que inclui 
importantes transformações, com 

novos paradigmas na relação do fisco com o cidadão. 
A RFB vai continuar respondendo às exigências da 
era da informação que, mais do que nunca, torna 
imprescindível que as relações do Estado com a 
sociedade contemplem  princípios como eficiência, 
transparência, segurança jurídica e colaboração. 

A declaração é do secretário da RFB, Carlos 
Alberto Barreto, em entrevista exclusiva à revista 
Seguridade Social e Tributação. Com formação em 
Ciências Econômicas e em Direito e especialização 
em Direito Tributário e Gestão Contemporânea, 
todas pela Universidade Federal da Bahia, Barreto 
ingressou na RFB em 1978 e foi delegado na DRF e na 
DRJ de Salvador (BA). Foi também secretário adjunto 
da RFB de 2002 a 2009 e presidente do Carf (Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais). 

Barreto reconhece o excelente desempenho 
da Contribuição Previdenciária, que “sempre esteve 
entre os tributos com maior volume de arrecadação 
e, por isso, recebe especial atenção da RFB”. Sobre 
a importância do Auditor-Fiscal, ele diz que “a 
sociedade reconhece a competência e os bons 
resultados alcançados pelo conjunto dos servidores 
da Receita Federal do Brasil”, razão pela qual, 
acredita, o pleito da categoria pela inclusão na PEC 
443/2009,  que fixa os vencimentos de advogados 
da União e de procuradores de estado em 90,25% 
da remuneração de ministro do Supremo Tribunal 
Federal, “deverá ser tratado com atenção”.

 Qual a sua avaliação sobre o desempenho da RFB em 
2011 e quais as projeções para 2012 frente ao cenário 
econômico que se desenha?

Mesmo num cenário de forte restrição 
orçamentária, não foram poucos os resultados 
alcançados. Conseguimos realizar  avanços  significativos. 
Em consonância com as diretrizes do Governo Federal, 
fizemos a  opção pelo  fortalecimento do Planejamento 
e da Visão Estratégica e pela elaboração da Cadeia de 
Valor da organização. Isso nos conduzirá, em 2012, 

Barreto: “A sociedade 
reconhece o trabalho do 
Auditor-fiscal”
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ao mapeamento e à modelagem dos  processos de 
trabalho, que deverão estar  suportados por soluções 
tecnológicas adequadas, bem como por um quadro de 
pessoal especializado no âmbito técnico e gerencial, 
mediante capacitação permanente com base nas 
competências organizacionais e pessoais. Fruto das 
variações econômicas, mas notadamente pelos esforços 
adicionais em todas as áreas, a arrecadação das receitas 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), incluindo a receita previdenciária, no ano de 
2011, foi de R$ 938,929 bilhões, apresentando acréscimo 
de 17,40% se comparado com 2010. Isto representa, em 
termos reais, um crescimento de 10,16%.

O cenário econômico mostrou claramente a 
tendência de crescimento do comércio exterior e, 
consequentemente, de todas as atividades aduaneiras. 
O volume de comércio exterior aumentou 25% em 
valor, e 5% em peso, quando comparado com o período 
de 2010. O número de declarações de importação e 
exportação cresceu 4% no mesmo comparativo. Apesar 
disso, e mesmo submetida a restrições orçamentárias, a 
atuação da Aduana apresentou um desempenho melhor 
em vários aspectos e nossos principais indicadores 
apontam para resultados melhores. Os tempos de 
despacho aduaneiro diminuíram 5% na importação e 
17% na exportação, sem qualquer prejuízo à eficácia 
da fiscalização no curso do despacho.  A fiscalização 
aduaneira cumpriu a meta de cobertura fiscal, com 
aumento de 17% no número de ações fiscais em 
relação a 2010. A atuação da Receita Federal do Brasil 
na vigilância e na repressão também atingiu a meta 
quantitativa de operações de 2011, com crescimento 
de 5,5% na comparação com 2010. Ressalte-se que em 
2011, como resultado, foi registrado o recorde histórico 
de apreensão de mercadorias, totalizando um montante 
de R$ 1,5 bilhão.

A expectativa para 2012 é de manutenção do 
crescimento da arrecadação, só que em ritmo menos 
forte, seguindo a tendência de desaceleração do PIB. A 
Aduana também continuará buscando a melhoria em 
todos os seus indicadores. O ano deve ser de avanço 
nos projetos, que devem alavancar o desempenho da 
Aduana na direção da estratégia da RFB, recentemente 
formulada para o período de 2012 a 2015.

Estamos preparando a Casa para o início de 

um sólido e estruturado programa de simplificação 
de obrigações tributárias, colocando a Receita 
na direção de importantes transformações que 
incluem novos paradigmas na relação do fisco com 
o cidadão, traduzidos em   uma série de   facilidades 
e redução de custo de conformidade. Muitas delas 
foram anunciadas no mês de dezembro/2011, como 
a possibilidade de pagamento de tributos aduaneiros 
com cartões de débito a partir de meados de 2012, 
a DIRPF pré-preenchida para os contribuintes que 
tiverem apenas uma fonte de renda e optarem pelo 
regime simplificado a partir de 2014, bem como o fim 
da DIPJ, também a partir daquele ano. 

E não vamos parar por aí. A Receita Federal 
do Brasil vai continuar respondendo às exigências 
da era da informação que, mais do que nunca, torna 
imprescindível que as relações do Estado com a 
sociedade contemplem  princípios republicanos e 
democráticos, como eficiência, transparência, segurança 
jurídica, colaboração, dentre outros.  

A RFB tem apresentado resultados e inovações 
importantes nos últimos anos. Quais são os principais 
macro-projetos em fase de implantação na área 
de tributos internos? Qual o cronograma para a 
implantação do projeto da Escrituração Fiscal Digital 
Social – EFD Social?

A RFB conta atualmente com diversos projetos 
e programas que objetivam otimizar a administração 
tributária e implantar melhorias nos processos internos 
e sistemas informatizados. Como exemplos, no âmbito 
dos tributos internos, que trarão significativas inovações 
nas atividades de arrecadação, cobrança, fiscalização e 
contencioso no biênio 2012/2013, podem ser citados:

SIC – Sistemas Integrados, cujo objetivo é 
implantar um conjunto de sistemas que atenda a RFB, 
CARF, PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) 
e PGF no tratamento dos créditos públicos (tributários 
e não tributários) no âmbito das cobranças amigável, 
administrativa e executiva, assim como fazer o 
acompanhamento e o controle da Dívida Ativa da União, 
Autarquias e Fundações Públicas Federais (administração 
da Dívida Ativa, Inscrição, encaminhamento para 
Ajuizamento e para Cobrança Judicial).

Projeto Redução de Litígios, que visa a 
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estruturar o acompanhamento das decisões do 
contencioso administrativo de segunda instância 
em relação aos processos que se enquadrem em 
critérios econômicos (crédito tributário superior a 
R$ 10 milhões, se pessoa jurídica, e a R$ 1 milhão, se 
pessoa física, considerados relevantes) e jurídicos (lide 
que trate de tema controverso sobre a legislação ou 
com potencial alteração jurisprudencial prejudicial 
à Fazenda Nacional). Visa ainda a reduzir, em 
âmbito administrativo e judicial, divergências de 
entendimento identificadas na interpretação da 
legislação tributária e aduaneira pelo contencioso 
administrativo tributário, bem como propor solução 
para adequação dos lançamentos tributários às 
decisões desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas 
em recursos extraordinários com 
repercussão geral reconhecida (STF) 
e em recursos especiais repetitivos 
(STJ), nos casos em que a PGFN esteja 
dispensada de contestar e de recorrer.

Projeto Malha PJ – Reformulação 
do sistema de malha da pessoa jurídica 
com revisão parametrizada, auto-
regularização e contencioso integrado.

Projeto Sped Integração - serão 
desenvolvidos os seguintes produtos 
no escopo do projeto: 

*Receitanet BX para download 
dos arquivos originais de todos 
os projetos Sped para os AFRFB e 
sistema ContÁgil;

*DW Sped com dados agregados dos projetos 
Sped NF-e, EFD IPI, EFD PIS/Cofins;

*ContÁgil integrado ao SPED e ao SCC para 
processar as informações e efetuar as verificações 
oriundas da ECD, FCont, EFD IPI, NF-e e EFD PIS/
Cofins para fins de seleção de contribuintes e análise 
do pedido de ressarcimento;

*SCC Módulo IPI utilizando as informações 
da EFD IPI e identificando as novas rotinas de 
processamento para aumentar o nível das verificações 
automáticas da correção do pedido de ressarcimento 
e do processo decisório. 

*SCC Módulo PIS/Cofins utilizando as 
informações da EFD PIS/Cofins e identificando as novas 

rotinas de processamento para aumentar o nível das 
verificações automáticas da correção do pedido de 
ressarcimento e do processo decisório.

Projeto Fiscalização Digital - Ação de 
desenvolvimento de tecnologias no e-Safira que 
possibilitem a utilização integrada dos sistemas de 
suporte à fiscalização da RFB, visando à diminuição do 
tempo gasto no procedimento fiscal e na formalização 
dos processos, com a consequente melhoria da 
produtividade por Auditor-Fiscal.

Unificação dos sistemas de lançamento – objetiva 
iniciar a migração das contribuições previdenciárias 
para o sistema e-Safira.

ContÁgil - Novos Módulos - Aperfeiçoamento 
dos módulos existentes e desenvolvimento de novos 

módulos.
SCC – Sistema de Controle 

de Créditos e Compensações, 
com a finalidade de implantar 
funcionalidades que permitam a 
análise do direito creditório dos 
PER/DCOMP cujos créditos sejam 
decorrentes da não-cumulatividade 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins.

PUC – Programa de Unificação 
dos Créditos, cujo produto será a 
unificação do Crédito Previdenciário 
com o Fazendário no Sief. Este 
programa é composto por dez projetos 
que englobam diferentes frentes, mas 

com o objetivo único de implantar a gestão unificada 
das contribuições previdenciárias e tributos fazendários. 

Projeto EFD-Social – é um dos projetos que 
compõem o PUC, cuja meta é criar a Escrituração Fiscal 
Digital da Folha de Pagamento e Informações Fiscais 
Previdenciárias e Trabalhistas, com padronização das 
rubricas da folha de pagamento, do leiaute e do registro 
de empregados. No âmbito desta nova sistemática, 
também será possível realizar o lançamento dos 
créditos tributários de contribuições previdenciárias, 
possibilitando o controle e a cobrança, e substituindo 
gradualmente as obrigações acessórias atuais existentes 
no âmbito dos órgãos participantes, como Ministério do 
Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência Social. 

Ano  
de 2012  

é de avanço 
nos projetos
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Qual o cronograma para a implantação do projeto da 
Escrituração Fiscal Digital Social – EFD Social? 

O projeto EFD-Social tem estimativa de entrada 
em funcionamento a partir do final de 2013, de forma 
modular. Os primeiros módulos previstos são relativos 
às pessoas jurídicas em geral e aos eventos desportivos. 
Posteriormente, entrarão em produção os módulos 
simplificados para pequenos empregadores e a 
reclamatória trabalhista. 

Quais são os projetos de sua administração visando à 
modernização da Aduana Brasileira?

Na área da Aduana e Relações Internacionais  
temos 35 iniciativas estratégicas em diferentes estágios 
de desenvolvimento, desde projetos recentemente 
formalizados a projetos com entregas previstas em 2012. 
Várias delas têm grande relevância para o fortalecimento 
da Aduana, com medidas que contribuem para a defesa 
comercial, o aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão 
de risco, visando a garantir a agilidade e a segurança 
do comércio exterior, a intensificação do uso da 
tecnologia na seleção, programação, acompanhamento 
e fiscalização de contribuintes e o fortalecimento do uso 
da inteligência fiscal.

É seguindo essa linha que a Aduana Brasileira 
deu início a diversos projetos com o objetivo de se 
modernizar. Chamo a atenção para os projetos voltados 
ao aprimoramento da fiscalização aduaneira, como a 
criação do Cerad - Centro Nacional de Gestão de Risco 
Aduaneiro-, que permitirá a promoção de estudos, a 
disseminação de metodologias e a melhor aplicação, em 
âmbito nacional, de parâmetros de seleção de cargas e 
de passageiros. O Cerad terá suas atividades iniciadas no 
primeiro trimestre de 2012 e funcionará em instalações 
da Superintendência da RFB da 7ª Região Fiscal, no Rio 
de Janeiro/RJ. 

Também na linha do aprimoramento da gestão 
de risco e do fortalecimento da fiscalização aduaneira 
no combate às fraudes do comércio exterior e à 
burla às medidas de defesa comercial, estamos 
construindo o Sistema de Seleção por Aprendizado 
de Máquina (SISAM), que irá aprimorar e modernizar 
sobremaneira a seleção parametrizada do Siscomex. 
Da mesma forma, queremos dar sequência ao projeto 
de implementação do Siscomex Carga nos Módulos 

Aéreo e Terrestre, além de aprimorar o módulo 
marítimo, que já está implementado. 

Uma outra vertente importante de projetos são 
aqueles destinados a fortalecer a vigilância e a repressão 
aduaneiras. Merece destaque o aprimoramento das 
atividades de vigilância e repressão, principalmente 
nas zonas de fronteira terrestre, no combate ao 
contrabando, descaminho e tráfico de drogas. Nosso 
objetivo é o desenvolvimento de projetos que 
intensifiquem o emprego de inteligência fiscal, o uso 
de equipamentos de verificação não invasiva e de apoio 
à fiscalização, como leitores automáticos de placas, 
scanners e equipamentos de radiocomunicação, além 
da criação dos centros de cães de faro na RFB, aquisição 
do armamento institucional e ampliação da capacidade 
operacional das atividades aéreas e náuticas.

Destacam-se, ainda, vários projetos que estão no 
âmbito do Programa Preparação da RFB para os Grandes 
Eventos Internacionais, que proporcionarão um avanço 
no que se refere a procedimentos e estrutura, com 
melhoria do desempenho, principalmente no controle 
de viajantes e de bagagens, oferecendo maior facilidade 
ao viajante para o cumprimento de suas obrigações e 
melhor controle por parte da Aduana.

Por fim, conforme já anunciado no final do ano 
passado, iniciaremos o mapeamento e a reengenharia 
dos processos de negócio na RFB, e a área aduaneira terá 
um papel de destaque, sendo piloto nessa iniciativa.

A Contribuição Previdenciária vem apresentando 
resultados altamente satisfatórios ao longo dos 
últimos anos, sendo individualmente o tributo que mais 
arrecada entre todos aqueles administrados pela RFB. 
Como a RFB analisa a atual proposta de desoneração 
da folha de pagamento? Existem estudos e propostas 
para subsidiar a discussão sobre esse tema?

A Contribuição Previdenciária sempre esteve 
entre os tributos com maior volume de arrecadação e, 
por isso, recebe especial atenção da RFB.

As propostas de desoneração, 
independentemente da origem, devem ser analisadas 
de forma racional e séria.  Nossa instituição também 
subsidia o Governo com informações para tomada de 
posições a respeito do assunto. Devemos lembrar que a 
parte que cabe à previdência representa um seguro, ou 
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seja, uma vantagem para o trabalhador, o que enseja um 
tratamento com muito critério. 

Quanto àquilo que cabe ao salário educação, 
RAT, SESI, SESC, SENAC e outras entidades, que 
pode representar de 5% a 9% da contribuição das 
empresas, a opção de reduzir ou de aumentar as 
alíquotas deve considerar os efeitos gerais dessa 
medida, motivo pelo qual as propostas de (des)
oneração surgem continuamente. 

Os atos normativos da RFB, embora sejam de livre 
acesso ao público, carecem de recursos que tornem as 
consultas mais fáceis e as respostas mais rápidas tanto 
para os servidores quanto para o público em geral. Há 
algum projeto visando a melhorar o sistema de opções 
de busca avançada no sítio da RFB?

Visando a agilizar as respostas da RFB a 
consultas formuladas pelos contribuintes a respeito da 
interpretação da legislação tributária, estamos com um 
projeto que busca alterar a competência das soluções de 
consulta, hoje vinculada à SRRF de domicílio do sujeito 
passivo de forma a torná-la nacional. Com isso, a RFB irá 
administrar os processos de consulta e redistribuí-los 
entre as unidades para agilizar a solução.

Quanto aos sistemas de busca de atos normativos 
no sítio da RFB, estamos disponibilizando o novo 
Sistema de Informações Jurídico-
Tributárias - Sijut que está sendo 
denominado de Sijut II, o qual 
apresenta funcionalidades mais 
modernas de visão dos atos, com 
ambiente de buscas específicas. 
Os atos podem ser pesquisados 
por tipo, órgão emissor, período 
de publicação, por assunto e por 
palavras-chave. 

Merece mencionar 
também as alterações referentes 
às informações do Imposto de 
Renda Pessoa Física, no sítio 
da RFB, onde as orientações 
estão divididas em 4 blocos: 
DECLARAÇÃO (cor azul), 
PAGAMENTO (cor vermelha), 
PROCESSAMENTO (cor amarela) 

e RESTITUIÇÃO (verde). De fácil interação visual, o usuário 
ao levar o mouse ao item IRPF-2011, por exemplo, 
visualiza todas as opções acima, escolhendo facilmente, 
dentro desses módulos, o assunto que deseja.  Ao obter 
as informações, oferece-se ao usuário a possibilidade de 
avaliar o conteúdo e a facilidade, de forma a possibilitar 
direcionamentos para futuras melhorias. 

No Planejamento Estratégico para o ciclo de 2012–
2015 foi incorporada a construção da Cadeia de Valor 
da RFB. No que ela se baseia?

A Cadeia de Valor representa como a RFB 
organiza os seus processos para o cumprimento de 
sua Missão e para a execução da estratégia definida no 
Mapa Estratégico.

Ela propicia uma visão de como os processos 
se relacionam mitigando a visão estritamente 
departamental e hierárquica, evidenciando a 
necessidade de compartilhamento de informações 
entre as áreas.

Pensar a estratégia da RFB é pensar em como 
podemos aumentar o valor entregue ao Estado, à 
sociedade, ao contribuinte, aos órgãos parceiros e aos 
servidores.

Uma das formas de aumentar o valor entregue é 
melhorar e inovar os nossos processos de trabalho.

Entender os processos de 
uma organização é o primeiro 
passo para transformá-los.

Daí a importância de 
termos construído a Cadeia de 
Valor durante o processo de 
formulação de nossa estratégia 
para 2012-2015.

Isso enriqueceu o 
processo como um todo e 
proporcionou um interessante 
momento de reflexão a respeito 
do valor público gerado pela 
RFB.

Trabalhamos com 
cenários prospectivos que nos 
permitiram inferir possibilidades 
e tendências para o futuro, de 
forma que nossa Cadeia de 
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Valor reflita não somente os processos já existentes, 
mas aqueles que deverão ser desenvolvidos para que 
possamos superar os desafios presentes e futuros, 
considerando esse ciclo de 4 anos que se inicia.

A Cadeia de Valor irá nortear todo o trabalho de 
implantação de uma cultura de gestão por processos que 
tende a influenciar o nosso atual modelo organizacional. 

A Gestão por Processos será incorporada de forma 
harmônica e integrada a outros modelos e ferramentas 
já utilizados, como o planejamento estratégico baseado 
em BSC e o Gerenciamento de Projetos e Portfólio.

Em busca de um melhor desempenho das organizações, 
um fator estratégico é a gestão de pessoas. Quais as 
ações direcionadas para a valorização dos servidores? 

A gestão de pessoas na RFB considera as 
pessoas como o capital humano estratégico para nossa 
instituição. Valorizar e reconhecer as competências 
de nossos servidores, ou seja, seus conhecimentos, 
habilidades e atitudes é o que permite qualificar a gestão 
de pessoas. Neste sentido foi importante a implantação 
do projeto de capacitação com foco em competências, 
onde tivemos a participação de mais de 15 mil servidores 
no auto diagnóstico de suas competências individuais. 
Esse diagnóstico servirá para tornar a capacitação mais 
estratégica e focada na melhoria do desempenho da 
instituição, e, ao mesmo tempo, ajudará nas trilhas 
de autodesenvolvimento profissional. Em termos de 
reconhecimento e de valorização vale mencionar 
nossa política de premiação, hoje representada pelo 
concurso de monografias de inovação e criatividade, 
Prêmio Schontag, que versa sobre a temática da 
“Implantação de Boas Práticas de Gestão e na Melhoria 
de Serviços Prestados ao Contribuinte”; e pela medalha 
de reconhecimento de mérito, Medalha Noé Winkler. 
Temos ainda a premiação de “Contadores de Estórias” 
e estamos estudando formas de premiação de filhos 
de servidores, de forma a aproximar mais as famílias e 
humanizar o ambiente de trabalho.

Finalmente, com a implantação da nova intranet 
da RFB teremos a criação do “espaço do servidor”, que 
irá trazer informações e serviços de interesse direto 
dos servidores, especialmente no que se refere a sua 
vida funcional, bem como a instituição do “canal de 
inovação”, onde serão postadas as ideias inovadoras 

visando ao aperfeiçoamento da Organização como 
forma de tornar públicas as melhores ideias produzidas 
pelos nossos servidores.

Conforme informações correntes, existe uma previsão 
de aposentadoria de aproximadamente 1.200 
Auditores-Fiscais entre 2012 e 2015. Tendo em vista 
essa previsão, quais são as medidas que estão sendo 
adotadas para suprir o possível déficit no quadro de 
Auditores-Fiscais?

Nos últimos três anos tivemos a saída de 1.646 
Auditores e de 958 Analistas Tributários, seja por 
aposentadoria ou outras formas de desligamento. A RFB 
faz gestão dentro do próprio Ministério da Fazenda e 
junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MP) no sentido de reivindicar um planejamento a médio 
prazo dos concursos públicos, de forma a repor as perdas 
e incrementar o atual nível de ocupação, pois atualmente 
apenas 52% das vagas autorizadas para a Carreira 
Auditoria estão ocupadas. Para o cumprimento da nossa 
missão institucional é fundamental que tenhamos uma 
previsão de médio prazo sobre o ingresso de servidores, 
proporcionando maior segurança para aqueles que 
ingressam e participam dos concursos de mobilidade 
interna e, ao mesmo tempo, para os administradores com 
vistas à realização dos objetivos e das metas institucionais. 

A arrecadação tributária federal em 2011 bateu 
novo recorde, tendo entre os fatores determinantes 
desse resultado a efetiva atuação dos Auditores-
Fiscais. Nesse momento em que os ocupantes do 
cargo de Auditor-Fiscal lutam pelo reconhecimento 
da sua importância junto ao Governo Federal com a 
inclusão na PEC 443/2009, perguntamos: quais as suas 
iniciativas em favor desse pleito?

 A RFB tem clareza da importância do Auditor-Fiscal 
e de sua função pública relevante para a organização e 
para o país. Reconhecer e valorizar os Auditores-Fiscais é 
uma forma de retribuir os seus competentes e contínuos 
esforços. Valorizar os servidores também é uma forma 
de valorizar a Instituição. A sociedade reconhece a 
competência e os bons resultados alcançados pelo 
conjunto dos servidores da Receita Federal do Brasil. Isso 
explica a razão pela qual acreditamos que o pleito dos 
Auditores-Fiscais deverá ser tratado com atenção.



|   TRABALHO E EMPREGO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PAÍS 
ATRAI CADA VEZ MAIS IMIGRANTES, FORÇA DE 

TRABALHO QUE O MERCADO BRASILEIRO VAI 
PRECISAR PARA O PROGRESSO NACIONAL
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O 
Brasil vive o melhor momento 
econômico dos últimos 30 anos. Uma 
combinação de desenvolvimento, 
aumento de renda e consumo das 
famílias e ainda estabilidade faz do País 

um dos principais destinos dos imigrantes vindos da 
Europa e dos Estados Unidos em busca de trabalho.

Com constantes índices de crescimento, 
controle da inflação e o sexto maior Produto Interno 
Bruto (PIB) do mundo, o Brasil apresenta a perspectiva 
de otimismo e de esperança para centenas de 
trabalhadores de países que sofrem os efeitos da 
crise financeira, que tem como uma das principais 
consequências o desemprego.

Além disso, o País tem apresentado as maiores 
taxas de geração de emprego da história, e eventos 
como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 
2016 ampliam a demanda do mercado de trabalho e 
o número de contratações. São motivos de sobra para 
quem quer fugir do fantasma do desemprego que 
assombra os países da Zona do Euro.

Para a Secretaria Nacional de Justiça, do 
Ministério da Justiça, o grande número de imigrantes no 
Brasil é positivo e reflete o desenvolvimento econômico, 
a consolidação do Brasil no mercado internacional e a 
maior visibilidade para além das fronteiras regionais.

“Este número traz um grande benefício ao 
País. Agrega ao Brasil competências, habilidades, 
culturas e qualificações que ajudarão no nosso 
desenvolvimento social, econômico e cultural. 
As grandes nações desenvolvidas são nações de 
imigrantes. Os imigrantes sempre cumpriram um 
papel muito relevante na nossa história e no nosso 
progresso e desta vez não será diferente», destaca 
Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça.

Somente em 2011, segundo dados do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), foram concedidas 
70.524 autorizações entre permanentes e temporárias 
para estrangeiros no País. Os países que mais enviaram 
emigrantes para o Brasil foram EUA, Filipinas, Reino 
Unido, Índia e Alemanha. Os estados brasileiros que 
mais receberam estrangeiros com autorização para 
trabalho temporário no último ano foram São Paulo 
(32.044), Rio de Janeiro (23.989) e Minas Gerais (1.590).

Do total de imigrantes que chegaram ao País 

e conseguiram autorização de trabalho temporário 
(66.429), a maioria (61.995) possui formação superior 
completa ou curso técnico profissional, além de 
especialistas, mestres e doutores. São trabalhadores 
qualificados que o mercado de trabalho brasileiro 
está absorvendo e dos quais vai precisar para o 
desenvolvimento nacional.

O secretário nacional de Justiça acredita que, 
além dos aspectos econômicos e sociais, o Brasil é um 
país acolhedor e receptivo, elementos que também 
atraem os estrangeiros. “Mais pessoas buscam aqui 
seu novo lar e a esperança. Devemos lembrar também 
que temos tradição e vocação em receber bem, 
sem xenofobia, e os migrantes sempre foram muito 
importantes em nossa história», reforça Abrão.

EMIGRANTES REGULARES
De acordo com dados do Departamento de 

Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça, o 
número de estrangeiros regulares – registrados no 
Departamento de Polícia Federal – no Brasil, em 2011, 
aumentou quase 50% em relação a 2010. Hoje há cerca 
de 1,466 milhão de estrangeiros.

Segundo o Departamento, a maioria dos 
estrangeiros que entraram no País para residir é de 
origem portuguesa, espanhola, boliviana, chinesa e 
paraguaia. Os portugueses, de dezembro de 2009 até 
junho de 2011, aumentaram de 276.703 para 328.85, 
os espanhóis de 58.505 para 80 mil, os bolivianos, de 
35.092 para 50.640, os chineses, de 28.526 para 35.265, 
e os paraguaios, de 11.229 para 17.604.

Dos estrangeiros que tiveram a entrada regular 
no País desde 2010, de acordo com os Ministérios 
da Justiça e do Trabalho e Emprego, os de países 
vizinhos, em geral, têm baixa escolaridade e pouca 
qualificação profissional. Os bolivianos trabalham em 
oficinas de costura, como empregados domésticos e 
no comércio; os peruanos atuam como ambulantes, 
operários na construção e em restaurantes; e os 
paraguaios trabalham como empregados domésticos e 
ambulantes. Já os argentinos e chilenos ocupam postos 
gerenciais e como profissionais liberais; portugueses 
e espanhóis também ocupam postos gerenciais ou 
trabalham como arquitetos, engenheiros e advogados.



Seguridade Social e Tributação - janeiro/março - 2012   |   19

Quantitativo de estrangeiros regulares no Brasil

2009 1,31 milhão
2010 961.877 mil 
2011 1, 466 milhão

Fonte: MJ
 
O Departamento de Estrangeiros da Se-
cretaria Nacional de Justiça revela tam-
bém que o desenvolvimento do Brasil, 
além de ser responsável pelo aumento da 
quantidade de estrangeiros regulares no 
País, fez com que a quantidade de bra-
sileiros vivendo no exterior diminuísse 
consideravelmente, pois provocou menos 
interesse dos brasileiros pela emigração e 
fez com que grande parte dos que viviam 
fora do Brasil restabelecesse sua residên-
cia no País.

HAITI

Na primeira quinzena de janeiro de 2012, 
o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), órgão 
do MTE, aprovou resolução normativa sobre as 
condições do visto de trabalho em caráter especial 
a ser concedido a cidadãos haitianos. A autorização 
de permanência desses emigrantes no País pode 
ser de até cinco anos. 

De acordo com o MTE, serão emitidos 1,2 mil 
vistos permanentes por ano (cerca de 100 por mês) pela 
Embaixada do Brasil no Haiti. O ministério esclarece 
ainda que não será necessário 
comprovar qualificação, nem vínculo 
empregatício, dos vistos de trabalho 
comuns.

Conforme a resolução do 
CNIg, todos os haitianos que já 
estavam no País antes da publicação 
da norma serão regularizados pelo 
Conselho. Mais de 1,6 mil já tiveram 
a situação normalizada. 
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|   SAÚDE
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O 
Ministério da Saúde adverte... mas 
as pessoas continuam fumando. 
Segundo o INCA (Instituto Nacional 
do Câncer), o tabagismo provoca 
200 mil mortes por ano no Brasil, o 

que equivale a 23 pessoas por hora. Em matéria de 
substâncias nocivas, os números impressionam: 
são 4.720 substâncias presentes na fumaça dos 
derivados do tabaco, o que faz com que o tabagismo 
seja responsável por aproximadamente 50 doenças. 
Outro dado incômodo: as pessoas que não fumam 
também acabam sendo vítimas devido à inalação 
da fumaça dos derivados do tabaco em ambiente 
fechado, o que acarretou a aprovação de lei federal 
em âmbito federal visando a proteger a população 
dos males do fumo. 

OS DADOS A SEGUIR SÃO DO INCA. ESTÁ 
COMPROVADO QUE O TABAGISMO É 
RESPONSÁVEL POR: 

• 200 mil mortes por ano no Brasil (23 pessoas 
por hora);

• 25% das mortes causadas por doença 
coronariana - angina e infarto do miocárdio;

• 45% das mortes por infarto agudo do 
miocárdio na faixa etária abaixo de 65 anos;

• 85% das mortes causadas por bronquite 
crônica e enfisema pulmonar (doença pulmonar 
obstrutiva crônica);

• 90% dos casos de câncer no pulmão (entre 
os 10% restantes, 1/3 é de fumantes passivos);

• 25% das doenças vasculares (entre elas, 
derrame cerebral).

• 30% das mortes decorrentes de outros 
tipos de câncer (de boca, laringe, faringe, esôfago, 
estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo de 
útero, leucemia);

As mais recentes estimativas mundiais sobre 
câncer, divulgadas pelo GLOBOCAN 2008 , apontam 
12,7 milhões de casos novos e 7,6 milhões de óbitos 
por câncer no mundo. O tipo com maior mortalidade 
foi o câncer de pulmão (1,3 milhão de mortes). 

No Brasil, o câncer de pulmão é o tipo de 

tumor mais letal e uma das principais causas de 
morte no país. As previsões feitas tanto para 2010 
como para 2011 apontavam 28 mil novos casos 
de câncer de pulmão, sendo 18 mil em homens 
e 10 mil em mulheres (o número de mulheres 
fumantes é menor). Ao final do século XX, o câncer 
de pulmão se tornou uma das principais causas de 
morte evitável.

O consumo de tabaco é o mais importante 
fator de risco para o desenvolvimento de câncer 
de pulmão. Comparados com os não fumantes, os 
tabagistas têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de 
desenvolver câncer de pulmão, contabiliza o órgão 
do Ministério da Saúde 

DOENÇAS RELACIONADAS AO TABAGISMO:
• hipertensão arterial;
• aneurismas arteriais;
• úlcera do aparelho digestivo;
• infecções respiratórias;
• trombose vascular;
• osteoporose;
• catarata;
• impotência sexual no homem;
• infertilidade na mulher;
• menopausa precoce;
• complicações na gravidez;

VÍTIMAS DOS FUMANTES
Os tabagistas costumam reagir às leis 

antifumo, mas o fato é que as pessoas que não 
fumam, mas acabam respirando a fumaça em 
ambientes fechados, também são vítimas dos males 
do cigarro e de outros derivados do tabaco. São 
os chamados “fumantes passivos”, uma expressiva 
parcela da população que uma nova lei, aprovada 
no final de 2011 (leia box na página 23), pretende 
proteger. A lei determina que fumar em recinto 
fechado agora é proibido no Brasil inteiro, e extingue 
os chamados “fumódromos”, ambientes preparados 
para receber os fumantes em bares, restaurantes e 
em outros locais públicos. 

O Ministério da Saúde define como tabagismo 
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passivo a inalação da fumaça de derivados do tabaco 
(cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros 
produtores de fumaça) por indivíduos não-fumantes, 
que convivem com fumantes em ambientes fechados. 
A fumaça dos derivados do tabaco em ambientes 
fechados é denominada poluição tabagística 
ambiental (PTA) e, segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), torna-se ainda mais grave em ambientes 
fechados. O tabagismo passivo é a terceira maior 
causa de morte evitável no mundo, ficando atrás 
apenas do tabagismo ativo e do consumo excessivo 
de álcool. Ou seja: o chamado “fumante passivo” 
acaba ficando em terceiro lugar como potencial 
vítima de um vício que ele não pratica, mas cujos 
males acabam por afetá-lo pela prática dos fumantes 
ativos. Apesar disso, os fumantes acham-se no direito 
de alegar que as legislações que proíbem o fumo em 
recinto fechado são “inconstitucionais”. 

HÁBITO FORA DE “MODA”
Até há algum tempo, fumar era “chique”. Aos 

poucos, as informações divulgadas em inúmeras 
campanhas contra o fumo levaram a população a se 
conscientizar quanto aos malefícios do tabagismo 
em geral e da fumaça ambiental do tabaco em locais 
fechados. Sete estados e 23 municípios brasileiros 
já entenderam a importância da adoção de 
ambientes totalmente livres da fumaça do tabaco 
e aprovaram legislações próprias, aperfeiçoando a 
Lei Federal 9.294/96 e implementando ambientes 
públicos e privados cem por cento livres da 
poluição tabagística ambiental. Os prejuízos 
para o país também são expressivos. As leis 
antitabagismo, segundo o Ministério da Saúde, 
propiciaram a redução dos custos decorrentes das 
doenças crônicas tabaco-relacionadas que, apesar 
de altamente evitáveis, hoje sobrecarregam todo 
o sistema de saúde do país. O número de óbitos 
anuais (2.655), ocasionados pela exposição ao fumo 
passivo poderia ser evitado pela prevenção dessa 
exposição. Além disso, o gasto do Sistema Único de 
Saúde com o tratamento destes não-fumantes que 
morrem todo ano no Brasil em consequência de 
doenças provocadas pelo tabagismo passivo não 

alcançaria a expressiva soma de R$ 19,15 milhões 
anuais, recursos que poderiam ser utilizados em 
outras políticas públicas de saúde. Ou seja: fumar 
faz mal à saúde e ao bolso do contribuinte, pois o 
Brasil gasta o que não precisaria gastar, se houvesse 
plena conscientização quanto aos males do tabaco. 

Apesar de uma aparente conscientização 
em relação à realidade de algum tempo atrás (o 
que acaba não se refletindo estatisticamente, pois 
há uma tendência de expansão), o tabagismo é 
considerado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a principal causa de morte evitável em 
todo o mundo. A OMS estima que um terço da 
população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 
milhões de pessoas (entre as quais 200 milhões de 
mulheres), sejam fumantes. Pesquisas comprovam 
que aproximadamente 47% de toda a população 
masculina e 12% da população feminina no mundo 
fumam. Enquanto nos países em desenvolvimento 
os fumantes constituem 48% da população 
masculina e 7% da população feminina, nos países 
desenvolvidos a participação das mulheres mais do 
que triplica: 42% dos homens e 24% das mulheres 
têm o comportamento de fumar.

O total de mortes devido ao uso do tabaco 
atingiu a cifra de 4,9 milhões de mortes anuais, o que 
corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. Caso 
as atuais tendências de expansão do seu consumo 
sejam mantidas, esses números aumentarão para 
10 milhões de mortes anuais por volta do ano 
2030, sendo metade delas em indivíduos em idade 
produtiva (entre 35 e 69 anos). 

O INCA coordena e executa, em âmbito 
nacional, o Programa de Controle do Tabagismo 
e Outros Fatores de Risco de Câncer visando à 
prevenção de doenças na população através de 
ações que estimulem a adoção de comportamentos 
e estilos de vida saudáveis e que contribuam para a 
redução da incidência e da mortalidade por câncer 
e as doenças tabaco-relacionadas no país.

As ações do Programa são desenvolvidas 
em parceria pelas três instâncias governamentais 
- federal, estadual e municipal - para capacitar e 
apoiar os 5.561 municípios brasileiros e abrangem 
as áreas da educação, legislação e economia.
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LEI PROÍBE O FUMO EM TODO O BRASIL EM LOCAIS FECHADOS

No dia 15 de dezembro de 2011 foi 
publicada no Diário Oficial a Lei nº 12.546. 
Na verdade, a lei institui o Regime Especial 
de Reintegração de Valores Tributários para 
as Empresas Exportadoras (Reintegra); 
dispõe sobre a redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) à 
indústria automotiva; altera a incidência 
das contribuições previdenciárias devidas 
pelas empresas que menciona e altera 
várias outras leis, entre as quais a que 
dispõe sobre a questão do fumo no Brasil. 

Em seu artigo 49, a Lei nº 12.546 
determina que os arts. 2º e 3º da Lei nº 9.294, 
de 15 de julho de 1996, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 2º  É proibido o uso de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer 
outro produto fumígeno, derivado ou não 
do tabaco, em recinto coletivo fechado, 
privado ou público.

§ 3º  Considera-se recinto coletivo o 
local fechado, de acesso público, destinado 
à permanente utilização simultânea por 
várias pessoas.” (NR) 

“Art. 3º  É vedada, em todo o território 
nacional, a propaganda comercial de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou 
qualquer outro produto fumígeno, derivado 
ou não do tabaco, com exceção apenas da 
exposição dos referidos produtos nos locais 
de vendas, desde que acompanhada das 
cláusulas de advertência a que se referem 
os §§ 2º, 3º e 4º deste artigo e da respectiva 
tabela de preços, que deve incluir o preço 
mínimo de venda no varejo de cigarros 

classificados no código 2402.20.00 da Tipi, 
vigente à época, conforme estabelecido 
pelo Poder Executivo.

§ 5º Nas embalagens de produtos 
fumígenos vendidas diretamente ao 
consumidor, as cláusulas de advertência 
a que se refere o § 2º deste artigo serão 
sequencialmente usadas, de forma 
simultânea ou rotativa, nesta última 
hipótese devendo variar no máximo a cada 
5 (cinco) meses, inseridas, de forma legível 
e ostensivamente destacada, em 100% (cem 
por cento) de sua face posterior e de uma de 
suas laterais. 

§ 6º  A partir de 1º de janeiro de 
2016, além das cláusulas de advertência 
mencionadas no § 5º deste artigo, nas 
embalagens de produtos fumígenos 
vendidas diretamente ao consumidor 
também deverá ser impresso um texto 
de advertência adicional ocupando 
30% (trinta por cento) da parte inferior 
de sua face frontal.  

Apesar dos protestos dos 
fumantes, fica estabelecida no 
Brasil a proibição dos chamados 
“fumódromos”, que estados como 
São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro 
já haviam abolido. Ou seja: agora é 
proibido fumar em ambiente fechado. 
As punições para os infratores ainda 
dependem de lei complementar, mas 
o primeiro passo já foi dado para 
evitar, por exemplo, que os chamados 
“fumantes passivos” sejam vítimas 
dos males provocados pelo tabaco.



|   FUNDOS DE PENSÃO

Experiência 
holandesa 
em debate no Brasil

T
ema em permanente debate no Brasil e 
no mundo, a Previdência Social  não sai da 
“ordem do dia” entre as preocupações dos 
brasileiros. Previdência do servidor público 
em modelo caótico, proposto pelo governo, 

e Fator Previdenciário como dor de cabeça no caso 
do regime geral de aposentadoria são duas questões 
atualmente “na berlinda”. No final de 2011, o advogado 
holandês Jan van der Horst, com especialização em 
previdência complementar, foi um dos convidados em 
debate promovido pela PREVIC – Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar, do Ministério 
da Previdência Social. 

Jan van der Horst trabalhou no Brasil  em um órgão 
das Nações Unidas de 1982 a 1986. Ele foi convidado 
para falar no encontro da PREVIC sobre a  experiência 
holandesa com fundos de pensão para servidores 
públicos. O especialista atuou na assessoria jurídica 
da consolidação dos fundos de pensão holandeses e, 
atualmente, é consultor jurídico com foco em governança 
corporativa (incluindo a governança de fundos de 
pensão), em investimentos estratégicos e em sucessão 
em companhias de propriedade de famílias. 

Jan van der Horst explica que a aposentadoria na 
Holanda consiste de três partes:

1. A aposentadoria e a pensão paga pelo Estado 
para idosos para todos os residentes na Holanda, o que 
significa assegurar a todos (também a quem nunca 
pagou prêmio) uma aposentadoria mínima básica. Este é 
o sistema pay-as-you-go. Prêmios (não são propriamente 
ditas contribuições) são cobrados como parte da taxa 
do salário. Tais prêmios totalizam agora 17,9 % da renda 

tributável com o máximo de 30.631 Euros ao ano. A taxa/
contribuição de 17,9% é paga por todos que declaram 
imposto de renda na Holanda (empregadores não pagam 
separadamente).  O benefício dessa aposentadoria geral 
está agora em torno de Euro 1600 por mês para um casal 
e de Euro 1000,00 para solteiro. 

2. O direito à aposentadoria, financiado por meio 
do pagamento de contribuições para um fundo de 
pensão. A participação no fundo de pensão é obrigatória 
para a maioria dos empregados (inclusive os funcionários 
públicos) na Holanda. Há alguns setores que não têm 
um fundo de pensão: pessoas que trabalham por conta 
própria e que não são propriamente ditas assalariadas, 
bem como pessoas que obtiveram isenção;  e

3. Um suplemento completamente voluntário e 
privado para os dois componentes das aposentadorias 
acima mencionadas, que pode ser conseguido junto às 
empresas de seguros e a bancos.

Ele explicou ainda que, atualmente, mais de 70% 
da população trabalhadora participa obrigatoriamente 
de um fundo de pensão. Isto significa dizer que mais que 
70% da populacao trabalhadora participa nos fundos 
obrigatórios já mencionados. Contribuições são pagas 
pelo empregado e pelo patrão. Normalmente, o patrão 
paga mais do que o empregado; para funcionários 
públicos, as contribuições são de aproximadamente 
24% do salário; 2/3 são pagos pelo empregador e 1/3 
pelo funcionário público.

A estrutura dos benefícios varia por fundo de 
pensão. Existem centenas de fundos de pensão na 
Holanda.  A principal característica de todos é que o 
funcionário adquire um direito à aposentadoria que é uma 
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porcentagem (normalmente de 1,75% a 2%) do salário 
por ano para quem é participante no fundo de pensão.  
Isto significa que o trabalhador ganha uma aposentadoria 
que está em torno de 1,75% do salário para cada ano em 
que ele contribuiu para o fundo de pensão. Por exemplo: 
um trabalhador que participa por 40 anos recebe 40 vezes 
1,75% = 70% do salário

A idade para a aposentadoria é de 65 anos (e vai 
aumentar  gradativamente para 67 anos em 2012). O 
primeiro passo já foi definido. O especialista holandês 
acredita que a idade irá aumentar mais em função do 
crescimento da população idosa. Explica ainda que existe 
em vários setores a possibilidade de aposentadoria antes 
dos 65 anos, mas essa possiblidade está ficando cada vez 
mais limitada, a não ser que a pessoa aceite um desconto 
significativo no valor da aposentadoria. Há iniciativas 
no sentido de flexibilizar a idade de aposentadoria, para 
que a pessoa possa se aposentar em idade superior a 
65 anos. O resultado é que o beneficiado recebe uma 
aposentadoria bem mais alta do que se ele tivesse se 
aposentado com 65 anos.

Quanto aos servidores públicos, explica, estes 
seguem o padrão geral na questão da aposentadoria. 
Porém, ainda existem alguns regimes especiais, mas só 
fazem diferença em detalhes. Carreiras de Estado, como 
Polícia Federal e Fazenda (Auditores da Receita) não estão 
incluídas nesses regimes especiais. 

Há diferença de tempo de contribuição  para os 
militares, sobretudo, que se aposentam aos 55 anos. 
Também os juízes têm um  regime especial. Eles podem 
se aposentar mais tarde, aos 70 anos. Como já foi 
mencionado, é provável que no futuro isto venha a ser 
possível para um grupo bem maior.

Militares também têm uma aposentadoria 
baseada em contribuições e o valor do benefício é 
bem mais elevado, sendo que a parte mais alta é paga 
pelo governo. Existem diferenças em relação ao regime 
geral dos funcionários públicos em função da idade 
em que eles têm que se aposentar (com 55 anos), por 
exemplo, o número de anos de carreira que precisam 
para alcançar uma aposentadoria, cujo valor fica em 
torno de 60 a 70% do último salário.

É importante entender, diz Jan van der Horst, 
que os fundos de pensão e os empregadores não estão 
tendo mais (como acontecia há um tempo atrás) uma 

garantia sobre o teto (valor máximo) da aposentadoria. 
Se o Fundo não dispõe de recursos para pagar a 
aposentadoria, calculada como taxa de cobertura 
ou taxa de capitalização, que tem que ficar em um 
percentual de 105%, o Fundo pode não pagar indexação 
ou pode até diminuir o valor da aposentadoria. 

Até o ano de 2004, o direito à aposentadoria 
para idosos através da ABP (Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds, o fundo de pensão dos servidores 
públicos) era baseado no número de anos de serviço (com 
um empregador participante na ABP) e no salário final 
do servidor público. Para cada ano de serviço, o servidor 
público adquiria o direito de receber 1,75% de seu salário 
final como servidor público, em forma de aposentadoria. 
Esse direito de aposentadoria poderia ser constituído por 
um número máximo de 40 anos, podendo uma pensão 
de idosos ser igual a 70% do salário final. Tal sistema levou 
a muitas obrigações por conta de pessoas que evoluíam 
em suas carreiras funcionais. 

“Imagine um operador de copiadora em um 
ministério recebendo um salário mínimo estatutário 
que encerre sua carreira como embaixador”, 
exemplifica. “O prêmio pago era um percentual 
fixo de seu salário, mas o direito de pensão estava 
baseado no pagamento final. É claro que não havia 
suficiente contribuição paga para formar o capital 
necessário para custear a aposentadoria dos idosos 
baseada no pagamento final. A quantidade para 
cobrir a lacuna é chamada de “serviço passado” que, 
por sua vez, era totalmente pago pelo empregador. 
Isso levou a um insustentável e alto encargo de 
serviço passado para o empregador”.

Em 2004, o sistema mudou. A aposentadoria dos 
idosos não é mais baseada no pagamento final, mas 
na média dos pagamentos. De fato, a aposentadoria 
constituída agora é igual a um fator de multiplicação 
de 2.0% do salário atual. Então, se alguém tinha um 
baixo salário de, digamos, 1.000 euros durante 30 anos, 
e um alto salário, digamos, de 10.000 euros por 10 
anos, o direito de pensão seria de 30 x 2% x 1.000 mais 
10 x 2% x 10.000 = 600 + 2.000, e não de 7.500, como 
seria o direito de aposentadoria ao término do sistema 
de pagamento final. 

Finalmetne, explica, o direito de pensão de viúvos 
equivale a um percentual da aposentadoria dos idosos.
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|   BRASIL

Sexta 
economia  
do mundo 

ainda está devendo  
muito aos pobres

APESAR DOS AVANÇOS, PAÍS PRECISA ENFRENTAR DESAFIOS 
PARA MANTER RITMO DE CRESCIMENTO E PAPEL ATIVO 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ATENDER A DEMANDAS 
SOCIAIS QUE PERMANECEM PRESENTES E URGENTES

O 
modelo de desenvolvimento do Brasil, 
com enfoque no mercado interno, na 
geração de emprego, na distribuição 
de renda e no investimento em 
infraestrutura, nos últimos dez anos, 

tem se destacado positivamente em rankings que 
medem diferentes aspectos do progresso. 

Ao final de 2011, o País alcançou o status de 
sexta maior economia do mundo, ao ultrapassar a 
Grã-Bretanha. De acordo com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), até a primeira metade da 
década poderá situar-se entre os quatro países mais ricos 

do mundo, com condições técnicas de superar um dos 
principais males da humanidade: a extrema pobreza.

“Dez em dez analistas concordam que o governo 
age com prudência e equilíbrio na economia e que o 
modelo de desenvolvimento tem sido acertado. A prova 
disto é que, apesar da crise, em 2011 o Brasil continuou 
crescendo com inflação sob controle, com juros 
descendentes, com reservas internacionais recordes e 
com geração de emprego”, destacou o analista político 
e diretor do Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap), Antônio Augusto de Queiroz. 

Dados do Ipea mostram que as principais 
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características das mudanças sociais no Brasil são a 
combinação da expansão da renda nacional per capita 
com a queda na desigualdade pessoal da renda. A renda 
per capita até 2010 cresceu 2,9% como média anual, e a 
desigualdade da renda pessoal caiu 1,5% em média ao 
ano. Outros resultados positivos são: redução da taxa 
de desemprego (5,2%), aumento médio anual no valor 
real do salário mínimo (7,1%), na ocupação (3,2%) e nos 
anos de escolaridade (3,8%) dos brasileiros.   

O economista e professor da Universidade de 
Brasília (UnB), Roberto Piscitelli, avalia que a economia 
brasileira continua a demonstrar pujança, com 
manutenção dos altos níveis de emprego, melhoria 
da renda do trabalhador e expansão da massa salarial. 
“Incentivos tributários e crédito facilitado contribuíram 
para a manutenção do nível de atividade em condições 
tais que, mesmo não ostentando altas taxas de 
incremento do PIB, ainda assim possibilita que nos 
situemos em posição relativamente favorável quando se 
compara o Brasil com o mundo desenvolvido”, destaca. 

Piscitelli considera ainda que o 
comportamento da arrecadação foi e está sendo 
excepcional e prevê que a queda nas taxas de juros 
deve possibilitar uma economia orçamentária com 
efeitos positivos na formação de poupança e nos 
investimentos governamentais. 

DESAFIOS

Mas, apesar dos avanços, o Brasil ainda precisa 
enfrentar vários desafios para atender parcela 
expressiva da população brasileira, como o alto 
índice de analfabetismo, desigualdades sociais, má 
distribuição de renda. É preciso, também, ampliar e 
melhorar a qualificação profissional, e a formação de 
cientistas e de pesquisadores. 

“O Brasil avançou nos últimos anos, mas várias 
questões permanecem presentes e urgentes, como 
redução da desigualdade (de renda e patrimonial), 
a melhoria da educação, da saúde, da previdência e 
da assistência social, aperfeiçoamento institucional-
legal, respeito ao meio ambiente e aos direitos 
humanos”, avalia Osmar Ferreira dos Santos Filho, 
técnico do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Nos últimos dez anos, manteve-se a política 
de valorização do salário mínimo – que em janeiro de 
2012 aumentou de R$ 545 para R$ 622, registrando 
um aumento real de 65,96%, beneficiando 48 
milhões de pessoas que têm sua renda vinculada ao 
valor do piso nacional. No entanto, de acordo com 
o Ipea, 16 milhões de brasileiros ainda vivem com 
pouco mais de R$ 2 diários.

Na classificação do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), que analisa diversas áreas, como 
educação, saúde e expectativa de vida, o Brasil continua 
mal. Atualmente ocupa o 84º lugar entre 167 países, de 
acordo com o estudo do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud).

Além disso, no quesito distribuição de renda, o 
Brasil possui um dos maiores abismos do mundo entre 
pobres e ricos, de acordo com relatório da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Os 10% mais ricos do País ganham 50 vezes 
mais do que os 10% mais pobres. Essa diferença é 
maior do que em países emergentes como Chile, 
México e Turquia. No Chile e no México, a diferença é 
de 25 vezes, e na Turquia é de 14 vezes - a mesma que 
nos EUA e em Israel.

O economista Roberto Piscitelli chama a atenção, 
também, para falhas nos sistemas político e jurídico do 
País, e os considera insuficientes. “Temos sérias carências 
sociais, um sistema político com baixa credibilidade 
e representação distorcida, sistema jurídico e judicial 
notoriamente insuficiente e inadequado para o exercício 
dos direitos dos indivíduos e para garantir que as 
aspirações e as expectativas de cada cidadão assegurem 
uma trajetória razoavelmente previsível”.

Na análise geral, o especialista avalia que 
os indicadores econômicos são positivos. “Mas 
falta muito ao País para atingir um patamar de 
desenvolvimento que preencha requisitos tais 
como menores desigualdades, melhor formação 
educacional e profissional, mais transparência e 
equilíbrio nas relações entre Estado e sociedade, 
maior responsabilidade dos agentes públicos e mais 
cidadania para a população em geral. É essencial, 
também, que se democratizem a informação e as 
comunicações, tornando as pessoas mais conscientes 
e consequentes em suas opiniões e posições.”
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|   ASSESSORIA SOCIOECONÔMICA

A Arrecadação das 
Receitas Federais 

em 2011 
e algumas implicações da tributação 

sobre o consumo, a renda e o patrimônio

C
om base nos números divulgados 
pela Receita Federal do Brasil (RFB), 
a Arrecadação das Receitas Federais, 
administradas pela RFB, e de outras 
receitas recolhidas por DARF ou GPS, 

porém administradas por outros órgãos, atingiu, 
no acumulado de 2011, a cifra recorde de R$ 
969,91 bilhões, conforme mostra a Tabela 1. O 
crescimento nominal, em relação ao ano de 2010, 
foi da ordem de 17,3%, e o crescimento real de 
10,1%, considerando a inflação medida pelo IPCA/
IBGE a preços de dezembro/11.

Muito embora a desaceleração econômica 
ocorrida na segunda metade de 2011 seja uma razão 
para o menor ritmo de crescimento da receita nos 
últimos meses, de maneira geral a manutenção da 
atividade econômica no 1º semestre, o crescimento 
da massa salarial, o aumento das exportações e 

a remoção dos benefícios fiscais adotados em 
2010 (para atenuar os efeitos da crise), explicam o 
crescimento geral da arrecadação em 2011.  

Todos esses fatores se associam a uma maior 
eficiência do fisco, haja vista que o aumento da 
arrecadação tem ocorrido sem o correspondente 
aumento das alíquotas. 

No acumulado do ano destaca-se o expressivo 
crescimento da arrecadação da Receita Previdenciária 
que, desde setembro/11, voltou a ser o tributo que, 
individualmente, mais arrecadou entre aqueles 
administrados pela RFB. A receita previdenciária 
foi superior ao IR Total, fruto, principalmente, dos 
parcelamentos administrativos e judiciais; do aumento 
mais contundente da Arrecadação sobre a retenção 
de 11% e sobre as empresas em geral e optantes 
pelo SIMPLES, além do aumento da formalização e da 
massa salarial (ver Tabela 1 e Gráfico 1). 
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Tabela 1 - Arrecadação Federal - 2011 (em R$ bi correntes)

Tributos
Acumulado (jan a dez) % Partic.  

2011

dezembro

2010 (a) 2011 (b) % b/a 2010 (c) 2011 (d) % d/c

PREV (Receita Previdenciária) 233,61 271,59 16,3 28,0 31,65 36,43 15,1

IR (Imposto sobre a Renda - Total) 208,20 249,82 20,0 25,8 23,33 23,36 0,2

COFINS (Contrib. p/ Financ. Seg. Social) 139,69 158,08 13,2 16,3 13,47 13,86 2,8

CSLL (Contrib. Social s/ Lucro) 45,93 58,13 26,6 6,0 4,12 3,15 -23,5

IPI (Imposto s/ Prod. Industrializado - Total) 39,99 46,92 17,3 4,8 4,18 4,04 -3,5

PIS/Pasep (Contrib. Prog. Integração Social) 40,55 41,84 3,2 4,3 7,50 3,69 -50,9

Receitas Não Administradas 26,76 30,98 15,8 3,2 1,41 1,67 18,6

IOF (Imposto s/ Operações Financeiras) 26,60 31,81 19,6 3,3 2,55 3,00 17,7

II (Imposto s/ Importação) 21,12 26,73 26,6 2,8 1,91 2,51 31,2

PSS (Contrib. Plano Seguridade do Servidor)1 20,81 22,59 8,5 2,3 2,36 2,30 -2,4

Outras Receitas Administradas 14,45 21,17 46,5 2,2 -0,02 2,07 -13.906,7

CIDE (Contrib. Interv. Domínio Econômico) 7,74 8,92 15,3 0,9 0,66 0,43 -35,6

FUNDAF (Fundo Esp. Des. e Aperf. Ativ. Fiscaliz.) 0,43 0,58 35,2 0,1 0,05 0,06 21,6

ITR (Imposto s/ Propriedade Teritorial Rural) 0,53 0,60 14,6 0,1 0,05 0,05 -2,1

CPMF (Contrib. s/ Movimentação Financ.) 0,12 0,15 21,8 0,0 0,01 0,02 70,0

TOTAL 826,52 969,91 17,3 100,0 93,24 96,63 3,6

Fonte: RFB (Boletim Análise da Arrecadação das Receitas Federais). Elaboração própria. 
(1) A partir de agosto de 2010 (art. 23, MP nº 497/10) a PSS passou a ser administrada pela RFB.

Os principais fatores que explicam o 
crescimento nominal da Arrecadação estão descritos 
a seguir: 

1. bom comportamento de alguns indicadores 
macroeconômicos como: o valor em dólar 
das importações, refletindo 
em alta real do Imposto 
sobre Importação e do 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) 
vinculado às importações; 
a massa salarial, que 
influencia a arrecadação das 
contribuições previdenciárias 
e do Imposto de Renda, além 
das vendas de bens e serviços 
que impulsionaram a receita 
dos tributos ligados ao 
faturamento;

2. consolidação/antecipação de 

parcelas, no período de junho a agosto, de 
débitos parcelados em conformidade com a 
Lei 11.941/2009;

3. recolhimento relativo à CSLL (Vale S/A) 
no valor de R$  5,8  bilhões, em razão de 
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Gráfico 1  - Arrecadação Federal - janeiro 2012 (em R$ bi correntes)  

Fonte: RFB (Boletim Análise da Arrecadação das Receitas Federais)

O mês de janeiro não serve como referência, 
pois a antecipação do pagamento 
de Imposto de Renda superestima essa rubrica
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encerramento de discussão na esfera judicial; 
4. encerramento das desonerações relativas ao 

IPI incidente sobre automóveis a partir de 
abril/10; e

5. ganho de capital na alienação, com lucro, de 
bens e direitos.
Esses avanços, tanto da arrecadação 

quanto da formalização, se devem muito à 
Lei Complementar 128/08, que criou a figura 
jurídica do Microempreendedor Individual 
(MEI). As expectativas futuras são muito boas, 
principalmente com a ampliação das faixas 
de enquadramento no Simples Nacional e 
Empreendedor Individual, aprovadas recentemente 
por meio da Lei Complementar nº 139/2011, que 
devem alavancar o crescimento da formalização 
de microempreendedores individuais. Serão 
consideradas microempresas aquelas com receita 
bruta anual de até R$ 360 mil. Antes era de R$ 240 
mil. Para as pequenas empresas, o valor foi elevado 
de R$ 2,4 milhões para até R$ 3,6 milhões anuais. 
O teto de receita bruta para o microempreendedor 
individual aumentou de R$ 36 mil para R$ 60 mil por 
ano.

TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO, RENDA 
E PATRIMÔNIO

A principal função dos tributos é o 
financiamento das atividades do Estado, 
propiciando a este suprir as necessidades coletivas 
da população. Isso decorre do fato de o mercado 
não suportar o financiamento global em algumas 
áreas estratégicas e de infraestrutura, vitais para 
manutenção de padrões civilizatórios.

É quase uma unanimidade o entendimento de 
que o nosso sistema tributário exerce peso excessivo 
sobre as camadas mais pobres e intermediárias de 
renda, o que se deve, especialmente, à cobrança 
de impostos indiretos (sobre o consumo). Esta 
característica do sistema tributário brasileiro faz 
com que a população de baixa renda suporte, 
proporcionalmente, o maior peso de nossa carga 
tributária. Estamos longe de alcançar a justiça social 

por meio de um tratamento tributário que respeite 
a capacidade contributiva dos cidadãos brasileiros. 

A incidência de tributos sobre o consumo 
(ICMS, ISS, Cofins, IPI, II, dentre outros) é responsável 
por mais da metade da carga tributária brasileira, 
como mostra o Gráfico 2. Embora não estejam 
contidos os percentuais de 2011, essa série, que vai 
de 2007 a 2010, nos dá uma exata noção do quão 
distorcido é o nosso sistema tributário, que arrecada 
53,6% sobre o consumo, contra 25% sobre a renda 
e 3,6% sobre o patrimônio (percentuais mais ou 
menos mantidos nos últimos anos). Ao longo desse 
período um dos fatores que mais contribuiu para 
essa elevação foi a mudança na alíquota da Cofins 
(Lei 10.833/03, de 3% para 7,6%), com a instituição 
da não-cumulatividade das empresas optantes 
pelo lucro real No período em análise, a Cofins 
foi responsável por 41% da arrecadação que tem 
incidência sobre o consumo1.

Para Silveira (2008)2 a progressividade da 
tributação direta no Brasil mostra-se similar à 
dos países centrais. Observa-se, contudo, uma 
participação muito inferior na renda pessoal, 
fazendo com que se perca eficácia distributiva. 
Preocupante é a regressividade do IPTU, tributo 
sobre o patrimônio que deveria ser, assim como o IR, 
progressivo. Esse fato na verdade indica quão frágil 

1.  LUCHIEZI Jr, Álvaro. & MARIA, Elizabeth de Jesus. Tributação no Brasil: em busca da 
justiça fiscal. Brasília: Sindifisco Nacional, 2010.
2.  SILVEIRA, Fernando. G. Tributação, Previdência e Assistência Sociais: impactos 
distributivos. Tese de Doutoramento. Campinas: Unicamp, 2008.
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é a solidariedade fiscal na sociedade brasileira, pois, 
como dito, os tributos diretos têm uma participação 
muito menor no orçamento fiscal brasileiro, em 
vista do que se observa nos países centrais. Assim, o 
financiamento das políticas públicas fica a cargo dos 
tributos indiretos, que são, por natureza, regressivos. 
E, ainda mais, nota-se que vêm ganhando destaque 
os de caráter cumulativo, com efeitos perversos na 
eficiência econômica.

Esse mesmo autor ainda enfatiza que o 
problema da tributação não está na progressividade 
ou regressividade, mas no peso que os tributos sobre 
o consumo têm na renda pessoal e no orçamento 
governamental.

Joseph Stiglitz em seu renomado Economics 
of the Public Sector relaciona cinco características 
desejáveis para qualquer sistema tributário, as 
quais deveriam ser consideradas pelos governos 
na implementação do sistema tributário ótimo. 
São elas: simplicidade administrativa, flexibilidade, 
transparência, eficiência econômica e equidade. 

Mas nosso sistema está longe do “ótimo” 
de Stiglitz. Em um país com grande desigualdade, 
apenas uma pequena parte da renda (dos não 
pobres) é atingida, a da classe média mais alta, por 
meio do IRPF, IRPJ, CSLL, dentre outros.  No que 
diz respeito ao Imposto de Renda (IR), sistemas 
tributários mais progressivos geralmente utilizam 
alíquotas mais diversificadas, bem como um maior 
hiato entre a alíquota mínima e a máxima. Este é o 
caso, por exemplo, de países como os EUA (mín. 10%, 
máx. 35%), Holanda (mín. 2%, máx. 52%), Portugal 
(mín. 1%, máx. 42%) e México (mín. 3%, máx. 9%), 
todos utilizando quatro alíquotas ou mais. No Brasil, 
hoje temos a mín. de 7,5% e a máx. de 27,5%, com 
quatro alíquotas. Mas já foi pior, quando tínhamos 
apenas duas alíquotas (15% e 27,5%) até 2008.

Há uma clara necessidade de se variar e 
aumentar a alíquota máxima do Imposto de Renda, 
bem como reduzir a alíquota mínima objetivando 
o aumento da progressividade. Também seria 
importante corrigir a tabela do IR, sempre na 
mesma proporção da inflação, para não penalizar 
o contribuinte, o que beneficiaria todas as faixas 
de rendimento, mas com maior eficiência as de 

menor rendimento. É bom que se diga que caso 
isso ocorra não significará necessariamente que os 
trabalhadores passarão a pagar menos IR, apenas 
que deixarão de pagar mais.

O caminho para redução da regressividade 
do sistema tributário, obrigatoriamente passará por 
um critério de equidade e justiça social na tributação 
das riquezas que compõem o patrimônio. Esse é 
outro elemento de importante consideração.

O ITR, por exemplo, tem um potencial 
muito baixo de arrecadação, considerada a 
enorme concentração de terra no Brasil. Esse baixo 
potencial é reflexo da Lei 9.393/96, que desonerou o 
patrimônio rural. A existência de diversas legislações 
em cada estado para o IPVA é outro exemplo, 
gerando diferenças de alíquotas e alterações nas 
bases de cálculo.

No entanto, existem limitações e cuidados 
que devem ser observados para que o patrimônio a 
ser tributado (ITR, IPVA, IPTU, dentre outros) não seja 
objeto de confisco. É necessário que o contribuinte 
possa arcar com o ônus da tributação através dos 
recursos auferidos pela renda proporcionada por 
seu patrimônio, sendo importante, inclusive, que 
as normas estimulem a aplicação produtiva do 
patrimônio, dificultando que este seja aplicado de 
maneira meramente especulativa.

Outro tema muito discutido e que merece 
destaque é a instituição do Imposto sobre Grandes 
Fortunas (IGF). Ao falar de tributação do patrimônio 
no Brasil, logo nos vem à mente o IGF (Imposto 
sobre Grandes Fortunas), que foi instituído em 
nosso ordenamento jurídico, entre os impostos de 
competência da União, pelo inciso VII,   do art. 153 
da CF/88. No entanto, ainda não produziu efeitos em 
nosso sistema tributário, uma vez que se encontra 
pendente a edição da necessária lei complementar 
para sua instituição. 

A efetiva criação do IGF é uma grande 
oportunidade de se fazer justiça tributária, 
aplicando-se o princípio da capacidade contributiva, 
constitucionalmente previsto. Entretanto, devido 
à enorme monta que representa para o bolso do 
contribuinte, deve-se atentar para possíveis práticas 
de evasão e elisão fiscal, além de se detalhar com 
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muita clareza sua legislação. É importante dizer que 
o IGF não se refere aqui ao patrimônio adquirido 
por toda vida de determinado indivíduo, que, 
normalmente, se resume a um ou dois imóveis, um 
ou dois veículos no máximo, uma vez que estes 
patrimônios já são demasiadamente tributados.

Baseado em dados da OCDE e ONU, o Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) realizou 
um estudo onde apresenta o Índice de Retorno ao 
Bem Estar da Sociedade (IRBES) diante da aplicação 
dos tributos arrecadados. O ranking foi determinado 
pela ordem crescente do valor calculado referente 
ao IRBES de cada país. Quanto maior o valor deste 
índice, melhor é o retorno da arrecadação dos 
tributos (federal, estadual e municipal)3 para a 
população. O IRBES é resultado da somatória da 
carga tributária, ponderada percentualmente 
pela importância deste parâmetro, com o IDH, 
ponderado da mesma forma.

 Entre os 30 países com a maior carga 
tributária, o Brasil continua a ser o que proporciona 
o pior retorno dos valores arrecadados em prol do 
bem estar da sociedade, como destaca a Tabela 2, 
ficando atrás inclusive de países sulamericanos 
como Uruguai e Argentina. Austrália, seguida dos 
Estados Unidos, Coréia do Sul e Japão, se constituem 
nos países que melhor fazem aplicação dos tributos 
arrecadados em termos de melhoria da qualidade 
de vida de seus cidadãos. 

Para reverter este cenário uma série de 
medidas deverão ser tomadas, passando por 
mudanças comportamentais da sociedade e por 
mudanças na legislação, além, é claro, de vontade 
política. 

Sobre o que foi exposto até aqui cabem, ao 
menos, duas observações.  Em primeiro lugar, a de 
que os impostos, taxas e contribuições incidem 
regressivamente sobre os  brasileiros. Como o país 
mantém uma péssima repartição da renda e riqueza, 
há segmentos sociais que praticamente não sentem o 
peso da tributação, ao contrário de outros submetidos 
ao fardo muito expressivo da arrecadação fiscal.

3.  Para 2010 o total arrecadado nas três esferas de governo foi de R$ 1,291 bilhões. O PIB, 
por sua vez, equivaleu a R$ 3,675 trilhões.

Tabela 2
Índice de retorno ao bem estar da sociedade - IRBES

Ranking
Países  

selecionados
Ano 2010

Ano 
2011

Índice 
obtido

CT s/ PIB IDH IRBES

1 Austrália 25,90% 0,929 164,18

2
Estados Uni-

dos
24,80% 0,910 163,83

3 Coréia do Sul 25,10% 0,897 162,38

4 Japão 26,90% 0,901 160,65

5 Irlanda 28,00% 0,908 159,98

6 Suiça 29,80% 0,903 157,49

7 Canadá 31,00% 0,908 156,53

8 Nova Zelândia 31,30% 0,908 156,19

9 Grécia 30,00% 0,861 153,69

10 Eslováquia 28,40% 0,834 153,23

11 Israel 32,40% 0,888 153,22

12 Espanha 31,70% 0,878 153,18

13 Uruguai 27,18% 0,783 150,30

14 Alemanha 36,70% 0,905 149,72

15 Islândia 36,30% 0,898 149,59

16 Argentina 29,00% 0,797 149,4

17
República 

Tcheca
34,90% 0,865 148,39

18 Reino Unido 36,00% 0,863 146,96

19 Eslovênia 37,70% 0,884 146,79

20 Luxemburgo 36,70% 0,867 146,49

21 Noruega 42,80% 0,943 145,94

22 Áustria 42,00% 0,885 141,93

23 Finlândia 42,10% 0,882 141,56

24 Suécia 44,08% 0,904 141,15

25 Dinamarca 44,06% 0,895 140,41

26 França 43,15% 0,884 140,52

27 Hungria 38,25% 0,816 140,37

28 Bélgica 43,80% 0,886 139,94

29 Itália 43,00% 0,874 139,84

30 Brasil 35,13% 0,718 135,83

Fonte: Carga tributária (OCDE); IDH 2011 - previsão - (PNUD - ONU)
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Os ricos brasileiros quase não pagam 
impostos, taxas e contribuições. Os 10% mais ricos, 
que concentram três quartos de toda a riqueza 
do país, estão praticamente imunes à tributação, 
seja pela falta de impostos que incidam direta e 
especialmente sobre eles, como o IGF, seja porque 
contam com assessorias sofisticadas para encontrar 
brechas legais para planejar ganhos quase ausentes 
de impostos, taxas e contribuições.

Os pobres por sua vez são “obrigados” 
a compartilhar suas reduzidas rendas com 
o  financiamento do Estado brasileiro. Isso porque 
a tributação brasileira é pesadamente indireta, ou 
seja, arrecada  a maior parte em impostos sobre 
produtos e serviços – portanto, com maior ônus 
para quem ganha menos.

Além disso, como foi dito, há uma tributação 
direta, sobre renda e bens, muito ”tímida” em 
termos de progressividade. Aumentar o número 
de alíquotas e faixas de incidência, bem como 
aumentar o percentual máximo, são alternativas. 
Aqui, impostos sobre patrimônio, como IPTU ou ITR, 
nem progressividade têm.

Para Pochmann (2008)4, no Brasil, a cada R$ 
3 arrecadados pela tributação, somente R$ 1 termina 
sendo alocado livremente pelos governantes.  Isso 
porque, uma vez arrecadado, configurando a carga 
tributária bruta, há a quase imediata devolução 
a  determinados segmentos sociais na forma 
de subsídios, isenções, transferências sociais e 
pagamento dos juros do endividamento público.

Noutras palavras, segundo o autor, R$ 2 de 
cada R$ 3 arrecadados só passeiam pela esfera 
pública antes de retornar imediata e diretamente aos 
ricos (recebimento de juros da dívida), às empresas 
(subsídios e incentivos) e aos beneficiários  de 
aposentadorias e pensões.  Assim, o uso da carga 
tributária bruta no Brasil se transforma num 
indicador pouco eficaz para aferir o peso real  da 
tributação.

Ainda segundo Pochmann (2008), talvez 
o mais adequado possam ser análises sobre a 

4.  O mito da tributação elevada. Artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, 
14/09/2008, Opinião, p.3

carga tributária líquida, que é aquela que, de fato, 
indica a  magnitude efetiva dos impostos, taxas e 
contribuições relativamente ao tamanho da renda 
dos brasileiros, pois é  com essa quantia que os 
governantes conduzem (bem ou mal) o conjunto 
das políticas públicas.

 Nesse sentido, a tributação elevada acaba 
por se tornar um mito, pois a carga tributária líquida, 
em percentual do PIB, permanece estabilizada há 
anos. O que tem aumentado são os impostos, as 
taxas e as contribuições que, uma vez arrecadados, 
são imediatamente devolvidos, o que impede de 
serem considerados efetivamente como peso de 
uma tributação elevada.

Caso se deseje atingir e respeitar o texto 
constitucional de 1988, a sociedade e aqueles que 
a representam deverão caminhar no sentido de: i) 
reduzir a regressividade de seu sistema tributário; 
ii) avançar na busca da tributação dos elementos 
realmente representativos do patrimônio e da 
riqueza; iii) realizar compensações necessárias 
para impedir a bitributação; iv) observar os limites 
do não confisco, da proporcionalidade e da 
capacidade contributiva; e v) equacionar, caso seja 
implementado, a cobrança do IGF com as práticas 
de elisão fiscal.

Este é o caminho; o constitucionalmente 
previsto e que, se efetivamente aplicado, tornará 
nosso aparato tributário mais eficiente e equânime, 
e nosso país menos desigual.
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N
o total acumulado de 2011 as receitas 

referentes à arrecadação, vinculadas 

à Previdência Social e apuradas 

mediante o acompanhamento 

diário de recebimentos de recursos 

financeiros no caixa do INSS, tiveram crescimento 

nominal de 12,4%. Se considerarmos a inflação 

entre o total consolidado em 2010 e 2011, ou seja, 

apurando o valor em termos reais1, verifica-se 

um aumento de 6,0%. Os recebimentos de caixa, 

que no acumulado de 2010 somaram R$ 312,64 

bilhões, aumentaram para R$ 351,54 bilhões em 

2011 (ver Tabela). 

As Receitas Previdenciárias Próprias 

(Recebimentos Próprios Diretos) alcançaram a cifra 

de R$ 271,41 bilhões no acumulado de janeiro a 

dezembro de 2011. Deduzidas as Transferências a 

Terceiros, iguais a R$ 24,99 bilhões, apuram-se as 

Receitas Próprias Líquidas (RPLs) no valor de R$ 

246,41 bilhões. Se comparadas com o acumulado 

de 2010, quando as RPLs totalizaram R$ 212,40 

1. Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a preços de dezembro de 2011. 

bilhões, o crescimento nominal foi de 16,0%, e o 

real, de 9,4%.

A Arrecadação Bancária, rubrica mais 

significativa das Receitas Previdenciárias Próprias, 

teve incremento nominal de 15,6% e real de 8,9%, 

comparando-se o total acumulado de janeiro a 

dezembro de 2010 com o de 2011. Em valores 

monetários correntes, passou de R$ 212,56 bilhões 

para R$ 245,65 bilhões. Em 2010 ela representava 

68,0% das receitas próprias e, em 2011, o percentual 

aumentou para 69,9%. 

O Simples Nacional - regime tributário 

diferenciado e simplificado, previsto na Lei 

Complementar (LC) nº 123 de 2006, aplicável às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, a 

partir de julho de 2007 – equivaleu, no ano de 2011, 

a 7,4% dos Recebimentos Próprios. No consolidado 

de 2010, esse percentual foi um pouco menor, 

correspondendo a 7,2%.

Já os recursos provenientes do Orçamento 

da Seguridade Social (Transferências da União) 

somaram, no acumulado de 2011, o equivalente 

Arrecadação 
Bancária 

tem crescimento real de 8,9% 
no acumulado de 2011

|   ASSESSORIA SOCIOECONÔMICA
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EVOLUÇÃO MENSAL DA ARRECADAÇÃO LÍQUIDA E DA DESPESA COM BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) - 2010/2011   

(em R$ mil)

Arrecadação Líquida Benefícios do RGPS

Boletim Estatístico da Previdência Social 

a R$ 80,06 bilhões, valor inferior ao de 2010 (R$ 

81,54 bilhões). Em termos nominais houve um 

decréscimo de 1,8% e, considerando a inflação, 

uma redução de 7,4%. 

A Cofins/LOAS, rubrica que suporta o 

pagamento de benefícios pelo INSS, representou 

em 2011 cerca de 31,4% do total repassado pelo 

Ministério da Fazenda. Em valores nominais houve 

aumento no valor recebido de 13,1% em relação ao 

acumulado de 2010. Já em valores reais o acréscimo 

foi de 6,6%. 

Sob a ótica das Despesas Totais (Pagamentos), 

o acumulado de janeiro a dezembro de 2011 somou 

R$ 343,92 bilhões, o que expressa um aumento 

nominal de 10,2% e um crescimento real, pelo INPC, 

de 3,9%, haja vista que em 2010 o valor acumulado 

no período foi de R$ 312,12 bilhões. 

A diferença entre as Receitas Próprias 

Líquidas2 do INSS e o total de benefícios do RGPS 

foi de R$ 35,03 bilhões negativos em 2011. O saldo 

teve variação real de 22,2%, considerando a inflação 

medida pelo INPC do período, já que em 2010 essa 

mesma diferença foi de R$ 42,46 bilhões negativos. 

É importante ressaltar que esse resultado não 

computa nenhuma outra receita do Orçamento da 

Seguridade Social, o qual se mantém superavitário.

Por fim é importante ressaltar que mesmo 

diante dos efeitos da crise europeia a Receita 

Previdenciária segue apresentando resultados 

satisfatórios, muito em função do aumento da 

massa salarial, que tem como principal vetor o 

aumento das ocupações formais (novos postos e 

outros saindo da informalidade). 

2. Receitas Próprias Líquidas correspondem a Receitas Previdenciárias Próprias deduzidas as 
Transferências a Terceiros.



Fluxo de Caixa do INSS - janeiro a dezembro de 2011

 em R$ mil correntes
DISCRIMINAÇÃO acumulado 2011 acumulado 2010

1. SALDO INICIAL                      4.691.497                        4.174.157

2. RECEBIMENTOS                 351.544.706                    312.640.915

   2.1 Próprios                 271.405.799                    233.512.580

     - Arrecadação Bancária                 245.645.267                    212.556.518

     - Arrecadação SIMPLES (1)                            57.444                            103.406

     - Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1)                    20.074.138                      16.842.733

     - Arrecadação REFIS                         119.729                            129.279

     - Arrecadação FNS / Comprev / Dec.6.900/09 (1)                              1.644                                    963

     - Arrecadação Lei nº 11.941/09                      3.920.153                        2.086.638

     - Arrecadação FIES (1)                         417.056                            546.962

     - Depósitos Judiciais                      1.440.283                        1.723.287

     - Ressarcimento de Arrecadação                                -766                             -17.121

     - Restituições de Arrecadação                        -269.149                          -460.085

   2.2 Rendimentos Financeiros                         145.217                          -192.343

     - Remuneração s/ Arrecad. Bancária                              2.328                                1.454

     - Rendimentos Aplicações Financeiras                         142.889                          -193.797

   2.3 Outros                         413.777                            291.793

   2.4  Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)                        -479.138                       -2.510.165

   2.5 Transferências da União                    80.059.051                      81.539.051

     - Recursos Ordinários                      2.613.584                        4.206.221

     - Concursos e Prognósticos                         302.620                            232.512

     - Operações de Crédito Externa                                    10                                4.085

     - Contribuição Social sobre o Lucro                    10.005.199                      15.191.811

     - COFINS e Contribuição do Plano de Seguridade Social Servidor                    25.078.877                      24.907.477

     - Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira                      5.040.000                              17.092

     - Recursos Ordinários / COFINS - TRF                      6.597.138                        6.576.418

     - Juros de Mora da Receita Adm. Pela SRF                         365.499                                        –

     - Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida                                     -1                        6.753.836

     - Devolução do PSS / PASEP / Outros                                      –                            314.829

     - Receitas de Honorarios de Advogados                         375.946                                        –

     - Compens. Finan.p/ Expl .de  Petr ou Gas. Natural                      3.281.200                                        –

     - COFINS - EPU                      1.228.131                        1.072.035

     - COFINS/LOAS                    25.170.848                      22.262.735

3. PAGAMENTOS                        343.922.488                    312.123.575

   3.1 Pagamentos do INSS (2)                 318.923.929                    291.012.024

      3.1.1 - Total de Benefícios                 309.332.496                    279.657.323

         3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)                 307.605.994                    278.152.807

         a) Benefícios Previdenciários                 281.438.220                    254.858.554

             - Benefícios - INSS                 272.838.836                    246.304.238

             - Sentenças Judiciais - TRF                      6.597.138                        6.576.418

             - Sentenças Judiciais - INSS                         615.191                            652.653

             - Comprev (3)                      1.387.054                        1.325.245

         b) Benefícios não Previdenciários                    26.167.775                      23.294.253

             - Encargos Previdenciários da União - EPU                      1.262.989                        1.060.039

             - Amparos Assistenciais - LOAS                    24.904.786                      22.234.214

     3.1.2 - Devolução de Benefícios                     -1.726.501                       -1.504.516

     3.1.3 Pessoal                      8.920.565                        8.982.088

     3.1.4 Custeio(*)                      2.397.370                        3.877.128

   3.2 Transferências a Terceiros                    24.998.559                      21.111.551

4. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE OUTRAS ENTIDADES                         515.299                            432.650

5. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benef.  Previdenciários)                  -35.546.278                     -42.890.176

6. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos                  -61.714.053                     -66.184.429

7. Saldo Operacional (Receita Total - Pagamento Total)                      7.622.218                            517.340

8. Saldo Final                    12.313.715                        4.691.497

Fonte: Divisão de Programação Financeira do INSS. MPS (Boletim Estatístico da Previdência Social - vol. 16 nº 12 
(1) Recursos transferidos pela União. (2) Inclui valores de benefícios devolvidos. (3) A partir de 2008 o valor da compensação previdenciária foi contabi-
lizado em separado.
Notas: 1. A conta Transferência a Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.
           2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferencias a Terceiros.
           3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sen-
tenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).
           4. Dados preliminares, sujeitos a alterações.
Obs.: (*) o valor de despesa com custeio relativo ao mês de julho de 2011 e publicado no BEPS do mês anterior foi retificado após a elaboração do fluxo 
de caixa do INSS de agosto de 2011 e seu valor foi retificado nessa edição.



Câmara 
aprova previdência complementar  

dos servidores da União

Antônio Augusto de Queiroz
Jornalista, analista político e 

diretor de Documentação do DIAP
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Apesar da resistência das entidades 
de servidores públicos, a Câmara dos 
Deputados aprovou, por 318 votos 
favoráveis e 134 contrários, o Projeto 
de Lei 1.992, de 2007, que institui a 

Previdência Complementar do Servidor Público, 
regulamentando o § 16 do artigo 40 da Constituição, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41, de 19 de dezembro de 2003. O texto já chegou ao 
Senado, onde tramitará sob o nº. PLC 02/2012.

Resumidamente, o texto: (a) cria o fundo de 
pensão dos servidores; (b) limita a cobertura do regime 
próprio ao mesmo teto do INSS (atualmente R$ 3.916,20); 
(c) adota o plano de beneficio na modalidade de 
contribuição definida para os benefícios programados, 
aposentadoria e pensão; (d) fixa contribuição paritária de 
até 8,5% da União e dos servidores; (e) prevê a destinação 
de parte das contribuições para benefícios por invalidez 
e morte, bem como para quem ultrapassar a expectativa 
de sobrevida; e (e) institui gestão compartilhada, com 
paridade nos dois conselhos (deliberativo e fiscal) e na 
diretoria-executiva, nos moldes autorizados nas Leis 
complementares 108 e 109, ambos de 2001.

O projeto de lei, nas negociações que 
antecederam sua aprovação na Câmara, conduzidas pelo 
relator da Comissão de Finanças e Tributação, deputado 
Ricardo Berzoini (PT/SP), sofreu pequenas modificações. 
Entre elas, destacam-se: 1) o aumento de 7,5% para 8,5% 
da contribuição da União; 2) a previsão, com recursos das 
contribuições, de fundo de específico de longevidade, 
para garantir a continuidade de benefício para quem 
ultrapassar a expectativa de sobrevida; 3) a criação 
de três fundações ou um fundo de pensão por Poder 
(Executivo, Legislativo e Judiciário); 4) a supressão do 
artigo que obrigava a terceirização da gestão, passando 
a decisão para os gestores das entidades; e 5) a previsão 
de fundo específico, com recursos das contribuições 
normais, para pessoas com critérios diferenciados, como 
beneficiários de aposentadoria especial e mulheres.

As mudanças entre o regime próprio e o 
complementar são significativas. O primeiro, que 
ficará limitado ao teto do INSS, é de repartição, 
enquanto o segundo, que será facultativo para a 
parcela da remuneração que exceda ao teto do INSS, 
é de capitalização. Em lugar da contribuição em dobro 
(11% do servidor e 22% do governo) o aporte ao fundo 
passa a ser paritário, de 8,5% do participante e 8,5% do 
patrocinador. Os planos de benefícios, que no regime 

próprio são de benefício definido, ou seja, o servidor 
sabe previamente quanto terá de aposentadoria, 
na previdência complementar são de contribuição 
definida, isto é, uma poupança individual que o servidor 
sabe com quanto contribui mas não tem idéia de quanto 
terá de aposentadoria ou de pensão, porque depende 
da gestão do fundo e do montante capitalizado.

Os atuais servidores que tenham ingressado no 
serviço público até o dia anterior ao funcionamento 
da entidade de previdência complementar poderão, 
mediante prévia e expressa opção, aderir ao novo 
regime. Terão o prazo de 180 dias após a instalação 
do fundo de pensão dos servidores. Quem optar pelo 
novo regime passará a contribuir para o regime próprio 
(11%) até o teto do INSS e, na parcela que exceder ao 
valor de R$ 3.916,20, contribuirá para a previdência 
complementar (8,5%). 

Ao atual servidor que optar pela previdência 
complementar será assegurado um benefício especial, 
calculado com base nas parcelas das contribuições 
recolhidas ao regime de previdência acima do teto 
do regime geral, a cargo do INSS, que será atualizado 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 
Isto significa que o servidor nessa condição terá três 
benefícios na aposentadoria: i) no regime próprio, 
limitado ao teto do INSS, ii) um complementar, 
equivalente às reservas que acumular no fundo de 
pensão, e iii) o benefício especial, relativo ao tempo em 
que contribuiu para o regime próprio pela totalidade da 
remuneração.

Com a criação da Funpresp (Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal) 
entidade de direito privado, que irá administrar os recursos 
do fundo de pensão, o governo teve três objetivos: i) 
agradar ao mercado, com a formação de poupança 
interna para ampliar a intermediação financeira, ii) 
desatrelar o reajuste dos ativos dos que serão assistidos 
pelo novo regime, e iii) reduzir sua contribuição de 22% 
para 8,5% na parcela que excede ao teto do INSS.

A instituição da previdência complementar no 
serviço público, portanto, significará a privatização de 
parte do regime próprio, o desestimulo ao ingresso 
de profissionais qualificados no serviço público, a 
fragilização das carreiras de Estado, a quebra da 
solidariedade entre as gerações de servidores, e, 
o que é pior, sem resolver o problema de caixa do 
regime próprio nem garantir aposentadoria digna 
para os futuros servidores.
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MAPA ESTRATÉGICO

O mapa estratégico descreve de forma clara a estratégia através 

de objetivos vinculados entre si (relação de causa e efeito) 

distribuídos em perspectivas ou dimensões.

Nossa MISSÃO

Produzir e disseminar conhecimento na 
área de seguridade social e tributária, em 
todo o território nacional, contribuindo 
para a defesa e a preservação dos direitos 
sociais e da cidadania.

Nossa VISÃO DE FUTURO

Ser um centro de excelência no conhecimento 
aplicado às políticas sociais.

Fundação ANFIP


