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|   editorial

A ANFIP tem intensificado, nos últimos meses, 
uma construtiva, coerente e positiva campanha 
de valorização dos auditores-fiscais da RFB, numa 
iniciativa que se mostrou plenamente necessária 
em razão de circunstâncias que bem poderiam estar 
ausentes da vida brasileira: a incompreensão de 
alguns setores no tocante ao papel desempenhado 
por profissionais que estão a serviço do Estado 
para assegurar a fiscalização e a arrecadação 
de recursos essenciais ao atendimento das 
demandas da população brasileira. Em harmonia 
com essa louvável iniciativa da Entidade que os 
representa, os auditores-fiscais empenharam-se 
em consolidar como acontecimento memorável 
a sua XXIV Convenção Nacional, realizada em 
Manaus, no mês de maio, numa demonstração 
de espírito democrático que culminou com a 
inauguração do processo de eleição direta para 
a escolha dos representantes que irão reger, em 
grande estilo e em parceria com os associados, 
os destinos da ANFIP.

Foram quatro dias em que a efervescência 
da vida brasileira esteve presente a cada um dos 
intensos debates, palestras e encontros ocorridos 
durante o Evento, quando foram colhidos também 
depoimentos de parlamentares e de várias 
autoridades do Executivo e do Judiciário a respeito 
da enorme e cada vez mais relevante contribuição 
que a ANFIP tem dado para o engrandecimento 
das discussões em torno da realidade brasileira de 
todos os dias. 

Como não poderia deixar de ser, esse 
debate ampliou-se além das fronteiras da Receita 
Federal do Brasil, englobando toda a classe dos 
servidores públicos, igualmente injustiçados em 
razão de incompreensões e ataques injustificados 
por parte daqueles que, inacreditavelmente, 
ainda permanecem presos a uma obtusa visão 
que teima em minorar ou até em ignorar o papel 
indispensável dos servidores na construção de um 

país que avança e que se consolida como resultado 
dos que trabalham por sua edificação. “Servidor 
público é um cidadão full time por opção, por 
vocação. Ele tem espírito público, ele tem abertura 
para o coletivo. Nada mais honroso do que servir a 
população”, proclamou o ex-ministro Ayres Britto, 
numa das palestras de destaque do evento.

Como disse o ex-ministro, e como a ANFIP 
nunca cansa de repetir, o servidor público é uma 
função essencial para a própria existência do 
Estado. Verdade inobscurecível, a assertiva parece 
ainda longe do grau de percepção de alguns 
setores do governo, numa imagem distorcida que 
acaba por resvalar para boa parte da população, 
levando ao surgimento ou ao recrudescimento de 
visões distorcidas e inegavelmente injustas que, 
inadvertidamente, acabam por impor obstáculos 
ou dificuldades à consecução de políticas públicas 
e da busca da paz social, quando o correto seria 
facilitá-las, em meio a tantas dificuldades com que 
o povo brasileiro se defronta no seu dia a dia.

A XXIV Convenção Nacional, a despeito 
de toda essa injustificável visão sobre o papel e a 
missão dos servidores por parte dos que ainda se 
deixam atacar por distorções obscurantistas, sai 
vitoriosa, não apenas devido ao coroamento da 
democracia como diretriz encarregada de traçar os 
destinos da ANFIP, como também por ter oferecido 
mais uma contribuição para reforçar cada vez 
mais o que já se mostra inquestionável: em vez de 
ser atacado, vilipendiado, injustiçado, o servidor 
público tem que ser conduzido ao caminho 
da crescente profissionalização, da valorização 
e do reconhecimento como um dos pilares 
indispensáveis à construção e ao desenvolvimento 
do país, dotado sempre de condições dignas 
de trabalho e de uma remuneração que lhe 
proporcione a vida digna que, de resto, deve se 
fazer plenamente alcançável a todos os brasileiros 
de bem que habitam o solo brasileiro.

Valorização em grande estilo

O projeto do Executivo, que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira, já foi aprovado na 

Câmara e no Senado e aguarda a sanção presidencial.

PROJETO 
ANTICORRUPTORES 

A ANFIP apoia essa iniciativa

Uma proposta a favor do Brasil 



4   |   Seguridade Social e Tributação - junho/agosto - 2013

Ao leitor
SBN, Quadra 1, Bloco H, Ed. ANFIP  -  CEP 70.040-907 - Brasília, DF
Fone: (61) 3251-8100 | Fax: (61) 3326- 6078
E-mail: info@anfip.org.br   |   Home page: http//www.anfip.org.br

Publicação da Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil

Esta edição: 20.000 exemplares.  
Distribuição gratuita
A assinatura da revista Seguridade Social e 
Tributação é gratuita. Envie seus dados (nome e 
endereço completos) para o email 
cadastro@anfip.org.br
Permitida a reprodução total ou parcial dos textos, 
desde que citada a fonte. As matérias e artigos 
publicados não refletem, necessariamente, a 
opinião do Conselho Executivo da ANFIP.

O ano de 2013 marca o início de um 
processo há muito tempo debatido e esperado 
pelos associados da ANFIP: a implantação da 
eleição direta para o Conselho Executivo e para 
escolha dos integrantes do Conselho Fiscal, 
após a fase de transição que teve início em 
2011. Acontecimento de tal relevância, que foi 
o ponto alto da XXIV Convenção Nacional, em 
Manaus (AM), realizada de 25 a 28 de maio de 
2013, não poderia passar em branco. Durante a 
Convenção foram acertados todos os detalhes 
da eleição, cujos votos foram recolhidos em 10 
de julho, em todo o Brasil. A definição da data 
foi feita pelos próprios associados, durante a 
Convenção Nacional. 

Como acontece em todos os anos ímpares, 
a Convenção Nacional foi um grande sucesso. 
Palestrantes de renome, como o ex-ministro do 
Supremo, Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, 
e o médico, psiquiatra, psicoterapeuta e cientista 
Augusto Jorge Cury trouxeram ao debate temas 
como “A importância das carreiras públicas de 
Estado para construção de uma sociedade justa 
e solidária” e sobre a “educação das emoções”. 
Pesquisador em psicologia, Cury desenvolveu uma 
das teorias sobre o funcionamento da mente e a 
construção da inteligência, que abordou no livro 
“Inteligência Multifocal – Análise da construção 
dos pensamentos e da formação de pensadores”.

Também como sempre ocorre em todas 
as convenções, temas técnicos tiveram seu 
lugar de destaque. Pela Receita Federal do 
Brasil, os palestrantes foram o coordenador-
geral de Planejamento, Organização e Avaliação 
Institucional da RFB, Wolney de Oliveira Cruz, e o 
coordenador-geral de Fiscalização da instituição, 
Iágaro Jung Martins. A estrutura administrativa e 
o funcionamento da fiscalização foram os temas 
centrais do painel.

Fiel ao projeto editorial da revista, aborda-
se na seção sobre saúde o tema cada vez mais 
popular relacionado aos métodos de terapias 
alternativas utilizadas por pessoas que, embora 
não tenham formação em medicina, utilizam-se 
dos seus conhecimentos para ajudar o ser humano 
a combater os males vividos nos tão conturbados 
“tempos modernos”.
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Cartas
ExcEdEntEs

Sr. Presidente, Dr. Álvaro Sólon,
Nós da Comissão dos Excedentes do concurso de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 2012, gostaríamos de 
agradecer imensamente o trabalho da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da RFB – ANFIP, no sentido de 
conseguir a nomeação conjunta dos 58 auditores excedentes. Acompanhamos diariamente o trabalho através 
das notícias postadas no sítio da Associação, sabemos o quanto foi difícil a luta e ficamos muito gratos pela 
consideração demonstrada. Estamos atualmente em festa, começando uma nova vida, prontos para trabalhar e 
ajudar no engrandecimento da Receita Federal do Brasil e, claro, sem esquecer todos que nos ajudaram para que 
nosso objetivo fosse alcançado. Esperamos em breve a oportunidade de agradecer pessoalmente nos corredores da 
ANFIP e com novos filiados.

Atenciosamente,

ADEMIR ANTONIO SCHONS
FABIO JORGE SIMOES RODRIGUES JUNIOR
DIOGO CORDEIRO DA COSTA FERREIRA
ALEXANDRE LINHARES PINTO
RAFAEL PEREZ ALBINO
RHENEE BEZERRA DE OLIVEIRA
SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
DANIEL DA FONSECA SILVA
EDISON INTROVINI
MARCELO SANTOPIETRO DE SOUSA
SILVIO BROCHADO RIBEIRO DE BARROS
CARLOS JOSÉ RAMOS LIMA
HAROLDO SILVA TORRES
RAPHAEL BARRETO DE SOUZA MENDONCA
BRUNO VIEIRA CARDOSO
DANIELA ARAUJO VIEIRA CAVALCANTI
YURI DE SOUZA BRITO
POLYANA ANDRADE FERRAZ FLORES
MAURICIO PEREIRA GOULART
ANA LUISA SEGADAS VIANNA PAROLIN
TIAGO CARVALHO LEITE
ADRIANE FATIMA CONRADI BASILIO
FERNANDO ANTONIO DE PAULO SIERVI
CRISTIANO BONFLEUR MESQUITA
NILBERTO VICENTE BARROS
RINALD BOASSI
BARBARA ARAUJO DE CASTRO OLIVEIRA
SHELDON KERME SANTOS DE LUCENA
GABRIEL ARMENIO QUILIS

EMMANUEL FREIRE DE SIQUEIRA
CARLOS ADOLFO MOREIRA MATOS
MARIA IMACULADA RIBEIRO
HEIJI INUZUKA
MARCOS FILIPE MENDES DE LIMA
FILIPE ARAÚJO FLORÊNCIO
DAVID PRATES COUTINHO
EDUARDO LIMA MAGALHÃES FERREIRA
CAROLINA SIEBRA BEZERRA
MAIRA DA SILVA NERY
MARIA ANALIA MARQUES CAETANO DE LIMA
ANTONIO NUNES LIMA JUNIOR
ADRIANO EIRA DOS SANTOS SACRAS
LUCAS CALABRICH CAMPOS
LUÍS FELIPE VILLAR CAVALCANTI
FELIPE RAMOS DA SILVA
SÍLVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
GUSTAVO BARBIERI CONSALTER
FERNANDO DOMINGOS
MARCOS ALBERTO MANIÇOBA
JONATAS DANIEL STEDILE
LARISSA DE ANDRADE NASCIMENTO BAHIA
FERNANDA AMARAL SARNO
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Democracia 
começa em casa

|   XXiV CoNVeNção NaCioNal
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o maior evento do calendário da ANFiP 
consolida o processo de eleição direta, 
destaca a valorização do Auditor-Fiscal e 
recebe palestrantes da magnitude do ministro 
aposentado do STF, Carlos Ayres Britto, e do 
psiquiatra e escritor Augusto Cury
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Os associados da ANFIP tiveram em 
2013 um dia especial marcado no 
calendário: 10 de julho. Nessa data, 
uma quarta-feira, foi realizada a 
primeira eleição direta para escolha 

dos integrantes dos Conselhos Executivo e Fiscal da 
Entidade. A definição da data foi feita pelos próprios 
associados, durante a XXIV Convenção Nacional, 
realizada de 25 a 28 de maio no Hotel Tropical de 
Manaus (AM), quando também escolheram os 
integrantes da Comissão Eleitoral Nacional. 

O grupo, formado por cinco titulares e cinco 
suplentes, foi encarregado de conduzir todo o 
processo de escolha dos 18 integrantes do Conselho 
Executivo e de três nomes para o Conselho Fiscal. 
Para o Conselho Executivo, a disputa se deu por 
chapa composta por 18 titulares e cinco suplentes. 
Para o Conselho Fiscal, as candidaturas foram 
individuais, com a eleição de três titulares e de três 
suplentes, pela ordem de votação.

 Realizada a cada dois anos, sempre nos anos 
ímpares, a Convenção Nacional é o evento máximo 
da ANFIP, quando, além de debater os assuntos 
internos e discutir eventuais alterações estatutárias, 
os associados analisam temas de interesse de toda 
a sociedade brasileira e acompanham palestras de 
renomados especialistas. 

Ao abrir o encontro, o presidente da Associação, 
Álvaro Sólon de França, fez uma indagação: “O que 
faz uma entidade grande e respeitada? O que faz 
uma entidade respeitada nos seus 63 anos são seus 
princípios. E esses princípios, construídos ao longo 
do tempo, começam com a defesa intransigente dos 
legítimos direitos dos seus associados, mas também 
com os legítimos interesses da sociedade que 
ela representa. A ANFIP tem compromisso com a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
que luta para reduzir as suas desigualdades”.

Desta forma, enfatizou, os associados da 
ANFIP não participam de uma entidade qualquer. 
“Trabalhamos com uma Entidade fundamental para 
construir todos os objetivos estampados na Carta 
Magna e tenho dito que, assim como as pessoas têm 
alma, a nação tem alma e a alma da nação brasileira 

é a Seguridade Social. Por isso, tenho orgulho de 
estar em uma entidade que tem compromisso com 
a Seguridade Social”, ressaltou.

O presidente acrescentou que os Auditores-
Fiscais não são servidores de governos transitórios, 
e sim de Estado: “Somos servidores da sociedade 
brasileira, que paga o nosso salário e é a ela que 
devemos nossos melhores esforços”. Destacou 
que a categoria merece respeito, lembrando que, 
embora o quadro autorizado de Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (RFB) seja de 20.400, apenas 
aproximadamente 11 mil estão em atividade. 
“Lutamos por concurso público para que o quadro 
seja robustecido e o concurso é autorizado para 
apenas 200 vagas e, o que é pior, o maior índice 
de abstenção da história no concurso, quase 50%, 
porque há uma desvalorização da categoria com 
questões remuneratórias”, lamentou.

Álvaro Sólon defendeu a classe, 
sobressaltando a essencialidade do trabalho do 
Auditor-Fiscal, responsável pela arrecadação dos 
recursos para implantação de todas as políticas 
públicas e para manter o funcionamento do Estado, 
além de atuar para garantir a justa concorrência 
entre os atores econômicos, no controle aduaneiro 
e no combate a crimes como contrabando e evasão 
fiscal, entre outras atribuições. “O Auditor-Fiscal é 
mais do que arrecadação, é justiça fiscal, é redução 
da pobreza, é redução das desigualdades sociais, é 
isonomia tributária. O auditor-fiscal é importante 
para a sociedade brasileira. E, para nossa satisfação, 
fomos ao Congresso  Nacional para depoimentos 
espontâneos sobre a ANFIP e colhemos opiniões de 
mais de 70 deputados e de mais de 15 senadores 
reconhecendo o trabalho da Entidade que eu tenho 
o prazer de hoje dirigir, mas graças ao esforço de 
todos os colegas”, comemorou.

Ele detalhou a campanha de valorização 
da categoria, lançada pela ANFIP. A intenção é, a 
partir de outdoor e anúncios em revistas de grande 
circulação nacional, mostrar à sociedade brasileira a 
importância da classe. Para demonstrar o valor do 
Auditor-Fiscal a todos os brasileiros, a ANFIP instalou 
um outdoor no acesso ao Aeroporto de Brasília, 
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por onde passam milhares de pessoas diariamente, 
inclusive parlamentares e representantes do governo 
nas chegadas à capital da República ou nas saídas da 
cidade. Segundo a Infraero, estatal responsável por 
boa parte dos aeroportos brasileiros, pelo terminal 
de Brasília circulam mais de 50 mil pessoas por dia. 
Como o outdoor ficou exposto durante todo o mês 
de maio, houve mais de 1,5 milhão de visualizações.

Anúncios também foram divulgados nas 
edições de maio das revistas de bordo da TAM 
e da Gol, as duas principais empresas aéreas 
do país. Cada uma delas tem tiragem de 150 
mil exemplares, totalizando 300 mil cópias do 
anúncio da ANFIP em circulação em todos os voos 
operados pelas duas empresas nacionalmente. 
Desta forma, foi garantida a visibilidade da 
campanha por parte considerável da população, 
especialmente os chamados formadores de 
opinião – que têm o poder de influenciar as 
demais camadas da sociedade. Foram ainda 
confeccionados cartazes para distribuição 
nas unidades da RFB. O material também está 
sendo divulgado nos veículos de comunicação 
institucional da Associação e nas redes sociais.

Outra novidade dentro da campanha de 
valorização dos Auditores-Fiscais foi a confecção 
de uma revista Coquetel. A publicação contém 
diversos jogos e passatempos, todos alusivos ao 
trabalho do Auditor-Fiscal. A revista Coquetel 

está sendo distribuída diretamente ao público 
nas unidades da RFB.

O presidente acrescentou que há ainda muitas 
batalhas a vencer, como a aprovação da PEC 555/2006, 
que acaba com a taxação previdenciária dos inativos. 
“A contribuição dos inativos não é um problema 
jurídico, porque foi suplantado numa decisão do STF, 
que, para nossa satisfação, não teve o voto do ministro 
Ayres Britto. Conseguimos o apoio à PEC de todas as 
lideranças na Câmara, só falta o líder do PT e temos 
certeza de que vamos conseguir e vamos levar a PEC 
555 ao plenário para acabar com essa injustiça contra 
os aposentados”, previu Álvaro Sólon de França.

Carlos Ayres Britto, ministro aposentado e 
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
participou da abertura da convenção e foi também 
um dos palestrantes. Além de jurista consagrado, o 
ministro é poeta de mão cheia e encantou a plateia 
com seu carisma e a lógica dos seus pensamentos.

Outro palestrante que ganhou o plenário 
da XXIV Convenção Nacional foi Augusto Cury, 
psiquiatra e escritor. Com livros publicados em 
mais de 50 países e 20 milhões de cópias vendidas 
só no Brasil, Cury aproveitou a Convenção Nacional 
para lançar a mais nova publicação, o romance 
psicoterapêutico Armadilhas da Mente.

A Revista Seguridade Social e Tributação 
conversou com os dois palestrantes em Manaus. 
Confira as entrevistas nas próximas páginas.
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“Eu não tenho metas ou objetivos a alcançar, 
tenho princípios. E na companhia deles nem 
me pergunto aonde vou chegar”. Com este 
poemeto, Carlos Augusto Ayres de Freitas 
Britto saldou o público ao iniciar sua palestra 

na XXIV Convenção Nacional da ANFIP, em Manaus 
(AM). Ele discorreu sobre o tema “A importância das 
carreiras públicas de Estado para construção de uma 
sociedade justa e solidária”. 

Ayres Britto é ministro aposentado 
do Supremo Tribunal Federal. Deixou a casa 
em novembro passado, quando exercia a 
Presidência e também o comando do Conselho 
Nacional de Justiça, porque completou os 70 
anos, idade para a aposentadoria compulsória 
no serviço público. 

Sergipano de Propiá, Britto possui 
graduação em Direito pela Universidade 
Federal de Sergipe (1966), especialização em 
Aperfeiçoamento em Direito Público e Privado 
pela Universidade Federal de Sergipe (1975), 
mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (1982) e doutorado  em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (1998). Além de jurista e professor na 
área de Direito, Ayres Britto é também poeta, 
integrante da Academia Sergipana de Letras. 
Confira, por tópicos, o que disse o ministro em 
Manaus. Ele  fez questão de enfatizar o destaque 
dado na Constituição à figura do Auditor-Fiscal 
da Receita Federal do Brasil. 

OS 25 ANOS DA CONSTITuIçãO FEDERAL  
A Constituição completa um quarto 

de século e agora, transcorrido esse tempo, 
já nos encontramos bem à vontade, naquela 
zona de conforto intelectual para dizer que se 
trata de uma Constituição qualificada, muito 
qualificada, que nos outorga o diploma de país, 
juridicamente, primeiromundista. Vamos deixar 
de lado aquele complexo de vira-lata, de que 
falava Nelson Rodrigues. A Constituição nos 
civiliza, nos confere o status de país civilizado, 

juridicamente vanguardeiro, contemporâneo, até 
antecipador do futuro. É uma Constituição que 
teve, primeiro, o mérito de ser produzida debaixo 
de um processo de intensa discussão, com a mais 
intensificada participação social. O pluralismo 
político, cultural, social, se fez presente como 
nunca na elaboração deste texto magno. Então, foi 
a mais discutida, mais abertamente examinada, 
debatida Constituição da história do Brasil. E esse 
processo democrático de elaboração culminou 
numa Constituição que fez exatamente da 
democracia a menina dos seus olhos. A menina 
dos olhos da Constituição é a democracia, é o 
valor dos valores, é o princípio dos princípios. 
Numa linguagem futebolística, é possível dizer 
que a democracia é uma espécie de camisa 10. 
A democracia deixa os outros valores na cara do 
gol, prontos para o gol de placa. A democracia é 
o ponto de unidade da Constituição. 

QuANTIDADE/QuALIDADE DAS LEIS 
BRASILEIRAS

Não padecemos de déficit de normatividade 
jurídica. Nós padecemos de interpretatividade e 
de aplicabilidade, aí sim. E o nosso desafio é que 
precisamos transformar a melhor normatividade 
na melhor experiência, precisamos nos legitimar 
pelo exercício desta Constituição, tornando-a 
uma realidade concreta, fazendo dela o que ela 
é, um documento jurídico que governa quem 
governa, que controla quem controla, que 
administra quem administra. Esse é o nosso 
desafio, vitalizar a nossa Constituição. Temos o 
melhor regime político, democracia; o melhor 
estado, federação; o melhor governo, república; 
a melhor administração pública, porque é 
regida por princípios expressos da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência - e o princípio inexpresso da igualdade. 
Vale dizer: melhor, impossível. Estamos muito 
bem servidos de normatividade jurídica, de 
acento diretamente, de estrutura e compleição, 
de estatura diretamente constitucional.
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LENTIDãO DA JuSTIçA
É um fato. Essa Constituição estimulou a 

litigiosidade dos conflitos, das controvérsias, dos 
dissensos, das discussões societárias em geral. 
Porque nós experimentamos 21 anos de compressão, 
de redução de direitos subjetivos, de fechamento 
dos espaços para o reconhecimento de direitos ou 
situações jurídicas ativas. Com a nova Constituição e 
a reestruturação do Poder Judiciário em novas bases, 
muito mais independentes, técnicas e garantidas, 
então, a sociedade se sentiu estimulada a desrepresar 
suas demandas, suas reivindicações e, de repente, 
o Judiciário se viu assoberbado de causas. Eu me 
lembro que, em 2007, eu era ministro do Supremo 
Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, e 
produzi, no meu gabinete, mais de 18 mil decisões. 
Eu sozinho, no meu gabinete. Era um número 
avassalador, acachapante, brutal de ações. Eu me 
lembro que eu reclamei isso em plenário, dizendo ao 
então presidente que todas as vezes que eu ia dormir, 
eu fazia uma prece especial. As ações não me saiam 
da cabeça e eu dizia assim: Senhor, não nos deixei 
cair em tanta ação! O Supremo, à época, estava com 
120 mil ações para julgar. Porém, numa democracia 
as coisas são discutidas abertamente, livremente, e 
essas inquietações são melhor discutidas e resolvidas, 
e o que foi que houve? Veio a Emenda 45 e criou, no 
inciso 78 do artigo 5º, um novo direito fundamental, 
o direto à razoável duração do processo. E criou 
esse órgão de cúpula do Poder Judiciário, chamado 
Conselho Nacional de Justiça, e o CNJ passou a adotar 
metas de julgamento. E o próprio Judiciário criou suas 
súmulas vinculantes, também por força da Emenda 
45, e exigiu como requisito de admissibilidade dos 
recursos extraordinários a repercussão geral. Isto está 
nos desafogando um pouco, nos dando um certo 
respiradouro.

ExCESSO DE RECuRSOS JuDICIAIS
O nosso sistema recursal é exagerado. O que 

nós podemos fazer? Ou esperar pela via política, 
pela via legislativa, ou reinterpretar essas normas 

processuais num sentido mais atualizado, mais 
racional, mais justo para com as partes, porque a 
excessiva demora no julgamento das causas é uma 
forma de injustiça. A visibilidade do Poder Judiciário, 
a transmissão ao vivo das sessões tribunalícias, a 
partir do Supremo Tribunal Federal, esse poder 
Judiciário despido, desnudo, isso tem ajudado 
também, porque o público cobra, vê. Vê quanto um 
juiz trabalha, quando um desembargador trabalha, 
o povo hoje sabe como, quando e quanto trabalha 
até um ministro do Poder Judiciário. Vamos ver se, 
com o tempo, com reinterpretações, com divulgação 
das pautas de julgamento, com a ajuda também 
da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, nós conseguimos 
civilizar esse sistema recursal que até hoje vigora em 
nosso país. Eu sou otimista, acho que estamos no 
bom caminho.

O SERVIDOR PúBLICO NA  
CONSTITuIçãO FEDERAL

Para ser coerente e dotar o país da melhor 
administração possível, a Constituição criou 
um corpo de servidores públicos, um corpo 
profissionalizado. Tratou de criar na burocracia 
estatal, no melhor sentido, um corpo de agentes, 
seres humanos profissionalizados no interior 
da máquina administrativa do Estado em bases 
profissionais, dizendo, por exemplo, que só se 
entra para cargo efetivo por concurso público, que 
os servidores teriam prerrogativas, por exemplo, 
da estabilidade depois de algum tempo, da 
irredutibilidade de vencimentos, da garantia de 
revisão anual dos seus vencimentos. Os senhores 
dirão ’e cadê essa garantia da revisão anual?’. Aí é 
a distância entre a melhor normatividade e uma 
experiência que não é a melhor. Aí é o nosso desafio.

IMPORTâNCIA DO SERVIDOR PARA A 
SOCIEDADE

Por definição, ser servidor público no âmbito 
desse estado democrático, federal, republicano, com 
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toda a autonomia do Judiciário e dotado de uma 
administração densamente principiológica, como a 
nossa, ser servidor público é uma honra, uma glória, 
um êxtase. Porque servidor público é servidor do 
público. Se eu fosse deputado, senador, eu proporia 
uma mudança para chamar, invés de servidor 
público, servidor do público, para mostrar o quanto 
é honroso servir a população brasileira. O servidor 
público é um cidadão full time, o tempo todo, por 
opção, por vocação. Ele tem espírito público, ele tem 
abertura para o coletivo. Nada mais honroso do que 
servir a população.

AS CARREIRAS TíPICAS DE ESTADO
Acontece que certos servidores são 

desempenhantes de uma função elementar 
do Estado, que o Estado não pode deixar de 
desempenhar. Eles são essenciais à 
própria existência e funcionalidade 
do Estado. Aí, eles são referidos 
diretamente pela Constituição e, 
dessas categorias de servidores mais 
essenciais, elementares à anatomia 
e funcionalidade do Estado, dois 
estão referidos no artigo 37, 
inciso 18, e artigo 37, inciso 22, da 
Constituição. Nessas passagens, a 
Constituição se refere aos servidores 
da administração fazendária e da 
administração tributária. Com isso, a 
Constituição quis dizer que estes são 
mais profissionais ainda do que os 
outros, porque são absolutamente 
essenciais à existência e à funcionalidade do Estado. 
O sentido de profissionalização para os fiscais 
fazendários e tributários é ainda mais denso, a exigir 
das leis e políticas públicas executivas uma atenção, 
um tratamento especial. Essas carreiras públicas 
de Estado não podem ser desprofissionalizadas, 
elas têm que ser densamente profissionalizadas.  
A Constituição quer essas carreiras densamente 
profissionalizadas. Não por acaso, a Constituição 
abre toda uma seção no capítulo da Seguridade 

Social, no título da Ordem Social, seção que cuida 
especificamente da Previdência Social. E em outro 
título cuida da tributação e do orçamento. 

POSSIBILIDADE DE AçãO JuDICIAL PARA 
OBRIGAR A ADMINISTRAçãO A CONTRATAR 
MAIS AuDITORES-FISCAIS PARA A RFB 

Quando a Constituição separa, isola, um cargo, 
uma função, uma pessoa jurídica, uma entidade, é 
para prestigiar. O que diz a Constituição no inciso 18 
do artigo 37? Diz, com todas as letras, sem tirar nem 
pôr: a administração fazendária e seus servidores 
fiscais terão, dentro de suas áreas de competência 
e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei. E, no 22: as 
administrações tributárias da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, atividades 

essenciais ao funcionamento do 
Estado, exercidas por servidores 
de carreiras específicas – olhe que 
discurso enfático – terão recursos 
prioritários para realização de suas 
atividades, e segue o complemento. 
Eu responderia que sim, trata-se de 
fazer o jogo da verdade jurídica, de 
render homenagem à Constituição 
enquanto lei das leis. Não sei se a 
ação seria civil pública, mas que 
caberia uma ação nesse sentido, 
sim. Não poderia ser acusada 
de esquisitíce ou esdruxularia 
processual, nada disso. Ao meu 

sentir, teria justificativa razoável.

O SISTEMA TRIBuTáRIO NACIONAL
O título constitucional devotado à tributação 

já nos antecipa que se trata de uma ordem setorial 
de normatividade jurídica em cima de princípios. O 
sistema tributário constitucionalmente estruturado 
não é injusto, não é caótico, não é um manicômio 
tributário, ali está dito que as pequenas empresas 
terão um tratamento diferenciado, está dito que o 

Recursos 
prioritários 

para as 
administrações 

tributárias
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ato cooperativo terá também facilidades tributárias, 
está dito que o princípio da igualdade há de reger a 
confecção de leis impositivas de tributos, está dito 
na Constituição que o confisco é terminantemente 
proibido. As leis é que chegam, os decretos é que 
chegam, os regulamentos é que chegam, as portarias 
é que chegam e interpretam a Constituição por um 
modo distorcido. E os auditores, que têm senso 
de justiça apurado e que são da área tributária, 
sentem na pele as injustiças do sistema tributário e 
esbravejam com toda razão. 

FACILIDADES PARA REPATRIAR RECuRSOS 
DE PESSOAS E EMPRESAS BRASILEIRAS 
NO ExTERIOR 

Metaforicamente, essa pergunta nos coloca 
numa saia justa. É um tema muito difícil e delicado, 
como o da maioridade penal, mas temos que nos 
posicionar. Como tudo na vida, há prós e contras. 
Essa repatriação significaria uma chancela à 
ilegalidade, aos desvios de conduta, à contemplação, 
à condescendência com a sonegação? Agora, é 
preciso ver também os benefícios. Seria uma espécie 
de anistia fiscal, a repatriação se faria com imposição 
de tributos, embora abrandadamente? E esses 
recursos retornariam para ativar a economia do 
país? Correndo todos os riscos, eu me pronunciaria 
pela repatriação. Eu não concordo é com anistia, 
por exemplo, a torturadores. A humanidade não 
é o homem para se dar a virtude do perdão. Há 
certas virtudes que somente são virtudes no plano 
individual. No plano coletivo, são sérios desvios 
de caráter. Por exemplo, perdoar Hitler é falta de 
memória e de vergonha. É um convite masoquístico 
à reincidência. Perdoar torturadores vai na mesma 
linha. No STF, eu votei contra a recepção da Lei de 
Anistia pela atual Constituição. Agora, em matéria 
de anistia fiscal, eu sou mais condescendente e, às 
vezes, eu admito o começar tudo de novo, o zerar a 
contabilidade jurídica para uma espécie de epopeia 
do começar tudo de novo. Com todos os prós e 
contras, eu me pronunciaria a favor do projeto de lei. 

CONTRIBuIçãO PREVIDENCIáRIA DOS 
SERVIDORES APOSENTADOS E DOS 
PENSIONISTAS

Eu votei contra a imposição de contribuição 
previdenciária aos inativos já beneficiados, 
contemplados com a não contribuição, porque isso 
constava da Constituição originária e, para mim, fazia 
parte do chamado ato jurídico perfeito. Nós temos 
três figuras que são estrelas de primeira grandeza 
do princípio da segurança jurídica: o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, que 
são cláusulas pétreas, não podem ser modificadas 
nem por emenda à Constituição. Eu entendi, e 
continuo entendendo, que impor aos inativos a 
contribuição previdenciária, quando a Constituição 
originária assegurou àqueles que após ingressassem 
no serviço público seriam desonerados, eu entendo 
que isso é inconstitucional. O poder reformador é 
um poder constituído, só pode normar nos termos 
em que já foi normado, tanto que não pode normar 
sobre cláusula pétrea. O poder reformador não é 
poder constituinte, é poder constituído.
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Augusto Jorge Cury é uma celebridade 
no mercado editorial brasileiro. O jornal 
Folha de São Paulo o define com o autor 
mais lido da década no país. E não é 
para menos. Com 26 títulos publicados 

em mais de 50 países, Augusto Cury já vendeu mais 
de 20 milhões de unidades só no Brasil. 

Médico, psiquiatra, psicoterapeuta e cientista, 
Cury possui pós-graduação no Centre Medical 
Marmottan, na França, é membro da Academia dos 
Gênios (Portugal) e dirige a Academia de Inteligência, 
instituto que oferece treinamento para educadores, 
psicólogos e profissionais de recursos humanos.

Pesquisador em psicologia, desenvolveu 
uma das teorias sobre o funcionamento da mente 
e a construção da inteligência, publicada no livro 
“Inteligência Multifocal – Análise da construção 
dos pensamentos e da formação de pensadores”. 
Em Manaus, na XXIV Convenção Nacional da ANFIP, 
ele também lançou Armadilhas da Mente, seu novo 
romance psicoterapêutico. Confira a conversa do 
autor com a revista.

O senhor é um médico, um pesquisador. Qual a 
diferença entre o trabalho que o senhor executa e 
o tradicional conhecido como autoajuda?

A palestra de autoajuda ou o texto de um livro 
que é autoajuda ou motivacional produz uma série 
de efeitos imediatos, mas que não se sustentam ao 
longo da história de um ser humano porque não 
tem ferramentas para estimular a arte de pensar 
e nem ferramentas pra estimular o eu a ser autor 
da própria história.  As minhas conferências, como 
os meus livros, são de divulgação científica, são de 
psicologia, psiquiatria, sociologia e psicopedagogia 
aplicadas. E eu estou sempre disponibilizando 
uma série de fenômenos e de ferramentas para 
que os meus ouvintes e os meus leitores possam 
efetivamente, nos mais diversos focos e tensões, 
e nas mais diversas circunstâncias, aplicá-las e 
consequentemente desenvolver uma nova pauta 
para desenvolver saúde psíquica, uma mente livre, 
criativa, qualidade de vida, uma capacidade de 
elevar as relações interpessoais, melhorar o nível de 

resiliência, ou habilidade de suportar contrariedade 
e manter a integridade.  

O senhor é um cientista, desenvolveu inclusive 
o conceito da inteligência multifocal. Como 
funciona?

Durante 30 anos eu desenvolvi essa teoria, 
escrevi mais de 3.000 páginas das quais 2.000 
ainda são inéditas.  E essas mil que eu já publiquei 
resultaram em 32 livros - meu novo livro eu estou 
lançando inclusive aqui, nesse brilhante evento, 
que chama Armadilhas da Mente. E até o nível de 
inteligência multifocal ela abarca quatro grandes 
pilares da psicologia: o eu como construtor da 
história, o processo e construção do pensamento, 
papéis conscientes e inconscientes da memória, e 
a educação da emoção.  E abarca um pilar central 
da filosofia e da pedagogia, que é o processo 
de formação de pensadores.  Desse modo, essa 
teoria atinge alguns fenômenos que brilhantes 
teóricos não tiveram oportunidade de estudar e 
eu não esperava que em vida fosse reconhecido, 
porque normalmente quando a pessoa morre, é 
que vão se lembrar dele, está certo?  Mas a minha 
teoria geral é objeto de mestrado e de doutorado 
nos Estados Unidos, na Espanha e no Brasil por 
várias universidades.

Há uma resistência maior no Brasil, na área 
acadêmica, ao seu trabalho?

Você sabe que eu até que tenho que agradecer 
muito pelo fato de no Brasil ter a receptividade que 
eu tenho. Muitas universidades usam meus livros. E 
constantemente, nas minhas conferências, as pessoas 
me dizem que usam na faculdade de medicina, na 
faculdade de psicologia, usam na administração (O 
Código da Inteligência, na faculdade de medicina, 
O Futuro da Humanidade, em psicologia) uma série 
de outros livros, bem como psicopedagogia. Agora, 
resistência na sua seara é normal porque o ser humano 
tem alguns mecanismos inconscientes que eu estudo 
e que fazem com que aquilo que está próximo de 
você e que é produzido por alguém conhecido não 
ganhe o status e a notoriedade que deveria ganhar. 
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O senhor mencionou Armadilhas da Mente, o 
novo livro.  Onde estão as Camilles, a personagem 
principal, no dia a dia?

Bom, a Camille é um personagem altamente 
sofisticado.  Ela tem um conjunto de doenças 
psíquicas - depressão, síndrome do pânico, 
transtorno obsessivo compulsivo - e ela foi 
diagnosticada de maneira errada pelo psiquiatra 
do livro. O livro é um romance psicoterapêutico, 
ela passa nas mãos de vários psiquiatras.  Ela foi 
diagnosticada como portadora de uma psicose 
paranoica, ou seja, ela tem ideias persecutórias.  
De fato, ela sempre ficou com o pé atrás na relação 
com seu marido, com psicólogos, psiquiatras, suas 
amigas e assim por diante.  Mas ela não tem uma 
psicose paranoica, ela tem uma 
personalidade paranoica, o que 
é uma diferença muito grande.  
Alguém que acha que os outros 
estão puxando o seu tapete com 
frequência, é uma coisa, é uma 
personalidade paranoica. Ter uma 
psicose paranoica, alguém que 
ouve vozes, que acredita que o 
mundo está conspirando contra ele, 
que até às vezes ouve, vê a televisão 
e acha que o estão abordando, 
são ideias que enclausuram, 
que encarceram e que a pessoa 
portadora dessa psicose não tem 
os parâmetros da realidade.  Então, 
ela foi diagnosticada de maneira errada e isso 
machucou demais a personalidade de Camille.  
Ela é uma pessoa que é um cofre, e não há cofres 
impenetráveis, há chaves erradas. Então, entra ao 
longo do romance psicoterapêutico um psiquiatra 
arrojado, altruísta, solidário, extremamente 
inteligente e culto. Também extremamente 
provocador, que é o Marco Polo, que é o psiquiatra 
que estará presente no livro Futuro da Humanidade, 
ele aparece.  E ela fica perplexa com a maneira como 
ele aborda a psicoterapia.  Ele não a trata como uma 
pessoa doente, como uma pessoa frágil, insegura, 
que deveria estar ouvindo de maneira submissa o 

terapeuta.  Ele exalta a inteligência dela, provoca a 
inteligência e mostra que ela deve ter coragem de 
mapear a sua história. 

Como pessoas como Camille podem ser ajudadas 
ou buscar ajuda? 

Em primeiro lugar, nós nunca devemos 
minimizar a grandeza delas, mas exaltar a 
complexidade. Em segundo lugar, nunca atacar 
frontalmente o problema.  Primeiro falar dos 
aspectos positivos das aventuras, da capacidade, 
primeiro devemos encantá-las, e também saber 
das suas aventuras. Quando nós temos uma pessoa 
que é muito radical e quase que impenetrável, se 
nós conseguirmos entrar pela janela, e pela porta 

central valorizando, exaltando, 
passeando pelas áreas saudáveis 
da personalidade você cria pontes, 
e essas pontes se tornam um canal 
aberto pra você conquistar.

O senhor insiste que a humanidade 
segue por um caminho errado, 
que leva à doença. Dá tempo para 
corrigir essa rota?

Bom, eu realmente tenho 
enfatizado em mais de 60 países 
que a humanidade está doente, 
formando pessoas doentes para 
uma sociedade doente. Nós 
podemos corrigir essa rota? 

Podemos corrigir, mas nós temos que mudar a 
educação completamente.  A educação, embora 
seja formada por professoras e professores, que 
em minha opinião, pertencem a uma das castas 
mais importantes de profissionais da sociedade, o 
sistema educacional em que eles estão inseridos  
está doente, como a sociedade, é superficial, ensina 
milhões de dados num pequeno ato, num imenso 
espaço, mas não nos ensina quase nada sobre 
como o eu deve gerenciar a nossa emoção, como o 
eu deve proteger a mente humana, com o eu deve 
dar um choque nos pensamentos perturbadores, 
como o eu deve reeditar o filme do inconsciente.

A  
humanidade 

está  
doente



Seguridade Social e Tributação - junho/agosto - 2013   |   19

É essa a questão do mundo de dentro que o senhor 
trabalha e que não estamos voltados pra ele?

Exatamente.  Nós estamos formando 
meninos com diploma nas mãos, com exceções 
obviamente, mas meninos que são formados 
no direito, na medicina, na engenharia, na área 
das ciências, de TI. São pessoas com alta cultura 
na sua especialidade, mas não sabem lidar 
com contrariedades. São pessoas imaturas, não 
sabem se colocar no lugar do outro, não sabem 
pensar antes de agir, não sabem filtrar estímulos 
estressantes, não sabem lidar com o caos, com 
frustações e decepções, não sabem conquistar o 
outro, aprendendo a criar pontes nas relações.

O senhor também enfatiza a questão dos 
cinco segundos que podem mudar uma vida 
completamente.  Como se controlar pra não tomar 
decisões erradas nesses cinco segundos?

Antes de falar de cinco segundos, eu quero 
abordar que eu tive o privilegio de idealizar um 
programa, um dos primeiros programas mundiais 
da educação da emoção, do eu como gestor 
psíquico, e do desenvolvimento de relações 
saudáveis.  Ele se chama Escola da Inteligência. 
Introduz-se na sala de aula uma aula por semana no 
currículo escolar normal. Essas são as ferramentas 
que eu estou propondo: proteger emoção, 
gerenciar pensamentos, resiliência, se colocar no 
lugar do outro, pensar antes de reagir, raciocínio 
multifocal, trabalhar perdas e contrariedades.  
Bom, uma aula por semana, você pode falar assim: 
“Daqui a quatro anos vai ter resultado”, mas em dois 
meses, nós vamos às lágrimas. Os professores falam 
que não apenas eles estão operando ferramentas 
que estão ajudando, mas os alunos estão cada vez 
mais solidários, altruístas, resilientes, debatendo 
ideias, melhorando o ensino de matemática, 
melhorando o ensino de línguas, mesmo que 
nós não falemos de matemática, línguas e outras 
matérias. Ele desenvolve um raciocínio multifocal.  
Então, esse programa Escola da Inteligência talvez 
seja um dos grandes motores daqui pra frente para 
contribuir com milhões de crianças e adolescentes 

e também no futuro, universitários, para serem 
autores da própria historia.  E a boa noticia é que há 
mais de 30 países querendo já aplicar o programa. 
Coréia, China, Japão, Espanha e assim por diante.  
E nós estamos muito animados em exportar essa 
metodologia e eu renunciei aos direitos autorais 
no Brasil para que esse programa fosse aplicado 
em orfanatos, de maneira gratuita e também em 
jovens, instituições que cuidam de jovens em 
situação de risco. E mesmo nas escolas particulares 
e públicas, quando é pago, o preço é tão accessível, 
que o custo fica de algumas refeições.
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Para concluir, Auditores-Fiscais têm uma rotina de 
trabalho que é tensa, envolve diversas dificuldades.  
Como um profissional dessa área pode aproveitar 
e aplicar o conhecimento que o senhor oferece?

Bom, nesta Convenção Nacional, ficou 
muito claro que quase todos os auditores têm a 
síndrome do pensamento acelerado, que é uma 
síndrome que eu tive a felicidade de descobrir 
e a infelicidade de saber que grande parte da 
população mundial é acometida por ela, e eu disse 
que pensar é bom, pensar com consciência crítica 
é ótimo, mas pensar demais é uma bomba contra a 
saúde psíquica e a qualidade de vida. E eles estão 
apresentado coletivamente dores de cabeça, dores 
musculares, irritabilidade, déficit de concentração, 
esquecimento ou déficit de memória, sofrimento 
por antecipação, e também acordar cansado. E 
a grande parte dos Auditores-Fiscais tem três ou 
quatro sintomas. Isso indica que a qualidade de vida 
está altamente contaminada e os níveis de stress 
estão altíssimos. Eles devem atuar para ter um caso 
de amor com a sua qualidade de vida e mudar a sua 
vida. Eu dei algumas ferramentas, para proteger a 
emoção é importante doar sem esperar o retorno, 
nunca exigir o que os outros não podem dar, e 
entender que por trás de uma pessoa que fere há 
uma pessoa ferida e não ser um agiota da emoção, 

ou seja, cobrar excessivamente dos outros, e nem de 
si. Eu também falei que para gerenciar pensamentos 
é necessário criticar cada ideia perturbadora no 
exato momento em que ela aparece – aqui retomo 
a questão dos cinco segundos - nos primeiro cinco 
segundos, senão elas serão registradas e não 
poderão ser deletadas. Também disse que devemos 
nos colocar no lugar dos outros, abraçar mais, e não 
ter a necessidade neurótica de mudar os outros. 
Ninguém muda ninguém.  E também disse que nós 
devemos contemplar o belo, fazer das pequenas 
coisas um espetáculo aos olhos. Eu já tratei de 
pessoas multimilionárias, mas muitas delas eram 
miseráveis morando em palácios, porque faziam o 
seguro de vida, mas não faziam seguro emocional, 
podiam viajar para os cinco continentes, mas nunca 
viajaram pra dentro de si mesmos.
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A estrutura administrativa e o 
funcionamento da fiscalização foram os 
temas centrais do Painel Receita Federal 
do Brasil, dentro da programação da XXIV 
Convenção Nacional da ANFIP, realizada 

de 25 a 28 de maio em Manaus (AM). Os palestrantes 
foram o coordenador-geral de Planejamento, 
Organização e Avaliação Institucional da RFB, Wolney 
de Oliveira Cruz, e o coordenador-geral de Fiscalização 
da instituição, Iágaro Jung Martins.

Wolney Cruz lembrou que o atual modelo 
organizacional da RFB começou a ser implantado 
em 2007 e está dividido em três partes: 

- Unidades centrais: atividades normativas, de 
supervisão e de planejamento;

- Unidades descentralizadas: funções de 
supervisão e operacionais, sob as diretrizes das 
unidades centrais;

- Unidades especializadas: Delegacia de 
Instituições Financeiras, de Maiores Contribuintes, 
de Administração Tributária e de Fiscalização.

A RFB está dividida em 10 regiões fiscais e em 
569 unidades descentralizadas, com um total de 11.253 
Auditores-Fiscais dentre os 31.335 servidores - incluindo 
terceirizados, estagiários e cedidos pelo Serpro. 

total de auditores-Fiscais na rFB
unidade Central 850

1ª Região Fiscal 667

2ª Região Fiscal 500

3ª Região Fiscal 472

4ª Região Fiscal 609

5ª Região Fiscal 543

6ª Região Fiscal 1.033

7ª Região Fiscal 1.680

8ª Região Fiscal 2.880

9ª Região Fiscal 1152

10ª Região Fiscal 867

Total 11.253

Dados da RFB, referentes a março/2013. 

O coordenador de Planejamento acrescentou 
que, dentro do mapa estratégico, a Receita Federal do 
Brasil trabalha por projetos. “A Receita se estruturou 
para criar metodologias, ferramentas e uma forma 

de conduzir projetos de grande importância 
para a instituição, para garantir que a estratégia 
seja alcançada. A partir de 2009, diagnosticou 
os projetos, quais os principais que estavam 
acontecendo, e, a partir dai, houve uma priorização 
de projetos e a criação de uma metodologia e de 
um escritório de projetos para fomentar, para criar 
cultura, definir metodologias e criar ferramentas 
para conduzir esses projetos desde a formulação até 
a sua finalização”, observou. 

Já Iágaro Martins lembrou que o modelo de 
administração tributária adotado nas últimas décadas 
está fundamentado no tripé tecnologia, confissão da 
dívida tributária pelo contribuinte e simplificação/ 
tributação sobre receita. “A Receita Federal do Brasil é um 
dos órgãos que mais inova em tecnologia. Ela mudou o 
modelo de relacionamento com o contribuinte, saímos 
do modelo de lançamento por declaração e criamos a 
confissão de dívida, DCTF, GFIP, em que o contribuinte 
não mais entrega uma declaração para a Receita, a 
Receita faz os cálculos e o notifica do lançamento. A 
Receita saiu desse processo de apuração e é ele que faz 
tudo, nós ficamos só acompanhando”, recordou. 

Neste contexto, a Fiscalização passa a monitorar 
toda a situação, coletando as declarações dos 
contribuintes e comparando com os dados das pessoas 
ligadas aos fatos econômicos e jurídicos dos quais o 
contribuinte participou. “Se há uma disparidade nesse 
conjunto de informações, acende uma luz para nós 
e a gente vai fiscalizar, e eles (contribuintes) sabem 
disso. A gente noticia regularmente para que eles 
tenham o que, no Mapa Estratégico, aparece como 
percepção de risco”, detalhou.

A RFB utiliza uma pirâmide para identificar 
quatro tipos de contribuintes: os que fazem tudo 
para cumprir a lei; os que tentam, mas nem sempre 
conseguem; os que vão tentar não cumprir – “se o Fisco 
bobear, ele não cumpre”; e aqueles que já decidiram 
não cumprir. “É nestes casos que a fiscalização tem de 
atuar (os que decidem não cumprir). Para esses que 
estão no meio, nós temos de orientar, colocar extratos 
da declaração deles na internet. Dos que caíram na 
malha, nós passamos a tornar público porque eles 
estão em malha. Estamos nos relacionando com o 
contribuinte de uma forma mais transparente. Eu digo 
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para ele: ‘o que você está me mostrando aqui, você 
pode ser autuado’. E ele vai lá, consulta na internet e ele 
pode corrigir a sua declaração”, comentou. 

Com o uso dessa metodologia, em 2012 foram 
autuadas pessoas físicas em um total de R$ 6 bilhões 
e, em autorregularização, 315 mil pessoas viram os 
erros, corrigiram as declarações e levaram R$ 2,1 
bilhões aos cofres públicos.  “Isto representa mais 
de 20% do que a fiscalização autuou durante todo o 
ano passado e sem o gasto de uma hora de auditoria 
fiscal, tudo com inteligência e com processo de 
transparência nessa relação”, comemorou. 

tipo de Contribuinte Quantidade
Pessoas Jurídicas Diferenciadas 12.143

Pessoas Jurídicas Médias 17.831

Pessoas Jurídicas Demais 4.362.302

Pessoas Físicas Diferenciadas 5.140

Pessoas Físicas Demais 24.200.424
Dados da RFB, referentes a 2011.

O coordenador acrescentou que, na pessoa 
jurídica, é feita uma estratificação de contribuintes 
para otimizar a fiscalização. “Isso para ajudar quem 
precisa e aumentar o rigor para quem não quer 
cumprir. Isso exige estratégias diferentes para 
grandes, médios e pequenos contribuintes. Alguns 
usam planejamento tributário abusivo para pagar 
menos”, observou.

estratégia de atuação em relação aos contribuintes

Grandes
identifica reorganizações societárias 
preparo detalhado da ação fiscal
(foco no planejamento tributário abusivo)

Médios
uso de informação + auditoria externa
(informação - seleção - fiscalização direcionada)

Pequenos
uso intensivo de informação e tecnologia
(cruzamentos de informação, malhas fiscais)

Dados da RFB.

Segundo Iágaro Martins, foi preciso adotar 
um critério único para seleção dos contribuintes 
a fiscalizar, já que até 2009 cada delegacia usava 
parâmetros próprios. “Resultado, não importa mais 
onde o contribuinte está localizado, não importa 
se ele está jurisdicionado pela delegacia 1, pela 

delegacia 2 ou por uma Demac, ele passa a ser 
olhado pela Receita independente da sua localização 
geográfica. A Receita muda a maneira de identificar 
o contribuinte faltoso”, disse. 

Implantado a partir de 2010, o sistema resultou 
na melhoria da quantidade de fiscalizações encerradas 
com sucesso, passou de 85,3% em 2009 para 89,5% 
em 2012. “Em 2011, a Receita Federal do Brasil passou 
a entrar nas grandes empresas com informação e 
obteve um salto de 39% dos lançamentos tributários, 
passando de 55 bilhões de reais nos grandes 
contribuintes para 78 bilhões”, informou. 

Especificamente sobre a fiscalização 
previdenciária, Iágaro Jung Martins recordou que em 
2010 foi definido que toda a fiscalização da RFB seria 
igual, independentes do tributo: “Dissemos que a 
fiscalização da contribuição previdenciária vai ter que 
ter um foco dirigido e uma ação específica. Por que 
isso? Não queríamos que o auditor chegasse numa 
empresa para fiscalizar a contribuição previdenciária 
para ele olhar um mundo. Queríamos que ele tivesse 
uma segurança mínima, dizer ‘você vai fiscalizar isso 
aqui. Se você não encontrar, saia que temos outras 
coisas para você fiscalizar’”.  

Inicialmente, reconheceu, houve uma redução 
no número de execuções, já que foi preciso treinar as 
equipes, mas já em 2011 houve aumento de autos 
de infração e, em 2012, o total de autos de infração 
foi de 13.677 – o recorde histórico de procedimento 
de fiscalização previdenciária de contribuintes. “Foi 
aumento de 30% em relação a 2011. Isso é presença 
fiscal, ou seja, fiscalizamos mais contribuintes 
em contribuição previdenciária”. Em termos de 
lançamento da fiscalização previdenciária, os 
números passaram de R$ 8,1 bilhões em 2009 para 
R$ 13,4 bi em 2012. “Nunca na história se autuou 
tanto, se lançou tanto em fiscalização previdenciária, 
seja em quantidade de procedimentos, seja em 
valor lançado. E isso com a maciça saída de auditores 
que tivemos, não só na área previdenciária como 
também na área fazendária”, ressaltou. Como 
resultado total do trabalho de fiscalização, o valor 
de crédito tributário constituído saltou de R$ 90,6 
bilhões em 2009 para R$ 115,8 bi em 2012.
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A preocupação cada vez mais frequente 
com as enfermidades que assolam 
a humanidade fez aumentar a 
curiosidade e a procura por métodos 
de medicina alternativa. O termo, 

porém, já de início é controvertido e inclusive 
combatido. Na verdade, por definição, “medicina” 
é a ciência exercida por médicos de formação. 
Em decorrência, o mais apropriado seria falar 
em “Terapias alternativas”, que são inúmeras e 
podem ser legalmente exercidas por pessoas sem 
formação médica. 

Especialistas chamam a atenção para esse 
aspecto tendo em vista que, pela legislação 
brasileira, e evidentemente de muitos outros 
países, a prática da medicina por pessoas sem a 
devida formação pode levar à prisão e a processo 
por exercício ilegal da atividade médica. Já as 
terapias alternativas são em número expressivo, 
podendo-se incluir, entre outras, a Acupuntura, 
Aromaterapia, Ayurveda, terapias de massagem, 
hipnose, meditação, ioga, Cromoterapia, Fitoterapia, 
Florais de Bach, Iridologia, Magnetoterapia, 
Musicoterapia, Quiropraxia, Reflexologia, Técnica 
metamórfica e outras inúmeras práticas daquilo 
que mais apropriadamente seria chamado de 
“terapias naturais” ou “alternativas”, entre as quais 
se incluiriam também os tratamentos espirituais. 

No tocante aos medicamentos, a medicina 
tradicional usa a alopatia, à qual se contrapõe a 
homeopatia, que seria a “cura pelo semelhante”, ou 
seja, a cura pela doença.  

A terapia alternativa é encarada pelos 
estudiosos como o conjunto de práticas de 
diagnose e terapia sem a apropriada validação 
científica. Seriam as práticas de cura via métodos 
metafísicos e espirituais, diferentemente das 
práticas médicas convencionais.

A revista Superinteressante publicou em uma 
de suas edições que as “duas medicinas” (a chamada 
“medicina tradicional” e as terapias alternativas) têm 
se aproximado nos últimos anos e hoje admitem a 
possibilidade de incorporar características uma da 
outra. “As duas têm aspectos positivos e negativos”, 

disse Xiang Ping, reitor da Universidade de Medicina 
Tradicional Chinesa, em Nanquim, num discurso 
de formatura, segundo informa aquela publicação. 
“A ocidental baseia-se em análises e radiografias, 
mas não aborda o todo orgânico. Já a medicina 
tradicional chinesa é eficaz na regulação de todo o 
corpo. Penso que a combinação das duas medicinas 
seria perfeita e muito benéfica para as pessoas.”

A Sociedade Brasileira de Diabetes, que 
adota cautela em relação à prática das terapias 
alternativas, questiona em seu sítio na internet o fato 
de essas práticas não serem sequer abordadas nos 
cursos de medicina, embora sejam cada vez mais 
usuais. “Inclusive a homeopatia e a acupuntura, que 
para alguns já pertencem à medicina convencional, 
enquanto para outros ainda são consideradas 
alternativas, não são abordadas no currículo na 
maioria das faculdades brasileiras”, enfatiza.

A mesma entidade observa ainda que os 
métodos alternativos são utilizados em diversos 
países, sejam eles pobres, em desenvolvimento 
ou ricos. “Inclusive, em alguns deles, a maioria dos 
doentes é tratada por práticas alternativas. Na África 
do Sul, por exemplo, existem apenas 25 mil médicos 
e mais de 200 mil curandeiros. Em outros países, a 
medicina alternativa é incorporada ao sistema de 
saúde governamental. Por exemplo, na China e em 
ambas as Coréias”.

Quer se aceite ou não, o fato é que a prática 
das terapias alternativas é uma realidade em 
crescimento, o que a torna irreversível. Também 
num sítio na internet são louvados os seus 
resultados numa referência a um guia prático de 
prevenção e tratamentos naturais: “Durante muito 
tempo os tratamentos praticados pelas nossas 
avós, transmitidos de geração a geração, eram 
vistos com desconfiança pela medicina tradicional. 
Hoje, a ciência abre os olhos para o potencial desse 
conhecimento milenar e descobre maneiras naturais 
de se tratar e prevenir as doenças.” 

Há inclusive cursos de práticas alternativas e 
o Governo de Goiás, citando apenas um exemplo, 
mantém, por intermédio de sua Secretaria de Estado 
da Saúde, um sítio na internet com noticiário sobre 
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o Hospital de Medicina Alternativa (HMA), no qual 
fornece informações, entre outros temas, sobre 
o preparo da matéria prima e a manipulação de 
medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. 

Entre os informes do sítio podem ser 
encontrados destaques como este: “A Divisão de 
Farmácia (DIFAR) do Hospital de Medicina Alternativa 
(HMA) conta com uma equipe de  sete profissionais 
farmacêuticos, com especialização em fitoterapia e 
homeopatia, que participam diretamente de  todo o 
processo de  preparo da matéria-prima até a entrega 
do medicamento ao paciente. São utilizadas cerca 
de 60 espécies de plantas medicinais na preparação 
dos medicamentos fitoterápicos. Dependendo do 
medicamento a ser preparado, pode-se utilizar a 
planta inteira ou somente uma parte dela, seja a 
raiz, a casca, a resina, a folha, a flor ou o fruto.”

Convém salientar ainda que os que 
prescrevem medicamentos homeopáticos ou 
fitoterápicos quase sempre recomendam a 
desintoxicação do organismo dos pacientes, 
devido, eventualmente, ao consumo exagerado 
dos chamados medicamentos alopáticos, em 
que são preponderantes as substâncias de teor 
químico. Havendo opção por uma ou outra 
prática de busca da cura dos males do organismo, 
é indispensável observar que, em qualquer 
circunstância, o organismo humano deve ser 
tratado sempre sob a orientação de especialistas 
devidamente habilitados, condenando-se a prática 
da automedicação mesmo no caso dos chamados 
“medicamentos naturais”, que, ao contrário de uma 
crença praticamente generalizada, podem, sim, 
causar efeitos colaterais indesejáveis.
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|   assessoria socioeconÔmica

Entre os diversos elementos que 
podem ser utilizados para a análise 
da execução do Orçamento da 
Seguridade Social em 2012, dois 
se destacam: os graves efeitos da 

persistente crise que se iniciou em 2008 e o processo 
de desoneração tributária adotado como uma das 
possíveis respostas de enfrentamento ao baixo 
crescimento econômico. 

A crise internacional completou o seu 
quarto ano e não aponta sinais de superação. São 
inúmeros problemas econômicos e sociais causados 
pelas políticas de liberalização dos mercados, 
principalmente os financeiros. Nas maiores 
economias, além do desemprego crescente - nos 
países mais afetados pela falta de postos de trabalho, 
Espanha e Grécia, a taxa chega a 27% -, há perda de 
direitos, subtração de garantias e precarização dos 
serviços públicos.

A Tabela 1 apresenta dados da economia 
mundial desde o ano de 2007. A Zona do Euro é 
a mais afetada. Com uma nova queda do PIB, no 
primeiro trimestre de 2013, os 17 países da moeda 
única acumulam seis trimestres consecutivos de 

queda. O período é o maior da série histórica, 
iniciada em 1995. 

Em seu conjunto, a produção das economias 
mais avançadas que ficaram paralisadas já em 
2008, caiu 3,7%, em 2009, e cresceu 3,0%, em 
2010. Depois, em 2011 e em 2012, na maioria 
dos países, a produção cresceu bem menos. E 
as previsões para 2013 não são melhores. O pior 
da crise bancária nesses países parece superado, 
mas essas economias estão longe de demonstrar 
recuperação.

Os dados da Tabela 1 mostram que os baixos 
níveis de aumento do PIB brasileiro em 2011 e em 
2012 foram influenciados, de certa forma, pelos 
reflexos da crise mundial. 

Essa recessão continuada mostra a 
dificuldade de recuperar a economia dentro do 
receituário de mais e mais cortes em despesas 
com os serviços públicos, diminuição de direitos 
e precarização das condições de trabalho para o 
conjunto dos trabalhadores. 

No Brasil, em resposta à crise, foram 
ampliados os gastos públicos em benefícios, 
investimentos e serviços públicos, instituíndo-

A SEguriDADE 
SoCiAl Em 
2012
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se medidas para melhorar o emprego, o 
crédito, a renda das famílias e para fomentar a 
competitividade da economia nacional.

Em 2011, a expansão da economia nacional 
foi de apenas 2,7% — um resultado das medidas 
monetárias restritivas adotadas aqui, a partir do 
segundo semestre de 2010, em decorrência do 
agravamento da crise no resto do mundo. Em 
2012, o crescimento foi menor ainda. Nem mesmo 
as medidas implementadas a partir de 2011  
conseguiram superar os problemas decorrentes da 
crise pelo mundo. 

Houve redução dos juros ao seu menor 
índice, expansão dos gastos públicos, em programas 
sociais e investimentos. Desonerações buscaram 
facilitar o investimento privado e o aumento da 

produção industrial, para compensar os problemas 
decorrentes do câmbio.

Além de desonerações nas contribuições 
sociais que incidem sobre o faturamento, 
aprofundou-se a desoneração das contribuições 
patronais sobre a folha de pagamentos (feita às 
pessoas por retribuição pelo trabalho). 

É um processo desordenado, que demonstrou 
mais pragmatismo do que planejamento. E, com as 
inúmeras emendas apresentadas no Congresso, 
o alcance das desonerações, ao final de 2012, já 
abrangia a quase integralidade do setor industrial e 
segmentos de serviços. E, para 2013 e 2014, outros 
setores serão beneficiados.

O processo envolve um valor significativo de 
renúncias. Legalmente, essa diminuição de receitas 

tabela 01

PiB real
 Médias

 2007-2009  2010  2011-2012  2013-2014

Total mundial 2,5 5,1 4,1 3,8

Economias avançadas -0,3 3,0 2,0 1,9

área do Euro -0,3 2,0 1,0 0,4

Países emergentes e  em desenvolvimento 5,9 7,4 6,3 5,7

América Latina e Caribe 2,7 6,2 4,6 3,7

Estados unidos -0,6 2,4 2,2 2,5

Alemanha -0,6 4,0 2,7 1,0

França -0,1 1,7 1,2 0,6

Reino unido -0,8 1,8 0,8 1,4

Canada 0,0 3,2 2,6 2,0

Japão -1,8 4,5 1,9 0,9

Itália -1,7 1,8 0,0 -0,3

Espanha 0,2 -0,3 -0,4 -0,4

Russia 1,6 4,3 4,1 3,7

China 10,6 10,4 9,2 8,3

índia 7,5 10,1 7,5 6,1

México -0,6 5,6 4,4 3,5

Brasil 3,6 7,5 3,7 3,7

Para 2013 e 2014, os dados são projeções. Fonte: World Economic Outlook - FMI, diversas edições
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deveria ser compensada orçamentariamente com 
transferências do Tesouro. Mas, infelizmente, não 
foi o que ocorreu em 2012, nem o que pode ser 
observado no primeiro semestre de 2013.

Na ausência de uma compensação integral 
dessa perda de arrecadação, a diminuição das 
receitas previdenciárias certamente ensejará, 
no futuro, pressão por reformas nos direitos 
previdenciários dos trabalhadores.

RECEITAS E DESPESAS DO ORçAMENTO DA 
SEGuRIDADE SOCIAL EM 2012

A Seguridade Social exibiu um bom resultado 
em 2012. Em um ano de baixo crescimento 
econômico e volumosas desonerações, as receitas 
totalizaram R$ 590,6 bilhões, superando em R$ 62,4 
bilhões a arrecadação de 2011. 

A Tabela 2 apresenta os números de receitas 
e despesas do Orçamento da Seguridade Social de 
2010 a 2012.

As contribuições previdenciárias apresentaram 
um aumento expressivo, totalizando R$ 278,2 bilhões. 
Esse resultado representou 13,1% de acréscimo.

Já estão computados nesse valor repasses do 
Tesouro Nacional de R$ 1,7 bilhão para ressarcimento 
da desoneração da folha de pagamentos e outros 
R$ 2,4 bilhões, uma estimativa do Ministério 
da Previdência Social-MPS para o custo dessas 
renúncias que não foi repassado por insuficiência de 
crédito orçamentário.

Com uma forte expansão do mercado interno, 
especialmente nos setores de comércio e serviços, a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social–Cofins arrecadou R$  181,6 bilhões e a 
contribuição para o PIS, R$ 47,8 bilhões. 

As receitas da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL decaíram em 2012. Foram 
arrecadados R$ 57,5 bilhões, quase R$ 400 milhões a 
menos do que em 2011. Esse resultado acompanha 
o efeito da crise internacional sobre a lucratividade 
das empresas. 

As demais receitas do Orçamento da 
Seguridade Social, compostas por receitas próprias 

dos órgãos e entidades da Seguridade, somaram 
R$ 20,0 bilhões.  

As despesas da Seguridade Social totalizaram 
R$ 512,4 bilhões. Esse montante supera o realizado 
em 2011 em R$ 61,4 bilhões, porque a maior parte 
das programações foi impactada por um aumento 
real do salário mínimo muito superior ao crescimento 
da economia no exercício. 

As despesas com o Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS somaram R$ 316,6 bilhões. 
O maior aumento nessa conta se deu junto aos 
benefícios previdenciários rurais, já que sofrem 
impacto direto do reajuste do salário mínimo.

Na área da Saúde foram gastos R$ 80,1 
bilhões. Em 2012, entrou em vigor uma nova 
legislação determinando os gastos mínimos em 
saúde - Lei Complementar n.º 141, de 2012. Ela 
determina que o governo federal aplique em ações 
e serviços públicos de saúde o que foi executado no 
ano anterior, acrescido da variação nominal do PIB. 

Os benefícios pagos à conta do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – FAT, envolvendo o seguro 
desemprego e o abono salarial somaram R$  40,0 
bilhões em 2012. 

Os pagamentos dos benefícios assistenciais 
de prestação continuada da Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS foram de R$  28,5 
bilhões. São beneficiários idosos e famílias com 
pessoas portadoras de deficiência que, em ambos 
os casos, precisam ser enquadrados nos critérios 
de baixa renda. 

Com o processo de Busca Ativa, os gastos 
com os programas do Bolsa-Família alcançaram 
R$  20,5 bilhões, 22,4% a mais do que em 2011. 
Trata-se do efeito direto da criação do Brasil Sem 
Miséria – um Plano à superação da extrema pobreza 
e universalização das políticas sociais. 

Além do conjunto de despesas associadas à 
Saúde e benefícios da Previdência e da Assistência 
Social, a Seguridade Social conta ainda com diversos 
programas e ações que potencializam os seus 
efeitos, executados no âmbito dos vários Ministérios 
e nos mais diversos órgãos. 

Como consequência do comportamento de 
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receitas e despesas, o saldo da Seguridade Social foi 
de R$ 78,1 bilhões em 2012, praticamente igual ao 
resultado do ano anterior - R$ 77,2 bilhões. 

A seguir são analisados outros dois 
pontos significativos: a evolução do mercado de 
trabalho, que tem marcado a Seguridade Social 
e a Previdência Social nesse período recente, e o 
processo de desoneração da folha de pagamentos, 
pela importância de acompanhar o efeito dessas 
mudanças sobre as contas do Regime Geral de 
Previdência Social. 

O MERCADO DE TRABALHO E A  
PREVIDêNCIA SOCIAL

De 2005 a 2012, as receitas das contribuições 
previdenciárias cresceram 74% acima da inflação 
– R$ 111.614 bi em 2005 e R$ 278.173 bi em 2012. 
Esse resultado decorre do excelente trabalho 
desenvolvido pelos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil, notadamente nas áreas de 
combate à sonegação e de monitoramento dos 
contribuintes, aliado ao bom desempenho do 
emprego formal. Desde 2004, o quantitativo de 
postos formais de trabalho (como empregados, 
servidores públicos ou militares) cresce a uma 
média de 5% ao ano. 

Nos últimos dois anos o desempenho da 
economia foi baixo e foram gerados menos postos 
de trabalho, mas a formalização do emprego e das 
relações de trabalho tem avançado. As políticas 
de concessão de facilidades e vantagens para a 
formalização dos empreendimentos têm grande 
importância nessa transformação. E o resultado 
direto desse movimento ultrapassa a melhoria das 
contas previdenciárias, porque tem impacto direto 
sobre a expansão de direitos trabalhistas. 

A Tabela 3 mostra que o quantitativo de 
postos de trabalho formal cresceu quase 20 milhões 
desde 2002. Ao final daquele ano, existiam 28,6 
milhões de postos formais de trabalho. E o bom 
desempenho representou quase 70% a mais de 
trabalhadores regularizados e contribuindo para a 
Previdência Social. 

Ainda hoje, a cobertura previdenciária é muito 
baixa. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios - PNAD 2011 indicam que menos de 
59% dos trabalhadores ocupados contribuem para 
algum instituto de previdência. Mas, a situação era 
bem pior. Em 2002, apenas 45% dos trabalhadores 
ocupados eram contribuintes. 

A diminuição do desemprego e a política de 
aumentos reais para o salário mínimo permitem um 
crescimento das remunerações dos trabalhadores 
ocupados, outra variável importante para a 
arrecadação previdenciária. 

Os dados da Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME) indicam que de 2004 a 2012, período que 
coincide com esses aumentos reais para o salário 
mínimo, a remuneração média real nas regiões 
metropolitanas cresceu 29%. 

A DESONERAçãO DA FOLHA DE 
PAGAMENTOS

Desde 2011, o governo vem promovendo 
medidas para a “desoneração da folha”. Inicialmente, 
foram beneficiados setores industriais intensivos de 
mão–de-obra e que enfrentam forte concorrência de 
importados e dois setores de serviços. Desde então, 
muitos outros setores foram incluídos no programa.

Ao final de 2012, a desoneração da folha 
(que ainda pode ser ampliada durante a tramitação 
da MP 6121) atingiu cinquenta e seis setores. 
Segundo levantamentos publicados no jornal Valor 
Econômico2, esse conjunto é responsável por um 
“faturamento bruto anual no mercado interno de 
R$ 1,9 trilhão, valor equivalente a 50% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país, antes dos impostos”.

Legalmente, essa desoneração, que importa 
em uma significativa renúncia de recursos da 
Seguridade Social, obriga o governo a promover 
uma compensação equivalente à renúncia com 
recursos provenientes do Orçamento Fiscal. 

Em 2012, primeiro ano desse mecanismo, as 

1. Essa MP ainda tramitava, quando foi fechada essa Edição.
2. Valor Econômico, dia 8 de abril de 2013.
 Disponível no site www.anfip.org.br.



Seguridade Social e Tributação - junho/agosto - 2013   |   31

tabela 2
 Receitas, Despesas e Resultado do Orçamento da Seguridade Social, 2010 a 2012

 Valores correntes, em r$ milhões 

reCeitaS realizadaS  2010  2011  2012 diferença 2012-2011

 1. Receita de contribuições sociais  441.266  509.064  568.759  59.695  11,7%

 Receita Previdenciária (1) (2)  211.968  245.892  278.173  32.281  13,1%

Cofins  140.023  159.891  181.555  21.664  13,5%

CSLL  45.754  57.845  57.488  -357  -0,6%

PIS/Pasep  40.373  42.023  47.778  5.755  13,7%

e Outras contribuições (3) e (4)  3.148  3.414  3.765  351  10,3%

2. Receitas de entidades da Seguridade  14.883  16.873  20.044  3.171  18,8%

3. Contrapartida do Orç. Fiscal para EPu (5)  2.136  2.256  1.774  -482  -21,4%

Receitas da Seguridade Social  458.285  528.193  590.577  62.384  11,8%
      
DESPESAS REALIZADAS  2010  2011  2012 Diferença 2012-2011

 1. Benefícios Previdenciários  254.859  281.438  316.590  35.151  12,5%

 Previdenciários urbanos  198.061  218.616  243.954  25.337  11,6%

Previdenciários rurais  55.473  61.435  71.135  9.701  15,8%

Compensação previdenciária(6)  1.325  1.387  1.500  113  8,2%

2. Benefícios assistenciais  22.234  25.116  30.324  5.208  20,7%

Assistenciais - LOAS  20.380  23.353  28.485  5.133  22,0%

 Assistenciais - RMV  1.854  1.764  1.839  75  4,3%

 3. Bolsa-Família e outras Transferências  13.493  16.767  20.530  3.763  22,4%

4. EPu - Benefícios de Legislação Especial  2.136  2.256  1.774  -482  -21,4%

5. Saúde: despesas do MS (7)  61.965  72.332  80.063  7.731  10,7%

6. Assistência social: despesas do MDS (7)  3.425  4.033  5.669  1.636  40,6%

7. Previdência social: despesas do MPS (7)  6.482  6.767  7.171  404  6,0%

 8. Outras ações da seguridade social  7.260  7.552  9.824  2.272  30,1%

 9. Benefícios FAT  29.204  34.173  39.950  5.777  16,9%

10. Outras ações do FAT  551  565  541  -24  -4,2%

Despesas da Seguridade Social  401.610  451.000  512.436  61.436  13,6%
      
Resultado da Seguridade Social  56.675  77.193  78.141  

Fonte: SIAFI. – extração Siga Brasil e para os dados do RGPS, o fluxo de caixa do MPS. Notas: (1) Apenas as receitas previdenciárias líquidas; (2) acrescidas das compensações pela desoneração 
da folha (R$ 1,7 bilhão transferido e R$ 2,4 bilhões não repassados); (3) ; inclui receitas provenientes dos concursos de prognósticos; (4) inclusive as receitas patrimoniais do FAT; (5) Corres-
ponde às despesas com Encargos Previdenciários da união – EPu, de responsabilidade do Orçamento Fiscal; (6) compensações com outros regimes previdenciários; (7) incluem despesas de 
pessoal ativo e todas as demais relativas a custeio e investimento. Org. ANFIP e Fundação ANFIP.
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contas não fecharam. O governo repassou ao RGPS o 
valor de R$ 1,79 bilhão. Esse montante foi inferior ao 
valor estimado pelo Ministério da Previdência Social 
para a renúncia. O relatório Resultados do Regime 
Geral de Previdência Social, de setembro de 2012, 
indica que a renúncia até agosto já havia alcançado 
R$ 2,065 bilhões e crescia R$ 711 milhões ao mês. 

Em resumo, ao longo de 2012, apenas 
uma pequena parcela dessas renúncias foi 
compensada. Dos mais de R$ 4,2 bilhões que 
o Ministério da Previdência considerava como 
o valor das renúncias, apenas R$ 1,7 bilhão foi 
repassado ao RGPS. E, da mesma forma, nenhum 
recurso foi repassado no primeiro quadrimestre de 
2013, nenhuma transferência do Tesouro chegou 
aos cofres da Previdência e, novamente, sequer há 
uma nota sobre as razões para o descumprimento 
do preceito legal.

O problema é mais preocupante, porque 
os estudos realizados pela ANFIP e constantes da 

publicação Desoneração da Folha de Pagamentos – 
Oportunidade ou ameaça, indicam que, para o ano 
de 2012, a renúncia corresponde a R$ 7,06 bilhões.  

Essas questões ajudam a entender por 
que o debate sobre a desoneração da folha, 
a substituição do fato gerador, os segmentos 
abrangidos e o valor do subsídio não é simples. 
E, não bastasse toda essa complexidade, envolve 
o financiamento – e, portanto, a sustentabilidade 
- do sistema de previdência social, de direitos 
previdenciários de aposentados e de todos os 
trabalhadores segurados. 

Sem que o Tesouro cumpra a sua obrigação 
legal de ressarcir integralmente o custo das renúncias 
associadas à desoneração, coloca-se em risco de 
desfinanciamento todo o modelo de cobertura 
previdenciária brasileiro. A Anfip defende uma 
maior transparência na apuração dessas renúncias, 
para que a Previdência Social seja integralmente 
ressarcida dessas perdas. 

tabela 3
Saldo de contrações registradas no CAGED e aumento dos postos formais de trabalho, por períodos selecionados, da RAIS, 2002 a 2012

   milhares de postos de emprego

 Período
CaGed raiS

Saldo líquido de contratações aumento do nº de vinculos

 2002 a 2005  5.227  4.555

 2006 a 2008  5.200  6.203

 2009 a 2012  7.370  8.499

 2002 a 2012  17.797  19.257

Fonte: MTE. Elaboração ANFIP e Fundação ANFIP. Nota: Os números do CAGED incluem as declarações efetivadas fora do prazo. Os números da RAIS para 2012 são estimados com base nas 
variações do CAGED. 
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A autonomia do  
Fisco é bem vinda

A Constituição de 1988, brilhantemente 
denominada “Constituição Cidadã” 
pelo saudoso Dr. Ulysses - por 
assegurar direitos individuais e 
coletivos que elevaram o padrão da 

cidadania dos brasileiros  -  também resgatou a plena 
autonomia política, financeira, administrativa e 
patrimonial dos entes federados (União, Estados 
e municípios), restringida pela Constituição de 
1967, promulgada no regime militar, e conferiu 

Décio Lima
Advogado, deputado federal pelo PT/SC e 
presidente da Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania. 
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autonomia relativa a instituições da estrutura do 
Estado, fundamentais para o funcionamento da 
Federação e consolidação da democracia. 

Vinte e cinco anos se passaram depois 
da promulgação da Constituição de 1988. 
O Brasil mudou, cresceu economicamente, 
avançou no processo de democratização, 
ampliou as conquistas da cidadania com a 
nova base jurídica constitucional, reduziu a 
pobreza, a desigualdade social e regional com 
investimentos na produção, na infraestrutura e 
na área social, tendo o Estado como indutor do 
desenvolvimento sustentável. A estratégia do 
projeto do governo tem sido direcionada para 
a criação de oportunidades a fim de assegurar 
a mobilidade social e a cidadania.

Ao longo desses anos, com a nova 
Constituição, o Brasil progrediu muito no 
aperfeiçoamento das instituições. Conseguiu 
elaborar leis estruturais, criar órgãos e 
instituições na esfera do Estado, estratégicos 
para a organização dos serviços públicos e 
da sociedade.  Instituições que conquistaram 
autonomia ou independência com legislações 
modernas e uma categoria de funcionários 
públicos selecionados por concursos e 
qualificados para o exercício das funções 
públicas.  Iniciativas que possibilitaram 
conquistas relevantes na constituição de normas 
que fundamentam e consolidam o Estado 
Democrático de Direito e consequentemente 
o progresso do país nos aspectos político, 
econômico, social, cultural e da sustentabilidade.

O Brasil é um país de dimensões 
continentais, de recursos naturais abundantes, 
empresariado empreendedor, trabalhadores 
criativos, e base produtiva ampla e diversificada. 
A partir de 2003, com o posicionamento do Estado 
como indutor estratégico do desenvolvimento, o 
governo mobilizou as forças produtivas do país, 
mantidas dispersas por muitos anos, partindo 
do princípio que uma economia dinâmica é 
feita por empresas fortes, infraestrutura de base 
sólida, produção científica e inovação tecnológica 

apoiadas num sistema bem estruturado, formado 
por universidades, centros de pesquisa e escolas 
técnicas, para dar suporte ao desenvolvimento. 
Enfim, o Brasil tem hoje um projeto consistente 
para mudar o padrão histórico de estagnação 
econômica, concentração da renda e da riqueza 
que marcam uma longa e perversa trajetória de 
exclusão social de amplas parcelas da população. 

Toda essa mudança do país nos mais 
diversos aspectos, nas últimas décadas, tem 
demandado reformas e aperfeiçoamentos 
institucionais, tendo em vista a complexidade da 
sociedade brasileira e o dinamismo das mudanças 
ao longo do tempo. Apesar da melhoria dos 
serviços públicos, de forma geral, da segurança 
jurídica e institucional conquistada, ainda há 
pendências no âmbito da organização do Estado 
a serem resolvidas. A autonomia administrativa, 
financeira e orçamentária de muitas instituições 
de atividades exclusivas do Estado ainda 
não foram devidamente regulamentadas ou 
quedaram fora do rol de instituições autônomas 
que figuram na Constituição. 

É o caso das Administrações Tributárias 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, que são atividades essenciais 
ao funcionamento do Estado, exercidas por 
servidores especiais. A Proposta de Emenda 
Constitucional n° 186/2012, de minha 
autoria, que teve a admissibilidade aprovada 
recentemente na Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados 
assegurada autonomia administrativa, financeira 
e funcional, e as iniciativas de suas propostas 
orçamentárias dentro dos limites estabelecidos 
na Lei de diretrizes orçamentárias. Trata-se de um 
passo extremamente importante no sentido da 
consolidação da supremacia do interesse público 
sobre o interesse privado. A Lei Complementar, 
prevista na PEC, definirá com maior precisão 
a atuação autônoma e funcionalmente 
independente da autoridade fazendária, para 
salvaguardá-la, e impedir as tentativas de limitar 
a atuação do Auditor-Fiscal.
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