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|   Editorial

Novo Ano. Novo ânimo. 
Vamos precisar, mas estamos preparados 

para enfrentar a batalha. O governo está jogando 
todas as cartas para tentar desanimar os servidores 
públicos, mas é preciso compreender que isso faz 
parte do jogo político e ninguém pode se deixar 
intimidar.

Não é de hoje que esse jogo começou. 
Todos são testemunhas da verdadeira batalha 
campal representada pela campanha salarial, com 
o governo se utilizando de todos os artifícios para 
fazer os servidores acreditarem no inacreditável: 
a suposta falta de dinheiro. A categoria que mais 
garante a arrecadação foi submetida a um blefe 
que não convenceu ninguém. Remunerar bem 
os servidores encarregados da fiscalização de 
tributos não é gasto, mas sim investimento. E 
o governo nunca se dispôs a responder a uma 
pergunta óbvia: se a conjuntura internacional 
atrapalhou a economia brasileira, por qual 
razão, em plena crise econômica, a arrecadação 
sempre aumentou? A categoria dos Auditores-
Fiscais da RFB, única responsável pelo sucesso da 
arrecadação, merecia ao menos ser tratada com 
dignidade.

E é essa dignidade que vamos assegurar 
em 2014. Em plena época ou em plena ressaca 
das festas natalinas, que ninguém acredite em 
Papai Noel. É hora de botar as barbas de molho 
e se preparar para enfrentar nova enxurrada 
de sofismas. O governo agora quer jogar duro 
para aprovar matérias de inquestionável justiça, 
impondo obstáculos à apreciação das PECs 555, 
443 e 147. Vamos relembrar:  a PEC nº 555 extingue 
gradativamente uma das mais absurdas injustiças 
que se comete contra os servidores públicos 

aposentados e os pensionistas: a cobrança de 
contribuição previdenciária sem nenhum retorno. 
Trata-se, na verdade, de um imposto compulsório 
que o governo impõe a quem já trabalhou durante 
décadas em benefício do país. Claramente 
inconstitucional e ilegítima, a contribuição só 
tem um item a seu favor: a falta de bom-senso. Se 
houver bom-senso, ela será irremediavelmente 
derrubada. A ANFIP e demais entidades provaram 
a força dessa luta, reunindo em Brasília e em outras 
capitais um número expressivo de servidores em 
busca da justa eliminação desse mostrengo. O 
governo não tem como convencer ninguém desse 
absurdo, se quiser manter a cobrança. E nós vamos 
mostrar isso em 2014.

As PECs 443 e 147 tratam da remuneração 
de carreiras importantes. O objetivo central é fixar 
em 90,25% do vencimento de ministro do Supremo 
Tribunal Federal o subsídio máximo de advogados 
da Advocacia-Geral da União e de procuradores dos 
estados e do Distrito Federal. Emenda patrocinada 
pela ANFIP inclui os Auditores-Fiscais da RFB no 
texto. Novamente o governo tenta impor um 
obstáculo à justa remuneração de carreiras de perfil 
inquestionavelmente jurídico e que garantem os 
recursos para que o Estado cumpra com sua missão 
de dotar o país de políticas públicas destinadas aos 
projetos de país que tanto faltam para que o Brasil 
seja o orgulho de todos nós. 

O ano de 2013 foi decisivo para que 
os Auditores-Fiscais se conscientizassem da 
necessidade de, mais do que nunca, se manterem 
unidos em busca de objetivos comuns. O ano de 
2014 tem que ser o ano da vitória. E essa vitória 
depende, fundamentalmente, de todos nós. Que o 
novo ano seja de novo ânimo.

Novo âNimo
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Como primeira representante eleita 
presidente por voto direto, Margarida Lopes de 
Araújo torna-se protagonista de um dos maiores 
acontecimentos em toda a história da ANFIP. Nesta 
edição, ela fala de seus projetos e de suas prioridades, 
deixando evidente sua disposição ao diálogo, sua 
determinação em tornar a ANFIP cada vez melhor 
e sua firme intenção de conferir às representações 
estaduais participação cada vez mais efetiva em 
todas as lutas a serem empreendidas em benefício 
não apenas da entidade e de seus associados, mas 
de toda a sociedade brasileira.

A revista mostra ainda de que forma está 
sendo desenvolvido o programa de ampliação 
do trabalho dos portos brasileiros, de maneira a 
corrigir problemas crônicos que se prolongaram 
nas últimas décadas, impedindo o Brasil de marcar 
presença no cenário internacional, num momento 
em que a competitividade no mercado externo se 
torna cada vez mais decisiva. O objetivo é contornar 
os gargalos de infraestrutura e dar um choque de 
gestão nos portos. 

Saúde e bem-estar são questões que 
novamente merecem um lugar de destaque na 
edição. Desta vez, a abordagem é sobre a EFT 
(Emotional Freedom Techniques), nome de origem 
de uma técnica que  é conhecida como “acupuntura 
emocional” sem agulhas. Segundo as pessoas que 
a desenvolvem no Brasil, essa forma de terapia 
alternativa serve, entre outras aplicações, para 
promover a auto-estima, o auto-conhecimento, a 
saúde física, o desbloqueio emocional e até para 
promover o emagrecimento.

Como não poderia deixar de ser, a edição 
apresenta uma panorâmica da Seguridade Social, 
que completa 25 anos, junto com a Constituição 
Brasileira. Esse importante sistema representa uma 
das inovações mais relevantes no que se refere ao 
princípio da cidadania, promovendo a assistência 
global ao cidadão brasileiro no que se refere ao seu 
direito inalienável à saúde e à vida. 

Na coluna da Assessoria Socioeconômica, os 
leitores terão a oportunidade de conhecer a fundo 
os fatores que produzem e alimentam o fenômeno 
da inflação, que sempre aterrorizou governos e 
governados, pelos seus reflexos sobre a política e 
pelo seu efeito perverso sobre a população, com 
consequências danosas sentidas principalmente 
pelas classes mais carentes.

Boa leitura
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Violência urbana

Estamos vivendo num país cada vez mais violento. 
Na imprensa é comum ler artigos de jornalistas que 
mostram que a violência no Brasil muitas vezes supera 
a dos países em guerra. E efetivamente estamos em 
estado de guerra civil. O que se verifica em meio a 
tudo isso: apenas as pessoas pedindo pena de morte e 
redução da maioridade penal.
Estamos cobrindo o sol com a peneira, mas a peneira 
já está estorricada e não dá mais para esconder a 
realidade. Discutir violência falando apenas em pena 
de morte e em trancafiar menores não resolve nada. 
Ninguém está defendendo menor infrator, como os 
sofistas de sempre irão argumentar, mas é evidente 
demais, para se dizer o mínimo, que do jeito que está é 
urgente ir às causas sem ficar o tempo todo pensando 
apenas nas consequências quando a violência já 
aconteceu. 
Onde está a qualidade de ensino? Onde estão os 
empregos? Onde está o efetivo combate à corrupção, 
acompanhado de ferramentas eficazes que dêem 
ao cidadão uma inquestionável capacidade de 
fiscalizar os gestores públicos? Há um déficit de 10 
milhões de creches, qualidade de ensino cada vez pior, 
concentração urbana que jamais é resolvida mediante 
políticas eficazes de descentralização. As cidades 
se transformaram em barril de pólvora. As pessoas 
matam no trânsito, matam em casa, matam na rua, 
matam por droga e matam por um par de tênis. O pior 
de tudo é que a violência está sendo banalizada, como 
se fosse algo “normal” em nossas vidas.
Quem defende a pena de morte argumenta que a 
violência não é resultado da questão social. É sim. E 

é também, é claro, resultado da impunidade. Se não 
fosse uma questão social, como então se explica que 
nos países onde não há esse fosso social gigantesco a 
violência é muito menor? Dirão que não há impunidade 
e que os menores infratores vão para a cadeia. Esse 
é apenas um aspecto da questão, visto de forma 
superficial. Até porque não adianta apenas “punir” a 
violência: é preciso criar mecanismos para diminuir 
os índices, para barrar o caminho da violência, para 
estancá-la. Um criminoso tem que ir para a cadeia, 
mas o que importa mesmo é que os crimes não sejam 
praticados. Isso depende de ação do Estado, de políticas 
públicas, de humanização das cidades, de emprego, de 
educação, de garantir oportunidade para todos. Quais 
as prefeituras que estão efetivamente preocupadas 
com isso? Quais os políticos que agem nessa direção? 
É uma vergonha que não se tenha escola em tempo 
integral em todos os municípios brasileiros. É uma 
vergonha que tantos políticos continuem fazendo 
chacota do povo, numa postura que chega a ser 
de escárnio. É preciso criar uma nova mentalidade 
que se preocupe com a prevenção ao crime, com a 
criação de mecanismos eficazes para o seu banimento. 
Porque, enquanto berramos, os governos não fazem 
absolutamente nada. E isso se perpetua ao longo dos 
séculos. Nessa explosão que brevemente virá, todos nós 
pagaremos um alto preço. Aliás, já estamos pagando. 
Mas, do jeito que as coisas vão, a tendência é apenas 
piorar cada vez mais. E não dá nem para imaginar 
como ainda pode ficar pior do que está. Mas vai ficar. 
Segurem-se. 

Luiza S. A. Siqueira Santos
Vitória - ES   
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Pauta imPortaNte
depende de ação política

|   Copa do Mundo E ElEiçõEs
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E
m 2014, as atenções do brasileiro estarão 
voltadas para dois acontecimentos que 
vão mobilizar o país: a Copa do Mundo, em 
julho, e as eleições majoritárias de outubro, 
quando serão escolhidos o presidente da 

República, governadores, senadores e deputados.  
É um calendário que concorre com extensa lista 
de projetos de interesse de trabalhadores e de 
aposentados que aguardam deliberação do 
Congresso Nacional, e cuja urgência para votação 
acabou frustrada porque o governo impôs 
obstáculos a muitas dessas votações.

O recesso parlamentar começa em meados de 
dezembro e termina no início de fevereiro de 2014. A 
partir daí, são pouco mais de quatro meses até o dia 
12 de junho, data de abertura da Copa do Mundo 
de 2014, em São Paulo. Estaremos em ano eleitoral, 
período no qual os políticos têm os corpos e mentes 
voltados para suas bases eleitorais, esvaziando os 
corredores do Congresso, em Brasília.

Mesmo diante desse difícil quadro, 
parlamentares com histórico de luta nas fileiras dos 
servidores e dos aposentados chegaram a se mostrar 
otimistas, ainda em novembro, em relação a um final 
de ano profícuo de votações no Senado e na Câmara, 
o que acabou não se concretizando. O senador Paulo 
Paim (PT/RS), que capitaneou a aprovação do projeto 
que extingue o Fator Previdenciário no Senado, 
avalia que o período pré-eleitoral mais ajuda do que 

atrapalha. “É preciso definir uma pauta mínima e, 
com apoio das representações sindicais, 

pressionar os parlamentares 
pela inclusão na pauta de 

temas como o Fator e 
a desaposentação”, 

defende.
O deputado 

Arnaldo Faria 
de Sá (PTB/SP) 
aproveitou a 
sessão solene de 
c o m e m o r a ç ã o 

do Dia do Idoso, 
na Câmara, para 

cobrar empenho e expor “culpados” pelo que 
chamou de violência contra os aposentados. 
“Vale lembrar que a não aprovação de leis que 
beneficiam esta categoria é um tipo de violência”, 
disse. O deputado citou como exemplos os projetos 
de lei que tratam da recuperação de perdas de 
aposentadorias e de pensões e a proposta de 
extinção do Fator Previdenciário, “ambos com mais 
de cinco anos de idade e já aprovados no Senado.”

As entidades de classe, junto com a ANFIP, 
acompanharam arduamente a movimentação 
e trabalharam junto aos parlamentares para 
influenciar decisões. A ANFIP, cujo foco extrapola 
interesses exclusivos da categoria, listou em 
sua agenda legislativa deste ano mais de 50 
proposições. Algumas delas com históricos de 
tramitação que ultrapassam os limites de uma 
legislatura , contando, às vezes, mais de cinco 
anos de idade. É o caso dos projetos de lei 3.299 
e 4.434, ambos de 2008, citados pelo deputado 
Arnaldo Faria de Sá.    
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Em uma lista bem mais restrita, a ANFIP 
centrou o foco em cinco proposições, algumas delas 
com negociações mais avançadas, mas cuja chance 
de votação ainda em 2013 já se esgotou. Figura 
na lista o projeto de lei 5.900/13, a chamada Lei 
dos Crimes Hediondos, que inclui nesta categoria 
os delitos de peculato, corrupção passiva e ativa e 
outros que dizem respeito ao exercício profissional 
do servidor público. Na porta de entrada do plenário, 
a proposta depende apenas do entendimento entre 
os líderes partidários para entrar na ordem dia.

Em tramitação na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara a PEC 271/13, que trata das 
verbas indenizatórias pagas aos servidores públicos 
da União.  O texto propõe uniformidade. Hoje há 
diferença entre os valores fixados pelos três poderes no 
pagamento de benefícios como auxílio alimentação 
e diárias de viagens a serviço.  O deputado Augusto 
Carvalho (PPS/DF), autor da proposta de emenda 
constitucional, crê que a matéria possa ser votada 
antes do esvaziamento do Congresso.

Outro tema de relevância para a entidade, a 
PEC 186/07 determina que as normas aplicáveis à 
administração tributária, nos três níveis de governo, 
sejam definidas em lei complementar, garantindo 
a “unicidade” de direitos, deveres e garantias aos 
servidores do setor. Após ampla mobilização da 
Entidade, a matéria foi aprovada em Comissão 
Especial na Câmara dos Deputados. A presidente 
Margarida Lopes de Araújo enfatizou, na ocasião: 
“Essa autonomia tem que estar na lei, pois precisamos 
de proteção contra interferências políticas. Este é 
um passo para construirmos um país mais justo”. A 
PEC segue para análise no Plenário da Câmara

Amauri Teixeira, autor da PEC-147/12, que 
fixa parâmetros para a remuneração dos Auditores-
Fiscais da RFB e do Trabalho e de servidores de carreira 
do Banco Central, chegou a avaliar que haveria  “boa 
vontade” para a apreciação da proposta ainda em 2013, 
mas essa expectativa também se frustrou e ocorreu 
total reviravolta em relação a todas as reivindicações 
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|   MATÉRIA

até então colocadas pelas categorias envolvidas. 
Teixeira reconhece que pode haver um esvaziamento 
do Congresso no próximo ano e que seria a hora de se 
avançar na discussão de alguns temas, incluindo aí a 
proposta de extinção do Fator Previdenciário. “Vamos 
discutir as prioridades no Colégio de Líderes”, sinalizou.

Já a PEC 214/12, uma proposta patrocinada 
pela ANFIP, também exigiu grande mobilização para 
ser votada antes do recesso parlamentar. A proposta, 
também conhecida como PEC da Geap, autoriza a 
União, Estados e Municípios a firmar contratos com 
entidades fechadas de autogestão em saúde para 
prestar serviços complementares de assistência a 
servidores públicos. 

Além do tempo curto, a pauta do Congresso é 
frequentemente atropelada por “questões urgentes” 
que acabam mudando o foco dos holofotes para 
temas que interessam ao governo. 
As manifestações populares dos 
últimos meses, a primeira licitação do 
pré-sal, a PEC dos Médicos, a votação 
de medidas provisórias que trancam 
a pauta, suscitam discussões 
acaloradas e afetam a tramitação de 
projetos que dependem de ampla 
negociação política. E o governo 
acabou fechando as portas para 
que boa parte dessas matérias fosse definida ainda 
em 2013 (leia Editorial). 

Os fatos ocorridos ao final de 2013 acabam 
por deixar claro que os servidores públicos terão 
que se empenhar muito em 2014 para aprovar 
matérias que atendam aos seus legítimos interesses. 
Não há preocupação do governo em aprovar essas 
matérias e isso ficou claro durante as negociações, 
pois a ordem seria a de evitar qualquer desfecho que 
represente, no entendimento do governo, aumento 
de despesas, embora essa visão muitas vezes fique 
distorcida, pois, no caso de valorização da carreira de 
Auditoria Fiscal da RFB, isso representa investimento, 
e não despesa, pois é a atuação desses profissionais 
que garante a arrecadação, para os cofres públicos, 
de recursos indispensáveis à consecução de políticas 
públicas em benefício da população. De qualquer 

modo, fica evidente, para as entidades de classe, 
que há necessidade de grande mobilização, com a 
participação maciça dos associados, inclusive nos 
Estados, junto aos seus parlamentares, para que 
2014 se mostre um ano profícuo. Isto porque, além 
do obstáculo representado pela falta de interesse do 
governo, haverá no caminho a Copa do Mundo no 
chamado “país do futebol” e as eleições de outubro. 

PEC 555 Continua Em ComPasso dE EsPEra
Se dependesse da mobilização das entidades 

sindicais, a PEC 555/06, que acaba com a contribuição 
previdenciária dos servidores aposentados e dos 
pensionistas, teria entrado com urgência na pauta 
de votações da Câmara. Foi esta reivindicação que 
o Movimento Nacional de Servidores Públicos 

Aposentados e Pensionistas (Mosap), 
com apoio da ANFIP e do Sindifisco, 
levou, no final de outubro, ao 
presidente da Câmara, Henriques 
Alves (PMDB/RN). 

Na presença do ministro da 
Previdência Social, Garibaldi Alves, 
as entidades apresentaram estudo 
do Sindifisco que revela que a 
aprovação da PEC teria impacto 

de R$ 1,3 bilhão nos cofres da União.  O valor, 
argumentaram os técnicos, seria “uma fração” dos 
R$ 140 bilhões resultantes da desoneração tributária 
em 2012. Aliás, uma fração irrisória, isto sem contar 
que até hoje não surgiram indícios convincentes 
sobre os supostos benefícios da desoneração.

Mas como tudo no Congresso depende 
de negociação política, os aposentados saíram da 
audiência com a promessa do presidente da Câmara 
de que o assunto será discutido com a ministra-
chefe da Casa Civil, Gleise Hoffmann. Uma espécie de 
linha direta com o Executivo em prol da PEC. Mas ao 
se fecharem as cortinas do ano de 2013, o que fica 
claro é que há necessidade de um intenso trabalho 
de mobilização para que afinal se faça justiça com os 
aposentados e os pensionistas, para a correção do 
absurdo que representa a cobrança da contribuição.

Tudo 
dependerá 

de muita 
negociação



|   EntrEvista

as marcas de uma 

guerreira
Margarida Lopes de Araújo, presidente da ANFIP

PioNeirismo e luta:
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Q
uem a vê sempre sorridente não 
imagina a guerreira que está por 
trás da personalidade de Margarida 
Lopes de Araújo, eleita presidente da 
ANFIP em 10 de julho e cujo mandato 

já se inicia com o selo do pioneirismo, uma vez 
que inaugura as eleições diretas em sua plenitude 
na entidade. Aliás, pioneirismo em dose dupla, 
pois Margarida foi também a primeira presidente 
mulher da APAFISP, eleita para o biênio 94/95 para 
mandato à frente da estadual de São Paulo, cuja 
presidência ela assumiu pela quarta vez em 2012. 

Pisciana nascida em 18 de março, Margarida 
é formada em Letras e em Direito, natural de Bilac 
(SP) e ingressa na carreira desde 1986, estando 
agora aposentada. No Conselho da APAFISP 
ela atuou de 1992 a 1997. Na ANFIP, foi vice-
presidente de Cultura Profissional (1997/1999) 
e de Assuntos Jurídicos (1999/2005), quando 
organizou os Fóruns Jurídicos anuais, cujos 
debates com eminentes juristas priorizaram a 
defesa dos princípios constitucionais e a garantia 
dos direitos dos servidores públicos. Em 2012, 
assumiu pela quarta vez a presidência da APAFISP. 

Margarida assume com o compromisso de 
consolidar conquistas e de lutar por avanços para 
os associados nos campos pessoal e profissional, 
mantendo as diretrizes da entidade de estender 
sua luta a toda a sociedade brasileira na defesa 
dos princípios de cidadania e de justiça fiscal e 
tributária. Nesta entrevista, ela fala de suas metas e 
de seus projetos à frente da ANFIP. 

O que significa, a seu ver, a eleição direta na 
ANFIP?

Significa uma conquista alvissareira e ao 
mesmo tempo ousada. Após 63 anos de grandes 
conquistas e realizações, a ANFIP atendeu a 
vontade soberana de seus associados e promoveu 
a reforma indispensável, que se materializou num 
ato de cidadania representado pela eleição direta. 
Nós queríamos escolher os nossos dirigentes 
diretamente, e assim passou a ser feito. E dizemos 
“ousada” porque sabemos que qualquer decisão 

como essa é objeto de muitas controvérsias, de 
muita discussão. Há os que são a favor e, lógico, 
os que são contra. E esse é o princípio básico da 
democracia: o direito ao contraditório. Mas um 
passo adiante sempre significa um gesto de ousadia, 
pois implica quebrar resistências, paradigmas. E é 
isso o que leva ao progresso humano. Quem não 
ousa fica estagnado.

A sua gestão será marcada por quais princípios e 
metas?

Como eu tenho afirmado sempre, o “edifício” 
chamado ANFIP foi construído por muitas pessoas, 
com projetos, ideias, iniciativas pioneiras, trabalhos 
que sedimentaram as nossas conquistas.   Nossa 
diretoria exerce o mandato para o qual foi eleita 
com o compromisso de dar continuidade a tudo que 
foi realizado ao longo destes 63 anos, mas também, 
evidentemente, de avançar cada vez mais. Eu tenho 
frisado que para isso é preciso fazer um trabalho 
integrado com nossos parceiros nos Estados, com 
nossas estaduais, que têm um papel fundamental, 
diríamos que crucial, nessa trajetória. Aliás, vamos 
completar: sempre tiveram, têm e sempre terão 
esse papel, pois é pelas estaduais, no contato com 
os colegas de cada estado da Federação, que a 
ANFIP respira e se revigora. 

Qual o nível de dificuldade que pode ser antevisto 
diante dos desafios que terá que enfrentar?

As dificuldades não nos assustam. Muito 
pelo contrário: elas nos incentivam, nos encorajam, 
pois, como diz a grande Clarice Lispector, “...
gosto daquilo que me desafia. O fácil nunca me 
interessou...” E temos que levar em conta que 
contamos com uma vantagem, pois a ANFIP está 
estruturada em bases sólidas, resistiu ao tempo, a 
diversas e graves crises e a profundas mudanças 
sociais, econômicas e políticas no País e na própria 
categoria. Conquistamos prestígio e respeito 
nacional, tanto das instituições congêneres como 
dos órgãos públicos, do Congresso Nacional, dos 
três poderes, enfim, porque a nossa luta sempre 
foi além dos interesses classistas e corporativistas, 
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que são importantíssimos também, é lógico, mas 
a visão da ANFIP é de maior amplitude. A entidade 
está engajada na luta pela defesa dos direitos e 
dos legítimos interesses do cidadão brasileiro 
antes de qualquer outro interesse. Neste ano de 
2013, mais uma vez nossa entidade se vê diante 
de grandes desafios, mas novamente os ideais 
que a criaram vão servir de pilar e de inspiração 
para que a ANFIP se mantenha e se fortaleça por 
muito mais tempo ainda.

Se fosse sintetizar o seu compromisso, de que 
forma o definiria?

Conforme eu assinalei em meu discurso 
de posse, nosso compromisso é com o 
desenvolvimento profissional e pessoal de nossos 
associados, em síntese, mas, visto de forma mais 
ampla, também com mudanças e resultados 
que se traduzam em ganhos financeiros, como 
categoria; ganhos culturais, de integração e lazer, 
e ainda com os avanços inerentes às pessoas 
conscientes de integrarem um órgão responsável 
pela arrecadação dos recursos que garantem a 
própria manutenção de nosso país – a Receita 
Federal do Brasil. A ANFIP foi forjada na cultura da 
luta pela Previdência Social pública. Essa tradição 
será mantida, acompanhada de um trabalho 
permanentemente ampliado visando à justiça 
fiscal e ao combate à concorrência desleal, de 
modo a assegurar que os impostos pagos sejam 
revertidos em benefício de toda a sociedade. 

Qual o foco principal do seu mandato?
São muitos os nossos compromissos, entre 

eles a  capacitação e a qualificação dos Auditores-
Fiscais da RFB, a inovação e a exploração de novas 
ideias e a consolidação da ANFIP. Esta se dará por 
meio da prestação de mais serviços, cada vez 
de melhor qualidade, e sobretudo na defesa de 
sua autonomia associativa, política, financeira e 
patrimonial, sempre em parceira com as Associações 
Estaduais. Queremos, além disso, manter com as 
entidades congêneres uma parceria voltada para 
o bem comum. A ANFIP estará engajada em todas 

as lutas e iniciativas das entidades associativas e 
sindicais que forem benéficas para os associados, 
em tudo o que for bom para a sociedade brasileira. 
Sendo assim, participaremos ativamente, para citar 
apenas um exemplo, da Campanha do Imposto 
Justo, que pretende taxar as grandes fortunas, 
lançada pelo nosso Sindifisco Nacional. “IMPOSTO 
JUSTO - essa idéia nós assinamos em baixo”.

O Congresso Nacional tem sido um local de 
interlocução frequente da ANFIP. Como será a 
atuação no Legislativo?

Para os servidores públicos queremos ver 
aprovadas as nossas principais bandeiras, entre as 
quais a PEC 555, que acaba, de forma gradativa, com 
a absurda e inaceitável contribuição previdenciária 
obrigatória dos aposentados do serviço público, 
pois esta é uma cobrança indevida, até porque está 
se pagando para nada, não há um novo benefício. 
Não abandonaremos esta proposta até que 
tenhamos êxito. 

Queremos ver aprovada ainda a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 147-A/2012, do 
deputado e colega Amauri Teixeira (PT/BA), que 
fixa parâmetros para a remuneração dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil, entre outros. Por 
essa proposta, o subsídio do grau ou nível máximo 
dos Auditores-Fiscais da RFB corresponderá a 
90,25% do subsídio mensal fixado para os ministros 
do Supremo Tribunal Federal.

E para os cidadãos do regime geral queremos 
que seja aprovado o Projeto de Lei 3.299, para que 
se garanta o fim do fator previdenciário, por ser um 
grande prejuízo para as pessoas que se aposentam, 
assim como queremos ver votado e aprovado o  
Projeto de Lei 4.434, que trata da recuperação das 
perdas de aposentados e dos pensionistas. 

Também temos que ficar atentos a projetos 
que tramitam no Senado e na Câmara como o que 
transforma corrupção ativa e passiva em crimes 
hediondos. Esse projeto inclui também delitos 
contra a Administração. Um deles é o excesso de 
exação, ou seja, a cobrança indevida de impostos. 
Se este crime não ficar muito bem delineado poderá 



ser usado contra o Auditor-Fiscal, impedindo a 
realização do nosso trabalho, abrindo brechas para 
o contribuinte mau pagador, mal intencionado, que 
sempre poderá alegar que o Auditor-Fiscal cometeu 
excesso de exação no levantamento realizado.

Por que a ênfase na questão salarial? 
A carreira de Auditoria da Receita Federal 

do Brasil, composta pelos cargos de nível superior 
de Auditor-Fiscal e de Analista-Tributário, é 
responsável pela execução das atividades próprias 
da administração tributária no âmbito da União, 
atividades constitucionalmente consideradas 
essenciais ao Estado.

Essas carreiras, conforme temos frisado, têm 
importância estratégica para o País, e aqueles que a 
exercem possuem um alto nível de conhecimento 
jurídico e devem, por isso, dispor de garantias e de 
prerrogativas que assegurem estabilidade no cargo 
e o livre exercício de suas atribuições. 

Nesse sentido, para fins de proteção e de 
valorização dessas carreiras, a Constituição Federal 
deve garantir remuneração digna e estável em 
favor dos seus integrantes. Desta forma e sem que 
se produzam consequências financeiras de grande 
monta, será assegurado um Estado devidamente 

munido de condições para desempenhar suas 
funções com a necessária proficiência.

O que pode ser dito como incentivo à participação 
de todos na luta pelos ideais e avanços?

Os componentes do novo Conselho 
Executivo da ANFIP são dotados da capacidade 
necessária para bem desenvolver a missão para 
a qual foram eleitos. Reinam entre nós, além de 
laços de amizade, também os laços de respeito e 
de companheirismo. Queremos compartilhar esses 
atributos com nossos funcionários e com nossos 
associados de todo o Brasil, pois acreditamos que 
esta é a base ideal para bem dirigir uma entidade 
associativa. Isso nos dá todas as condições para 
sairmos plenamente vitoriosos de todas as batalhas. 
É indispensável, evidentemente, contar com o 
engajamento dos associados, pois uma entidade é 
a soma dos seus componentes. Não é somente sua 
diretoria, não é somente seu Conselho Executivo, 
não são os seus funcionários isoladamente. Uma 
entidade é a soma de todos. E, como diz um velho 
ditado, que nunca fica ultrapassado e resiste ao 
passar dos séculos: a união faz a força. E a força, 
completamos nós, a força bem canalizada, bem 
utilizada, a serviço do bem, traz a vitória. 



Laços de 
respeito e de 

companheirismo
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solução 

|   porto 24 horas

para ganhar 
competitividade
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O
s portos brasileiros movimentaram 
904 milhões de toneladas de 
cargas em 2012, de acordo com 
dados da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). O 

volume de operações representa um aumento de 
2,06% em relação ao ano anterior ou 18 milhões 
de toneladas a mais.  

Apesar dos números grandiosos, a operação 
portuária brasileira sofre de problemas crônicos que 
afetam a competitividade do país e prejudicam o 
comércio exterior, que respondeu por 74% de toda 
a movimentação do ano passado. Hoje, o Brasil 
é o 106º entre 118 países avaliados pelo Índice de 
Performance Logística do Banco Mundial.

Uma nova frente para contornar os gargalos 
de infraestrutura e dar um choque de gestão nos 
portos foi aberta com a aprovação da nova Lei dos 
Portos, além dos investimentos de cerca de R$ 800 
milhões do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), nas contas do Ministério do Planejamento.

Entre as medidas previstas na lei para melhorar 
a gestão portuária está o Programa Porto 24h, 
coordenado pela Secretaria Especial de Portos (SEP). 
O propósito é o de desburocratizar o sistema e dar 
celeridade às operações de carga e descarga nos 
terminais portuários. 

Lançado em abril deste ano, o programa 
está em funcionamento em oito portos: Santos, Rio 
de Janeiro, Vitória, Suape, Paranaguá, Rio Grande, 
Itajaí e Fortaleza. Pode ser expandido para outros 
terminais, segundo expectativa da SEP, que estima 
uma redução de 25% nos custos operacionais com 
esta e outras iniciativas de modernização.

“Os portos que adotaram o projeto 
expandiram o expediente além do horário comercial 
para atender as demandas dos usuários”, explica a 
assessoria de comunicação da SEP.  A medida implica 
manter em plantões de 24 horas nos sete dias da 
semana equipes dos órgãos públicos responsáveis 
pela fiscalização e desembaraço das cargas e 
embarcações que entram e saem do país. 

As vigilâncias Sanitária e Agropecuária, 
Receita Federal do Brasil, Polícia Federal, Companhia 

Docas e outros órgãos anuentes tiveram, em alguns 
casos, que remanejar pessoal de outras áreas 
para atender a essa nova demanda.  A direção da 
Receita Federal do Brasil, por exemplo, avalia que 
a manutenção do programa “deve demandar o 
recrutamento de novos servidores” e estima que 
seria necessário ampliar o quadro em cerca de 300 
pessoas para dar conta do novo horário.

A presidente da ANFIP, Margarida Lopes, 
levou a questão à audiência pública da Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados que 
discutiu o Porto 24 horas. Ela falou dos problemas 
estruturais e do reduzido quadro de servidores 
disponíveis para atuar nos terminais portuários. “Em 
muitas localidades, não há iluminação suficiente para 
a fiscalização noturna; não há espaço em armazéns 
para o incremento que a medida fatalmente vai 
gerar; não há segurança adequada”, disse.

No Porto de Santos, o maior do país, o 
funcionamento por 24 horas não é novidade. 
Segundo a Companhia Docas de Santos (Codesp) 
o terminal funciona ininterruptamente desde 
1996, embora 80% da movimentação de cargas 
se concentre entre 6h e 20h.  A administração da 
companhia avalia que “independentemente do 
efetivo à disposição dos órgãos de fiscalização em 
horário noturno, há um forte déficit de demanda 
pelas empresas que requisitam os serviços”. 

Para a Codesp, o aumento do contingente dos 
órgãos reguladores e de fiscalização não é, por si só, 
solução para enfrentar a lentidão no desembaraço 
e liberação de cargas. A companhia entende que 
os clientes dos portos também precisam operar em 
horário integral, distribuindo a demanda para além 
do horário comercial. A argumentação é de que 
não adianta ter pessoal disponível se não houver 
trabalho a ser feito.

O presidente da Federação Nacional dos 
Portuários (Fenaportos), Eduardo Guterra, que 
representa 25 mil trabalhadores efetivos e avulsos do 
setor, disse que o sucesso do Porto 24 horas depende 
da atuação do governo.  “Os órgãos anuentes devem 
avaliar se seus efetivos são suficientes para atender 
a demanda dos terminais portuários. E, mais do que 
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isso, é preciso ter gente 
qualificada e preparada 
para realizar o serviço”.

Estudo da 
Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro 
(Firjan), que publica 
boletins períodos 
com análises sobre a 
logística de transportes 
no país, mostra que o 
funcionamento integral 
dos portos pode reduzir 
pela metade o tempo 
das operações nos portos. 
Indica ainda que hoje a 
liberação de um contêiner 
leva, em média, 11 dias, dos 
quais 5,5 são apenas para o 
desembaraço de mercadorias.  

 A SEP sustenta que os 
processos estão mais céleres 
nos portos onde o programa está 
em funcionamento. Cita como 
exemplo o Porto de Fortaleza, que 
passou a funcionar aos sábados. No 
entanto, as estatísticas relativas aos 
oito meses de funcionamento do Porto 
24h ainda não estão disponíveis, já 
que o programa está em “fase de 
avaliação”.

Existe unanimidade 
entre os diversos entes 
da cadeia produtiva e 
do governo quanto à 
importância de se utilizar de 
todos os recursos disponíveis 
para tornar os portos 
brasileiros mais competitivos. 
Ganham operadores, clientes, 
trabalhadores e a sociedade, ou 
seja, o Brasil. No entanto, os meios para 
se atingir a desejada eficiência de “primeiro mundo” 
ainda são objeto de discussão.

O programa de 
funcionamento 24 horas 
é visto como uma boa 
iniciativa de gestão. 
No entanto, é ponto 
pacífico que a medida 
isoladamente terá 

pouco efeito prático no 
enfrentamento dos 
gargalos históricos da 
logística brasileira.

O que todos 
almejam é que fique 

apenas na lembrança uma 
imagem emblemática, 

que traduz as mazelas da 
operação portuária do país: 

as longas filas de caminhões 
que, a cada safra, congestionam 

as vias de acessos aos maiores 
portos do país. 

Alguns depoimentos 
prestados na CFT da Câmara, onde 
o programa da SEP foi avaliado, 
demonstram isto:

“Sem o aumento da 
eficiência das equipes da 
Companhia Docas ficará difícil a 
construção de portos do primeiro 

mundo” – Wagner Cardoso, da 
Confederação Nacional da 
Indústria.

“O funcionamento 
ininterrupto dos portos 
não vai resolver todos os 
problemas do portos, é 

preciso que haja agilidade na 
entrada e saída de mercadorias 

dos terminais” – subsecretário de 
Aduana da RFB, Ernani Checcucci.

“Nossos portos são os piores do 
mundo. Os terminais estão cheios porque 

os navios têm dificuldade de atracar” – Margarida 
Lopes, presidente da ANFIP.
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cidadania 
ao alcaNce 

de toda a 
população

|   sEguridadE soCial faz 25 anos
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Q
uem é muito jovem pode não se 
lembrar ou nem mesmo saber, mas 
antes da Constituição de 1988 o 
trabalhador com carteira assinada 
era obrigado a comparecer de seis 

em seis meses ao INSS, munido do documento, 
para renovar o direito à assistência médica na rede 
pública de saúde. Para o cidadão ser atendido era 
preciso provar que estava em atividade. 

Com o advento da Constituição de 1988 
conquistou-se no Brasil a universalização do 
direito à saúde, ou seja, todos os brasileiros, 
independentemente de estarem ou não 
trabalhando, têm o direito óbvio de serem atendidos 
nos hospitais. É a consagração do princípio da 
Seguridade Social, uma das maiores conquistas 
da população brasileira. Afinal, quem não trabalha 
não adoece? Não é brasileiro? A Constituição de 
1988 corrigiu uma injustiça imperdoável a que era 
submetida a população do Brasil inteiro.

Em outubro a Constituição Cidadã completou, 
junto com o princípio da Seguridade Social, 25 anos 
de idade. Jovem demais, é verdade, e ainda com um 
longo caminho a percorrer. Mas, comparando-se com 
o que existia antes, foi um enorme avanço em termos 
de cidadania. É lógico que ainda estamos longe do 
ideal. O brasileiro enfrenta ainda uma verdadeira 
batalha para manter a saúde. Não há hospitais em 
número suficiente, nem leitos hospitalares dentro 
dessas unidades em número sequer razoável para 
atender à demanda. Faltam ambulâncias, médicos 
e uma estrutura que atenda às necessidades mais 
elementares. Mas o Brasil deu um passo significativo 
com a Seguridade Social. 

É preciso atentar para o fato de que a 
Seguridade Social compõe-se de um tripé: 
Previdência, assistência social e saúde. O  Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) tem suas políticas 
elaboradas pelo Ministério da Previdência Social 
(MPS) e executadas pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), autarquia federal a ele vinculada. Esse 
Regime possui caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, ou seja, todos os brasileiros em atividade 
laboral são obrigados a contribuir, por lei. Dentre 

os contribuintes, encontram-se os empregadores, 
empregados assalariados, domésticos, autônomos, 
contribuintes individuais e trabalhadores rurais. 

A Previdência Social faz parte desse arcabouço. 
Seu objetivo é garantir renda para o contribuinte e a 
sua família, em casos de doença, acidente, gravidez, 
prisão, morte e velhice. As regras para a aposentadoria 
sofreram inúmeras mudanças ao longo do tempo e 
os requisitos para a aposentadoria se tornaram mais 
rigorosos com a implantação do chamado Fator 
Previdenciário, uma fórmula destinada a forçar o 
trabalhador a permanecer em atividade por mais 
tempo, mesmo tendo atingido o período exigido 
por lei de 35 anos de contribuição para os homens 
e de 30 para as mulheres. Combatido pela ANFIP e 
por amplos segmentos de defesa dos trabalhadores 
e da cidadania, o Fator Previdenciário é um redutor 
que ceifa boa parte do valor da aposentadoria do 
trabalhador, dependendo da combinação de fatores 
como tempo de contribuição, idade e expectativa 
de vida. A fórmula chegou a ser derrubada durante o 
governo Lula, mas o então presidente da República 
vetou a matéria. Com isso, o Fator Previdenciário 
continua em plena vigência, apesar dos vários 
movimentos reivindicando a sua eliminação ou a 
sua substituição por uma alternativa menos penosa 
para quem quer se aposentar.

Apesar de conter efetivamente muitas 
imperfeições, a Previdência Social é hoje 
submetida a críticas que, em grande parte, são 
injustas ou resultantes de desconhecimento. 
Trata-se, inquestionavelmente, de um sistema de 
redistribuição de renda que garante a sobrevivência 
econômica da maioria dos municípios brasileiros. 
Além disso, a comparação constante que se faz 
com os sistemas privados de aposentadoria não 
tem fundamento em muitos aspectos, uma vez 
que o sistema público não se destina apenas 
a assegurar a aposentadoria. O elenco inclui, 
além de aposentadoria por idade, aposentadoria 
por invalidez e aposentadoria por tempo de 
contribuição, também a aposentadoria especial, 
auxílio-doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, 
pensão por morte, pensão especial (aos portadores 
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da Síndrome da Talidomida), salário-maternidade, 
salário-família e assistência social BPC – LOAS, esta 
última constituindo-se no terceiro segmento do 
“tripé” que compõe a Seguridade Social.

Por exemplo: tem direito à aposentadoria 
especial o segurado que tenha trabalhado em 
condições prejudiciais à saúde ou à integridade 
física. Para ter direito à aposentadoria especial, o 
trabalhador deverá comprovar, além do tempo de 
trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos 
químicos, físicos, biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais pelo período exigido para 
a concessão do benefício (15, 20 ou 25 anos). A 
aposentadoria especial será devida ao segurado 

empregado, trabalhador avulso e contribuinte 
individual, este somente quando cooperado filiado 
a cooperativa de trabalho ou de produção.

Além disso, a exposição aos agentes nocivos 
deverá ter ocorrido de modo habitual e permanente, 
não ocasional nem intermitente. Para ter direito 
à aposentadoria especial, é necessário também 
o cumprimento da carência, que corresponde 
ao número mínimo de contribuições mensais 
indispensáveis para que o segurado faça jus ao 
benefício. Os inscritos a partir de 25 de julho de 1991 
devem ter, pelo menos, 180 contribuições mensais. 
Os filiados antes dessa data têm de seguir a tabela 
progressiva. A perda da qualidade de segurado não 
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|   MATÉRIA

será considerada para concessão de aposentadoria 
especial, segundo a Lei nº 10.666/03. A comprovação 
de exposição aos agentes nocivos será feita por 
formulário denominado Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP), preenchido pela empresa 
ou por seu preposto, com base em Laudo Técnico 
de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) 
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 
segurança do trabalho. 

1923, o iníCio
Embora o sistema de Seguridade Social esteja 

completando apenas 25 anos, a Previdência Social 
brasileira surgiu em 1923, com a Lei Eloy Chaves, 
na forma de pensão e caixas de aposentadoria, 
contemplando apenas algumas classes de 
trabalhadores. Ou seja: a Seguridade é uma jovem 
de 25 anos e a Previdência já completou 90. A 
partir da Lei Eloy Chaves surgiram outras caixas de 
aposentadorias e pensões, com os benefícios sendo 
estendidos a praticamente todas as categorias de 
trabalhadores urbanos. 

Dez anos depois, a previdência iniciou 
uma nova fase, com a criação dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões. Entretanto, cada instituto 
operava de forma distinta, tornando necessária a 
uniformização da legislação aplicável à Previdência 
Social, bem como a unificação administrativa. 
Somente em 1960, com a Lei Orgânica da 
Previdência Social, obteve-se a unificação das Leis 
Previdenciárias. Restava a unificação administrativa, 
que veio a se concretizar somente em 1966, com 
a fusão dos Institutos de Aposentadoria e Pensão 
(IAP´s), sendo criado o Instituto Nacional de 
Previdência Social (o antigo INPS).

Inovações importantes na legislação 
previdenciária começaram a surgir na década de 70, 
entre as quais a criação do salário-família, enquanto o 
salário-maternidade passou a integrar os benefícios 
previdenciários. Surgiu então a Consolidação das 
Leis da Previdência Social (CLPS), em 1976. 

O Sistema Nacional de Previdência e 
Assistência Social (SINPAS), por sua vez, foi criado 

em 1977. Os objetivos:  reestruturar a Previdência 
Social e as formas de manutenção e de concessão 
dos benefícios e serviços e reorganizar a gestão 
administrativa, financeira e patrimonial, abrangendo 
os seguintes órgãos: INPS, IAPAS, INAMPS, FUNABEM, 
LBA, CEME e DATAPREV. 

O INSS surgiu em 1990, como resultado da 
fusão entre o INPS e o IAPAS. Os demais órgãos que 
faziam parte do SINPAS foram então sendo extintos: 
o INAMPS em 1993, a LBA e a FUNABEM em 1995 e o 
CEME em 1997. A DATAPREV permanece atuando na 
prestação de serviços de processamento de dados 
aos órgãos do MPAS. 

Como foi dito, a Seguridade Social completou 
25 anos e a Previdência tem 90 anos. Uma velha 
senhora, portanto, que certamente, pela sua 
idade, serve como símbolo para reivindicar que os 
aposentados sejam tratados com mais dignidade, 
tanto os que se aposentam pelo setor privado 
como aqueles oriundos das carreiras do serviço 
público. Somente assim teremos um país realmente 
comprometido com o bem-estar dos idosos. 
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eFt,
a acupuntura 

sem agulhas

|   QualidadE dE vida
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A 
EFT (Emotional Freedom Techniques) 
é conhecida como a “acupuntura 
emocional” sem agulhas. A técnica 
consiste em aplicar toques em partes 
determinadas do corpo, seguindo 

um ritual que inclui frases pré-estabelecidas, para 
promover o desbloqueio emocional de maneira 
a obter a cura de males físicos, emocionais 
e psicológicos. Segundo as pessoas que a 
desenvolvem no Brasil, ela serve, entre outras 
aplicações, para promover a auto-estima, o auto-
conhecimento, a saúde física, o desbloqueio 
emocional e serve até para emagrecimento. Essa 
perda de peso muitas vezes ocorre exatamente em 
consequência da cura de males físicos e emocionais 
que afetam os pacientes. Entre os males listados 
cujo combate seria eficaz, segundo os que aplicam 
a técnica, incluem-se: depressão, pânico, mágoas, 
rejeição, ansiedade, problemas de relacionamento, 
dores, medos e fobias, alergias, pressão alta, insônia, 
doenças que vão de enxaqueca a enfermidades 
graves e performance no esporte. Pode ser aplicada 
também em crianças. 

Ao invés das agulhas, o desbloqueio dos 
meridianos (canais onde circula a energia vital) é feito 
por meio da estimulação dos terminais energéticos 
com as pontas dos dedos, enquanto o paciente 
está sintonizado em um problema emocional. É um 
processo fácil e rápido, que qualquer pessoa pode 
aprender. A técnica pode ser aplicada em outra 
pessoa, e também é auto-aplicável. Não se trata de 
massagem, nem de shiatsu ou algo semelhante. A 
técnica tem suas próprias particularidades, eficácia 
e leque de aplicações diferenciado. 

A EFT foi desenvolvida após anos de estudo 
pelo psicólogo americano Roger Callahan, PhD, 
praticante de acupressão (acupuntura sem agulhas) 
e de outras técnicas energéticas (cinesiologia 
aplicada e balanceamento muscular). A junção 
e a simplificação desses conhecimentos deram 
origem à EFT. Não é necessário ter conhecimento 
de acupuntura para aprender EFT. Trata-se de uma 
técnica simples, que pode ser aprendida mediante 
a observação e o estudo. Como é considerada uma 

terapia alternativa, não há necessidade de formação 
acadêmica para aplicá-la.

No Brasil, um dos seguidores do método é 
o terapeuta André Lima, que ministra cursos no 
Brasil inteiro. Em seu site, no endereço http://www.
eftbr.com.br, ele disponibiliza um manual gratuito 
ensinando as principais técnicas e os pontos do 
corpo que devem receber a pressão dos dedos para 
garantir a eficácia da terapia. Pela leitura do manual é 
possível compreender e começar a aplicar a técnica, 
cuja prática, evidentemente, se aprimora com o 
tempo.  Lima sugere a EFT para pessoas interessadas 
em autoconhecimento e em desenvolvimento 
pessoal, profissionais de todas as áreas, empresários, 
estudantes e terapeutas que desejam conhecer uma 
ferramenta a mais com grande diferencial.

Nesse manual, André Lima diz que a EFT vem 
produzindo resultados clínicos surpreendentes, mas 
adverte que ela deve ser encarada como técnica em 
estágio experimental. De qualquer modo, garante 
ele, o índice de resultados positivos chega a 70 por 
cento. Já o médico Eric Robins a recomenda com 
ênfase no mesmo manual: “Um dia a medicina vai 
acordar e compreenderá que fatores emocionais são 
a causa de 85% de todas as doenças. Quando isso 
ocorrer, a EFT será uma ferramenta básica de cura, 
assim como é para mim”.

O desbloqueio dos canais energéticos, 
chamados de meridianos, é feito com leves batidas 
com as pontas dos dedos, em locais específicos 
do corpo (veja gráfico) enquanto o paciente se 
sintoniza em um problema. Estes são os mesmos 
meridianos estudados há milênios pela acupuntura 
e pode-se dizer que a EFT é uma “versão emocional” 
desta outra técnica, sem no entanto precisar do uso 
de qualquer tipo de agulha.

O grande diferencial do método – explica 
o manual – é que os bloqueios emocionais são 
trazidos à tona durante a aplicação por meio das 
lembranças e memórias que são estimuladas por 
meio da fala e do pensamento, para que sejam 
eliminados e desbloqueados de forma permanente, 
mediante essas batidas nos terminais dos canais 
energéticos. Isso aumenta bastante a eficácia da 
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técnica quando comparada a outros processos. Ou 
seja, o método combina sempre falar e pensar em 
questões emocionais, ao mesmo tempo em que se 
desbloqueiam os meridianos.

A aplicação da técnica leva à resolução de 
problemas emocionais, algumas vezes em poucos 
minutos, até mesmo em questões aparentemente 
difíceis e profundamente enraizadas. “Uma única 
sessão (com 50 minutos de duração, conduzida por 
uma pessoa experiente) é geralmente suficiente 
para eliminar completamente uma fobia, ou para 
eliminar a dor de uma memória traumática, uma 

mágoa, entre muitos outros problemas específicos.” 
Alguns casos, no entanto, podem exigir persistência 
e dedicação, pois sua resolução depende da 
quantidade de bloqueios energéticos que a pessoa 
guarda.

“Aprendemos na EFT que as emoções negativas 
estão ligadas a uma interrupção no fluxo energético 
do nosso sistema e, uma vez que este fluxo seja 
restabelecido, o sentimento negativo desaparece. A 
EFT é talvez a técnica mais eficaz para restabelecer 
este fluxo, e o faz em poucos minutos, e é por isso que 
os resultados são simplesmente espantosos.”
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|   assessoria socioeconÔmica

D
esde março 
de 2013, 
j o r n a i s , 
r e v i s t a s , 
telejornais, 

internet, em notícias, 
editoriais, notas e 

artigos, transformam 
o debate inflacionário 

num assunto do dia a dia das pessoas. O 
tomate, a cebola, o transporte, a batata - ao 

longo desse período foram vários os produtos 
apontados como vilões da inflação. 

Alguns analistas apontavam razões climáticas 
ou sazonais para aqueles preços em alta, o excesso 
de chuvas no sul e a seca prolongada no nordeste e 
em grandes produtores internacionais de alimentos, 
como os EUA. Mas, seja qual for a causa, a alta dos 
preços incomoda as pessoas e rouba-lhes poder de 
compra – à época, a inflação superava os 6,5% em 
doze meses. Os seus efeitos sobre a economia são 
igualmente ruins. Dificultam o planejamento, por 
exemplo. 

Mas, de toda essa campanha anti-inflação, não 
se ouviu uma só demanda pedindo um aumento 
emergencial para os salários. Ela esteve dirigida a 
exigir do governo a adoção de mais medidas para 
combater esses aumentos. 

Na verdade, desde 2012, já estavam em curso 
várias iniciativas governamentais para conter os 
preços. O crédito para a produção de alimentos foi 
aumentado; energia, cesta básica e muitos outros 
produtos foram desonerados, forçando a queda 

desses preços. Algumas medidas apresentam rápidos 
resultados, outras demoram alguns meses para surtir 
efeito. Todavia, essa campanha não foi construída 
para defender o poder de compra dos salários. Os 
seus patronos exigiam que o governo subisse as taxas 
de juros, para combater a alta dos preços. 

a taxa dE juros E o ControlE da 
inflação 

Os governos possuem muitas tarefas. 
Manter o controle sobre os preços é uma ocupação 
importante, assim como recolher impostos, manter 
os serviços públicos da saúde ou da educação, 
garantir a infraestrutura necessária à produção e 
à circulação de bens e de pessoas. De acordo com 
as necessidades ou os interesses políticos, algumas 
dessas tarefas acabam sendo priorizadas.

Durante a década de 1990, em todo o 
mundo, no auge das ideias neoliberais, o controle 
da inflação foi entendido como uma das principais 
tarefas do Estado. Esse modelo defende uma 
menor participação do Estado na economia, com a 
privatização das empresas públicas e a concessão dos 
serviços públicos à iniciativa privada. Aos governos 
cabe prioritariamente assegurar as condições para 
o melhor funcionamento dos mercados, que seriam 
os melhores e mais eficazes agentes para dinamizar 
a produção e promover a distribuição dessa riqueza. 
Entre esses requisitos, exigidos para o pleno 
funcionamento dos mercados, está o controle da 
estabilidade dos preços. 

Depois de diversas crises que se sucederam 

iNFlação
um bicho sem 
sete cabeças
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a partir de 1994, como um remédio aconselhado 
pelo FMI, o Brasil adotou o regime de metas para a 
inflação em 1999. 

Em linhas gerais, o seu funcionamento é bem 
simples. O governo indica um comportamento 
desejado para a inflação, os seus limites mínimo e 
máximo para o final de cada ano. O Banco Central (BC) 
é o responsável por manter a inflação sob controle, 
dentro desses limites. O principal instrumento para 
essa tarefa é a adequação da taxa de juros básica 
da economia. E ao final de cada ano, sempre que a 
inflação fugir desse controle, a autoridade monetária 
(o presidente do BC) e o ministro da Fazenda devem 
enviar explicações ao Congresso Nacional.

A eficácia desse modelo exige que 
empresários, banqueiros, trabalhadores, todos os 
chamados agentes econômicos tenham a convicção 
de que o BC fará de tudo ao seu alcance para que 
a inflação se comporte como planejado. A ideia é 

que todos acreditem que a inflação estará sempre 
dentro dos limites para ela traçados – o modelo 
valoriza muito essas “expectativas”. Por fim, essa 
expectativa deve ditar o comportamento geral e 
influenciar como esses agentes determinam a média 
dos preços da economia. 

Semanalmente, o BC apura como o setor 
financeiro (bancos, corretoras, administradoras de 
fundos financeiros etc.) estima a inflação deste e do 
próximo ano. E age (aumentando os juros) sempre 
que essas previsões apontem discrepâncias com as 
metas estabelecidas. 

No Brasil, apenas são ouvidas as expectativas 
do setor financeiro, exatamente aquele que mais 
pode ganhar com a alta de juros. Embora essa 
regra possa distorcer os resultados, pelo inafastável 
conflito de interesses presente, nunca se conseguiu 
alterar essa legislação.

Quando o BC sobe os juros para diminuir as 

A inflação é considerada um fenômeno 
econômico relacionado ao aumento generalizado 
de preços de bens e serviços. Isto remete a 
aspectos que ultrapassam as questões técnicas 
da economia; elementos políticos e sociais 
integram esse processo.

Para medir a inflação são utilizadas diversas 
cestas de produtos, cada uma delas voltada a um 
objetivo, dirigida ao consumo de determinado 
segmento social ou ainda para acompanhar os 
preços de determinados setores da economia.

A Constituição determina, por exemplo, 
que o poder de compra do salário mínimo deve 
ser garantido. Para cumprir esse mandamento, 
a legislação estabelece que, além dos aumentos 
reais, anualmente, o valor do salário mínimo 
será corrigido de modo a acompanhar os preços 
de uma cesta de produtos identificada com o 
consumo médio das famílias de até oito salários 
mínimos.  Essa inflação é a medida pelo INPC – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

Já a inflação oficial do país, medida pelo 
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo -, 
apura a variação de preços que afeta as famílias 
com renda de até vinte salários mínimos.

No Brasil, também existem índices 
setoriais. Os preços da construção civil podem 
ser acompanhados pelo ICC. Há índices que 
acompanham os preços no atacado, como os 
IGP. Existem índices que retratam como foi a 
evolução dos preços em determinado mês, mas 
outros atuam com periodicidade diversa, como 
do dia 15 até o dia 14 do mês seguinte (é o 
exemplo do IPCA-15), ou de uma determinada 
semana em comparação com a mesma semana 
do outro mês. 

A maior parte desses índices é calculada 
por instituições oficiais, governamentais, mas há 
instituições privadas que também se dedicam a 
essa tarefa e apresentam números tão confiáveis 
que, além das referências ao setor privado, são 
utilizados por diversas políticas públicas.

Como A inFlAção é medidA
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expectativas de inflação, entende que a principal 
causa da inflação é o excesso de crescimento 
econômico, que aumenta a demanda e pressiona os 
preços para cima. Por outro lado, quando diminui os 
juros, entende que não há pressão para aumentar 
os preços e a inflação está controlada dentro dos 
limites.

A elevação da taxa de juros realmente 
desaquece a economia, o crédito fica mais caro, 
as empresas diminuem os seus investimentos, 
produzem menos, e, por meio do aumento do 
desemprego e da perda de renda das famílias, toda 
a sociedade passa a demandar menos produtos e 
serviços. Assim, os preços acabam caindo. 

Mas, nem todos os preços podem cair pela 
simples correlação entre oferta e demanda interna. 

Muitos produtos têm a sua cotação estabelecida 
internacionalmente: soja, açúcar, milho, petróleo, 
ferro, aço, entre tantos outros.  Eles são conhecidos 
como bens comercializáveis e são muito afetados 

pelo comércio externo – por serem importados, ou 
produzidos internamente, mas exportáveis. E, além 
desses produtos conhecidos como commodities, há 
muitos outros insumos e produtos importados que 
integram a cadeia produtiva nacional. Esse conjunto 
de preços é muito influenciado pela sua cotação 
internacional, pelo câmbio, por barreiras comerciais 
e pela relação entre demanda externa e interna. A 
subida dos juros no Brasil pouco afeta esses preços 
cotados pelo mundo afora.

Subir os juros também não altera o 
comportamento dos chamados preços administrados 
(controlados). São tarifas públicas e outros preços 
que sofrem interferência governamental direta, 
como gasolina, tarifas de ônibus, pedágios, energia 
elétrica, planos de saúde, telefonia, entre outros. 
Esses preços decorem das regras de reajuste adotadas 
contratualmente, em geral indexados à inflação 
passada. Muitos desses contratos contêm condições 
extremamente favoráveis às concessionárias que 

O resultado do regime de metas de inflação 

pode ser acompanhado no Gráfico 1. Desde que foi 

implementado em 1999, os governos descumpriram 

as metas em três anos: 2001, 2002 e 2003. Já é o quarto 

mandato presidencial que convive com esse modelo 

e os dados demonstram que o regime permitiu o 

controle dos preços – vale lembrar que muitas vezes 

ao custo do descontrole cambial, dos altos 

juros e de uma forte limitação ao crescimento 

do país. Acompanhando sempre uma maior 

inflação, mais juros, menos empregos e 

renda para as famílias.  

Quando os governos perdem a 

meta (como nos últimos dois anos de FHC 

e no primeiro de Lula) precisam se justificar 

ao Congresso Nacional, um instrumento 

de transparência e prestação de contas. 

É sempre preciso reconhecer que buscar 

as metas a qualquer custo, como exigem 

os ortodoxos, pode ser muito cruel para 

a economia e os empregos. O governo tem que 

buscar a diminuição da inflação, mas naturalmente 

há limites políticos para essas ações. Mesmo que o 

BC somente preste contas do controle dos preços, 

os governos precisam responder pelo conjunto da 

economia e pelos resultados sociais de suas políticas.

o reSulTAdo do regime de meTAS de inFlAção no BrASil
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foram estabelecidas nos processos de privatização.
Quando o BC sobe os juros, tem como 

alvo direto os preços dos bens e serviços não 
administrados e não comercializáveis. São serviços 
e aqueles bens produzidos no país e voltados para 
o mercado interno. Esses são, a princípio, mais 
relacionados à evolução da demanda interna e são 
chamados de preços livres. 

Como controlar a inflação, subindo os juros, se 
o efeito direto está dirigido somente a uma parcela 
dos preços? 

Na verdade, se os preços dos produtos 
comercializáveis e dos controlados dependem 
menos dos juros, é preciso que o BC aplique uma 
carga excessiva do remédio, massacrando os preços 
livres para que, na média, possa-se alcançar o 
controle da inflação. São os setores de serviços, da 
indústria manufatureira, do comércio, das pequenas 
e médias empresas, os mais afetados pelas medidas 
contracionistas do BC. Assim, o emprego e a renda 
das famílias são vítimas diretas do uso dos juros 
como instrumento de controle da inflação. 

Em alguns países, como os EUA, o BC não pode 
agir livremente para controlar a inflação subindo os 
juros. Isto porque, além de responder por uma meta de 
inflação, também é responsável por manter o chamado 
pleno emprego dos meios produtivos: a ocupação de 
pessoas e a baixa capacidade ociosa de máquinas e 
de instalações. Como sempre foi reconhecido que o 
aumento dos juros prejudica o pleno emprego, lá, o 
uso desse remédio é bem dosado. 

Aqui, o BC responde unicamente pelo 
mandato do controle da inflação; não há metas de 
emprego, por exemplo. Se o controle da inflação 
exige juros altos, não se prestará contas pelos 
empregos perdidos.

o Brasil PrECisa sEr sEmPrE um dos 
lídErEs mundiais dos juros rEais?

Em 20 de julho de 2011, enquanto a maior 
parte das maiores economias ainda praticava juros 
negativos (menores do que a inflação), em função 
da grave crise internacional, o Brasil ostentava um 

lamentável recorde: completava 21 meses seguidos 
segurando a triste bandeira de maior juro real do 
mundo. Naquela semana, o BC decidiu que a taxa 
Selic deveria subir para 12,50% ao ano. Descontada 
a inflação, o país praticava 6,8% de juros reais. Na 
segunda posição, a Hungria pagava 2,4%. A lista 
seguia com Chile, 1,8%; Austrália, 1,4%; México, 
1,2%. A grande diferença entre as taxas do primeiro 
e dos demais colocados assegurava uma desonrosa 
liderança absoluta.

tabela 1 - Histórico das taxas de juros fixadas pelo  
Copom e evolução da taxa selic

reunião (1)
meta sEliC

% a.a. 2
tBan

% a.a. 2

9/10/13 9,50
28/8/13 9,00
10/7/13 8,50

10/10/12 7,25
18/1/12 10,50
10/6/09 9,25
10/9/08 13,75

29/11/06 13,25
14/12/05 18,00
19/1/05 18,25
19/3/03 26,50

14/10/02 21,00
16/12/98 29,00 36,00
7/10/98 19,00 49,75
15/4/98 23,25 35,25
4/3/98 28,00 38,00

28/1/98 34,50 42,00
17/12/97 38,00 43,00
30/10/97 45,67 25,34
22/10/97 19,05 26,38
26/6/96 23,28 25,78

fonte BC. org. autores  
1 foram escolhidas apenas algumas das decisões para expressar máximos 
e mínimos de cada período 
2 a partir de 1998, as taxas passaram a ser fixadas na expressão anual. os 
dados anteriores foram convertidos para melhor acompanhamento.
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A Tabela 1 mostra como foi a evolução 
das taxas de juros decididas pelo BC desde 1996. 
Foram escolhidos os resultados das deliberações de 
algumas dessas reuniões, para espelhar, em cada 
momento, os valores mais significativos, de subida 
ou de descida desses juros.

É preciso fazer justiça: desde 2006, o país vem 
praticando juros menores do que anteriormente. 
Em 1998, por exemplo, a taxa básica de juros (que 
à época chamava-se TBAN) foi em média de 40%, 
chegando a 49,75% em outubro daquele ano.

Em agosto de 2011,  o governo e o BC 

acordaram de utilizar outros instrumentos para o 
controle da inflação. E, assim, a taxa caiu de 12,50% 
para 7,25%, em agosto de 2012, permanecendo 
nesse patamar até abril de 2013. A partir daí os juros 
voltaram a subir.

As manchetes em março de 2013 apontavam 
que o país enfim praticava juros civilizados, além 
de serem os menores valores de toda essa série 
histórica que se iniciou em 1996. Para uma inflação 
estimada de 6%, as taxas reais estavam abaixo de 
1,2% e, ainda assim, era uma das taxas maiores do 
mundo, mas pelo menos não ocupávamos mais os 

A sociedade brasileira 

conviveu com momentos de 

grande escalada inflacionária. 

Somente pegando o período 

mais recente, entre 1980 e 1994, 

na maioria dos anos ela superou a 

marca dos 100, 200%. Em 1989 e 

em 1990, ela foi, respectivamente, 

de 1.972% e de 1.621%. Em 1993, 

quase chegou a 2.500%. Esses 

foram os números de inflação, 

segundo o IBGE, considerando o 

mesmo índice que hoje é utilizado 

no sistema de metas inflacionárias, 

o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA.

Esses números nem sempre 

foram a inflação oficial divulgada 

a cada ano. Naqueles tempos, 

não era raro o governo trocar um 

índice de inflação por outro pela 

simples conveniência de esconder 

a alta dos preços. Entre 1992 

e 1994, por exemplo, o salário 

mínimo foi corrigido por um índice 

sabidamente inferior à inflação, 

escolhido “especialmente”, o Índice 

de Reajuste do Salário Mínimo – 

IRSM.

Ao longo desse período, 

entre 1980 e 1994, o país conviveu 

com seis outros planos econômicos, 

mas que se demonstraram 

insuficientes para rebelar o 

conjunto dos desequilíbrios da 

economia nacional que acabavam 

materializando todas essas crises 

inflacionárias.

O Gráfico 1 mostra a 

evolução da inflação. Estão 

apresentados os números de 1980 

a 1994, antes do Plano Real.

A inFlAção AnTeS do PlAno reAl
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primeiros lugares nessa escala mundial. 
Não por acaso, foi produzida uma avalanche 

de pressões para que os juros voltassem a subir. E, 
em apenas sete meses, o país recuperou a liderança 
mundial dos juros reais. Quando, em 10 de outubro 
de 2013, a taxa Selic foi elevada para 9,5%, o Brasil 
passou a pagar algo como 3,5% real.

Olhando rapidamente parece pouco. Afinal, 
o país já pagou mais de 30% real por mais de um 
ano do governo de Fernando Henrique. Mas, subir 
de 1,2% para 3,5% é praticamente triplicar o juro 
real, e, assim, também os ganhos dos que aplicam 
em títulos públicos. É naturalmente um excelente 
calmante para o mercado financeiro.

Depois de seis planos 

econômicos adotados para 

controlar a inflação desde a 

década de 1980, o Plano Real foi 

implementado para  controlar a 

inflação e estabilizar as contas 

públicas. Inicialmente os preços 

foram convertidos pela URV 

(Unidade Real de Valor), para 

quebrar a chamada inflação 

inercial e, depois, para o Real.

O seu início foi um 

período de profundos cortes de 

gastos públicos, privatizações e 

aumento de impostos. Uma boa 

parte desse ajuste se deu em 

cima dos empregos e dos salários. 

A sua implantação coincidiu 

com a adoção de inúmeras 

medidas liberalizantes. A 

abertura das portas da economia 

brasileira principalmente ao 

fluxo internacional de capitais 

internalizou também os efeitos 

das seguidas crises que rondaram 

diversas economias pelo mundo 

afora entre 1994 e 1997, até que 

o país praticamente quebrou em 

1998, se socorrendo mais uma 

vez no FMI.  

O custo muito alto dos 

juros praticados para conter a 

inflação ou para enfrentar as crises 

do Real disparou a dívida pública. 

Uma herança que até hoje custa 

muito caro ao povo brasileiro.

A inflação passou a 

ter um comportamento mais 

aprazível. Maior do que a 

existente nas maiores economias. 

Mas resultante dos diversos 

desequilíbrios que ainda 

persistem na economia brasileira.

De 1995 a 2002, na média a 

inflação foi de 7,5%, muito, muito 

inferior à do período anterior.

De 2003 a 2012, a inflação 

média do período caiu para  5,5%. 

Esses números se contrapõem 

às ideias que postulam que os 

últimos governos perderam 

o controle da inflação ou que 

menosprezam essa importante 

tarefa.
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Como Então a inflação dEvE sEr 
Controlada?

A inflação não é um processo que atinge 
todos os preços igualmente. Os preços dos bens 
têm comportamentos específicos, podendo ser 
discrepantes uns dos outros. Para determinar qual 
é a mais adequada política anti-inflacionária, é 
preciso avaliar e determinar quais são os motivos 
determinantes para esse desequilíbrio.

Se um grande motor da inflação está no efeito 
combinado das cotações internacionais e do câmbio 
sobre os preços comercializáveis (bens importados 
ou exportáveis), os juros não são o melhor remédio, 
como já foi visto. Porque para produzir efeito é 
preciso rebaixar o restante da produção, o emprego 
e os salários. Como a subida de juros demora de seis 
a noves meses para produzir os efeitos pretendidos, 
trata-se de uma solução ruinosa para os trabalhadores 
e de efeito bastante prolongado. Nesses casos, para 
alcançar um efeito muito mais rápido, pode-se reduzir 
os impostos que recaem diretamente sobre os preços, 
como II, IPI, Cofins, ICMS. 

O controle sobre o crédito também se 
demonstrou eficaz para influenciar a capacidade 
de demanda. Por meio de mecanismos como a 
tributação (IOF) ou os limites à liquidez bancária, 
pode-se controlar a expansão do crédito. O uso 
desses controles, ao contrário dos juros, não 
privilegia os ganhos fáceis do rentismo.

É importante salientar que o processo 
inflacionário se caracteriza por um aumento 
generalizado dos preços. Avaliar a inflação olhando 
efeitos sazonais pode ser um erro. É o caso dos 
hortifrutigranjeiros. Esses preços sobem e descem 
naturalmente pelos efeitos da safra ou da entressafra, 
chuvas em excesso ou estiagens prolongadas. 
Atacar com juros o aumento dos preços da cultura 
do tomate, por exemplo, que produz a cada 90 dias, 
pode ser ruinoso para o conjunto da economia e 
particularmente ineficaz para combater essas causas. 

Para diminuir o preço dos alimentos, é preciso 
valorizar e incentivar ainda mais a agricultura 
familiar.  Esses produtores possuem apenas 30% da 

área destinada à agricultura, mas produzem 70% 
dos produtos que compõem a mesa das famílias 
brasileiras. Quando se compara o acesso a créditos 
a diferença é mais gritante. Na média dos dois 
últimos Planos Safra (2013-2014 e 2012-2013), o 
agronegócio teve à sua disposição seis vezes mais 
recursos públicos do que os disponibilizados para a 
agricultura familiar. 

Dados do IPEA apontam que, entre 1990 
e 2011, as áreas destinadas a produtos básicos, 
como arroz, feijão, mandioca e trigo, diminuíram 
respectivamente 31%, 26%, 11% e 35%. Por outro 
lado, as de produtos do agronegócio exportador, 
como a cana e a soja, cresceram 122% e 107%. Isto 
faz muita diferença em um momento em que o 
país melhora a renda das famílias e acrescenta ao 
mercado de consumo milhões de pessoas.

Para o controle dos preços dos alimentos, 
é preciso ampliar a sua produção, valorizar esses 
produtores, aumentar o crédito e a assistência 
técnica, que melhora a produtividade. É preciso ter 
estoques reguladores, seguros agrícolas e políticas 
de preços. Muitas dessas medidas vêm sendo 
adotadas, mas é inegável que a política agrícola 
brasileira ainda privilegia o agronegócio exportador, 
para onde é carreada a imensa maioria dos recursos 
públicos e focalizada a atenção do governo.

Para estabelecer uma política justa de 
enfrentamento à inflação, é importante afastar as 
ideias de que o aumento dos juros é o único caminho. 
Com juros elevados, enquanto os trabalhadores 
sofrem desemprego, os banqueiros e outros que 
podem, fazem aplicações financeiras, obtendo mais 
rendimentos e lucros. 

É verdade que os pobres perdem com a inflação, 
porque não têm acesso ao sistema financeiro para 
protegerem suas parcas economias. Mas, provocar o 
seu desemprego não lhes representa salvação. 

O importante para as políticas anti-inflação 
é combinar diversos instrumentos e utilizar a taxa 
de juros com parcimônia. Assim pode-se a manter 
a inflação sob controle, sem ter no desaquecimento 
econômico e no desemprego os principais motores a 
forçar os preços para baixo.
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O 
debate sobre o projeto de lei 
(PL) 4.330/2004, que trata da 
regulamentação da terceirização, 
precisa ser melhor compreendido, 
diante da postura dos empresários,  

do governo, dos parlamentares, dos magistrados e 
dos trabalhadores.

A regulamentação da terceirização é uma 
necessidade, tanto para assegurar direito aos 
trabalhadores, quanto para dar segurança jurídica 
a quem contrata os serviços. Mas o texto proposto 

não se presta a esse propósito. Ele pretende apenas 
ampliar o escopo da terceirização e precarizar os 
direitos trabalhistas.

Nesse debate os atores se movimentam 
com visão e interesses nem sempre convergentes, 
como se pode depreender da leitura dos próximos 
parágrafos.

O setor empresarial tem jogado todas as fichas 
nesse projeto, incluindo os empresários que não 
atuam no ramo da intermediação de mão-de-obra, 
porque o texto será o primeiro e fundamental passo 

o imBrÓGLio DA 
TErCEiriZAÇÃo

Antônio Augusto de Queiroz
Jornalista, analista político e diretor de 

Documentação do Diap – Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar
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na direção do completo desmonte do Direito do 
Trabalho, além de criar a possibilidade de contratar 
serviços bem mais baratos em substituição aos 
empregados próprios.

Os empresários, que são os principais 
financiadores de campanha no País, estão 
pressionando os parlamentares para que votem a 
matéria. Estima-se que uma eleição para a Câmara 
não fique por menos de dois milhões de reais, daí 
a tentação dos parlamentares em apoiar a tese 
empresarial de precarização do trabalho.

O governo, infelizmente, não tem uma posição 
clara sobre o tema, ficando omisso no debate dessa 
relevante matéria.

 Nem o fato de o ex-presidente Lula ter 
pedido a retirada de tramitação do Congresso de 
um projeto com conteúdo semelhante, que tinha 
sido enviado na gestão FHC, sensibiliza o governo 
da presidente Dilma.

O Ministério do Trabalho e Emprego, 
sucateado e envolvido na apuração de denúncias de 
corrupção, não joga nenhum papel relevante nesse 
tema, como de resto em nenhum outro do mundo 
do trabalho atualmente.

O Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão tem pressionado pela aprovação do 
projeto, sob o fundamento de que contrata muitos 
terceirizados e precisa de uma regulamentação para 
que tenha segurança jurídica nessas contratações.

A Casa Civil não disse a que veio nesse assunto 
e a Secretaria-Geral da Presidência aposta num 
acordo para a votação da matéria.

Ou seja, quem deveria defender os 
trabalhadores, no caso o Ministério do Trabalho, não 
tem força no Governo, e os setores que têm peso 
tendem a apoiar o projeto, seja na versão atual, caso 
do Planejamento, seja numa versão com regras mais 
claras, inclusive no que diz respeito à representação 
sindical, caso da Secretaria-Geral da Presidência.

Entre os parlamentares, com exceção da 
bancada sindical e de poucos partidos, entre os 
quais PT e PCdoB, que fecharam questão contra, 
os demais ou estão divididos ou 100% a favor da 
proposta empresarial.

A confusão é geral. O presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça, onde o projeto se encontra, 
parece  confuso, com o vai e vem de relatorias, e 
inseguro, ao pedir ao presidente da Câmara para 
levar a matéria para votação direto no plenário.

Os partidos, inclusive o PT, que fechou questão 
contra o projeto, e o PDT, que indicou o ministro do 
Trabalho e Emprego, contraditoriamente assinaram 
apoio a um requerimento para votação da matéria 
em regime de urgência no plenário.

Todos sabem que o fato de subscrever um 
requerimento não significa que votará a favor 
do mesmo ou do mérito da matéria objeto do 
requerimento, mas é no mínimo estranho.

Os magistrados do trabalho e suas 
associações, que conhecem bem como são tratados 
os trabalhadores terceirizados, foram firmes no 
combate ao projeto, que precariza ainda mais os 
direitos desses trabalhadores. Até o Tribunal Superior 
do Trabalho, que não costuma opinar sobre matéria 
em debate no Legislativo, emitiu uma nota, assinada 
por 19 dos 27 ministros, condenando fortemente o 
projeto.

As entidades sindicais, notadamente as centrais 
sindicais, são unânimes em denunciar o projeto, que 
amplia o escopo da terceirização, inclusive para as 
atividades fins da empresa, sem reais garantias para 
os trabalhadores. Nem a responsabilidade solidária 
da empresa contratante da terceirizada na hipótese 
de não cumprimento de direitos é aceita.

A presença e o trabalho de todas as centrais 
foram determinantes para o retardamento da 
apreciação da matéria. As grandes manifestações, 
nos corredores do Congresso, com forte presença da 
CUT,  contribuiram para o fechamento de questão do 
PT contra o PL 4.330. Mas a mobilização não pode 
nem deve parar.

A pressão dos trabalhadores e suas 
entidades pela não votação ou rejeição do projeto 
deve ser permanente, porque o setor empresarial, 
que financia campanha, tem pressionado muito 
pela votação. Toda vigilância e cuidado é pouco 
na tentativa de evitar esse retrocesso nas relações 
de trabalho.
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