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|   Editorial

Quem acompanha o dia a dia da ANFIP sabe 
perfeitamente que os anseios da sociedade brasileira 
encontram eco nas ações da entidade, que não se 
limita a defender, de forma incontestavelmente 
legítima, os interesses dos seus associados, mas 
também os anseios de toda a sociedade brasileira. 

Princípios de cidadania, salário mínimo 
digno, condições de trabalho adequadas, justiça 
fiscal e tributária, segurança, saúde, educação, 
direitos dos aposentados, previdência social 
pública fortalecida, são temas sempre presentes na 
agenda da ANFIP, permanentemente convidada a 
participar de fóruns que priorizam assuntos como 
esses em suas pautas.

São temas que, também de forma mais do 
que evidente, estarão na agenda de prioridades 
do debate que se estabelecerá no país em razão 
das eleições que se aproximam, quando teremos 
a renovação do quadro político e a escolha do 
representante máximo da nação na Presidência da 
República. É uma discussão que se aguça sempre 
às vésperas do pleito, mas que na verdade tem 
que estar presente na vida de todos os brasileiros 
durante todos os dias do ano.

O Brasil é uma nação jovem com velhos 
problemas. Mau uso de verbas públicas, máquina 
estatal desestruturada, corrupção, empreguismo, 
nepotismo, entre outros vícios, opõem obstáculos 
ou mesmo impedem a resolução de problemas da 
maior gravidade, em prejuízo de toda a população. 
A violência urbana é um dos mais danosos efeitos 
– entre tantos outros – do permanente adiamento 
de soluções, urgentes mas sempre postergadas, 
numa inquietante distorção da missão máxima e 
prioritária de todo governante, que é exatamente a 
de equacionar essas questões, mediante a ampliação 
do debate e a democratização das soluções.

Há um vício de distorção deletéria que custa 
ainda a ser entendido por boa parte da população, 

vítima muitas vezes de manipulações da informação 
que acabam por prejudicar o conjunto da sociedade: 
o papel do servidor público na resolução de todos 
esses problemas, para que o Brasil seja revigorado 
por providências que lhe dêem fôlego na busca de 
novos horizontes. Mal remunerado, incompreendido, 
desvalorizado, injustiçado e, em consequência disso 
tudo, frequentemente desanimado, o servidor tem 
que atuar muitas vezes sob condições desfavoráveis, 
arcando com o desgaste que resulta da desestrutura 
do sistema muito mais do que do seu esforço, muitas 
vezes inglório, para produzir bons resultados.

Particularmente no que diz respeito aos 
Auditores-Fiscais da RFB, por exemplo, há uma 
permanente incompreensão do seu papel não 
apenas por parte da população, mas do próprio 
governo, aparentemente incapaz de dimensionar 
a importância desses profissionais em sua missão 
de garantir recursos para o equacionamento das 
demandas cada vez mais crescentes da nação. Assim, 
festejam-se anualmente os recordes de arrecadação, 
mas negam-se as providências indispensáveis 
ao alcance dessas metas, mediante a reincidente 
imposição de obstáculos aos justos reajustes 
salariais, ao aperfeiçoamento profissional e mesmo 
à reposição dos quadros para garantir ao menos a 
continuidade dessa eficácia, tantas vezes alcançada 
apenas em razão do esforço despendido por quem 
cumpre seu dever mesmo sem a contrapartida do 
apoio à sua atividade.

São questões como estas que precisam 
estar no centro das discussões, de forma cada vez 
mais intensa, nos meses e nos dias que antecedem 
as eleições. É preciso que cada brasileiro se 
conscientize da necessidade de elevar o debate e 
de enxergar de uma vez por todas que quem muda 
o Brasil não são os governos, intrinsecamente 
transitórios. Quem muda o Brasil somos nós, 
brasileiros, a força permanente da nação.

Quem muda o Brasil
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O Governo está fazendo bondade com chapéu 

alheio? É a pergunta que surge a partir da implantação 

do programa de desoneração da folha de pagamentos 

de setores da economia, implantado no final de 2011, 

e que já representava, até o fechamento desta edição, 

uma renúncia fiscal de R$ 43,4 bilhões, segundo 

cálculos do Ministério da Fazenda.  O volume de 

recursos, correspondente à substituição da contribuição 

previdenciária de 20% pela alíquota de até 2% sobre o 

faturamento das empresas, acaba por desencadear o 

debate sobre o impacto dessa iniciativa nas contas da 

Previdência Social. O governo garante que a reposição 

dos recursos da Seguridade vem acontecendo, mas, 

segundo estudos, há descompasso que pode significar 

ônus para o sistema previdenciário.

Bandeira de luta da ANFIP desde 2010, quando 

o projeto foi encaminhado pelo Poder Executivo ao 

Congresso Nacional, entrou em vigor no último dia 

29 de janeiro a Lei nº 12.846/2013, a chamada Lei 

Anticorruptores. A norma punirá pessoas jurídicas 

envolvidas em atos ilícitos e improbidade, garantindo o 

ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos. 

A nova norma é vista como um divisor de águas no País 

para a mudança de comportamento empresarial e do 

cenário de corrupção, pois pune a pessoa jurídica que 

comete atos lesivos contra a Administração Pública, 

dentro e fora do Brasil. A partir de agora, a punição deixa 

de atingir apenas o servidor público que tenha cometido 

algum ato de corrupção contra a administração pública 

nacional ou estrangeira e alcança a própria empresa 

envolvida. 

Esta edição traz também reportagem sobre 

outra nova lei que pode ser recebida com satisfação: 

a que beneficia a aposentadoria dos portadores 

de necessidades especiais, um direito definido na 

Constituição Federal de 1988 e que chega, portanto, 

com atraso de um quarto de século.  A Lei Complementar 

142/2013, que entrou em vigor em novembro do ano 

passado, veio para corrigir uma distorção histórica no 

sistema previdenciário e garantir o justo direito a uma 

aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. 

Boa leitura 
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Educação E saúdE

O Brasil do século XXI ainda convive com problemas 
graves nas áreas de educação e saúde. É lógico que não 

apenas nessas, mas também no tocante à segurança 
pública, saneamento básico e outras, mas podemos 
dizer que o problema da violência está intimamente 

ligado também ao da educação.
A questão da educação é mais grave do que parece. 

Não se trata apenas do baixo nível de ensino, mas 
também da falta de escolas, dos professores mal 

remunerados, do sucateamento de alguns desses 
centros de ensino. Podemos estender também o 

problema social ao período anterior à idade escolar 
propriamente dita: a falta de creches. A legislação 

estabelece obrigatoriedade de garantir creche para 
as empresas a partir de um determinado número de 

empregados, e isso evidentemente não é obedecido por 
todas e depende muito da força do sindicato na hora de 

fechar os acordos. Só que não pode ser assim: é preciso 
garantir creche para todas as crianças, numa medida 

de extensão mais abrangente ainda, uma vez que 
muitas mães simplesmente não conseguem emprego 

por terem filhos pequenos, enquanto outras deixam 
seus filhos sozinhos, trancados em barracos, muitas 

vezes, o que já deu origem a inúmeras tragédias, como 
incêndios que ocorrem devido à pouca idade dessas 

crianças, vítimas de acidentes caseiros.

Saúde é preocupação na hora apenas em que se está 
em campanha eleitoral, e assim mesmo mais para 

propaganda enganosa do que qualquer coisa. Seria 
bom que todo governante e todo parlamentar levasse 

seus filhos à rede pública de atendimento hospitalar, 
para conhecer o drama de crianças que muitas e 

muitas vezes correm risco de morte ou chegam mesmo 
a morrer por falta de atendimento. Isto sem contar os 

adultos, é lógico.
Não podemos, definitivamente, acreditar que o 

Brasil possa vir a ser um país justo caso questões 
como estas não sejam frontalmente atacadas e 

solucionadas. É tema cuja discussão se torna mais do 
que atual, quando os brasileiros começam a fazer suas 

declarações de Imposto de Renda e percebem que, 
embora tenham tantas vezes que pagar do seu próprio 

bolso tanto educação como atendimento à saúde, nem 
sequer desconto minimamente condizente com o que 
gastaram com seus filhos podem fazer na declaração, 

cujo montante de abatimento por dependente chega a 
ser verdadeiramente ridículo na maioria dos casos.
Apelamos à consciência cívica dos brasileiros e das 
brasileiras, para que reivindiquem e lutem por seus 

direitos. Definitivamente, o Brasil precisa mudar com 
urgência.

Mercedes Santos S. A. de Albuquerque
Recife - PE 
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Aposentadoria para deficientes - Com atraso de 25 anos, foi finalmente 
criada lei que estabelece critérios para a aposentadoria dos portadores 
de necessidades especiais, um direito definido na Constituição Federal de 
1988. A Lei Complementar 142/2013, que entrou em vigor em novembro 
do ano passado, veio para corrigir uma distorção histórica no sistema 
previdenciário e garantir o justo direito a uma aposentadoria especial 
para as pessoas com deficiência. Analistas divergem sobre alguns pontos. 

Lei anticorruptores - Entrou em vigor no último dia 29 de janeiro 
a chamada Lei Anticorruptores. A norma punirá pessoas jurídicas 
envolvidas em atos ilícitos e em improbidade, com o ressarcimento 
do prejuízo causado aos cofres públicos. Bandeira de luta da ANFIP, 
a Lei representa uma perspectiva de mudança de comportamento 
empresarial, pois pune a pessoa jurídica que comete atos lesivos contra 
a Administração Pública, dentro e fora do Brasil. 

Viver bem. Viver mais – Todos querem viver mais, de preferência – é 
lógico – com bastante saúde. Médicos, terapeutas ocupacionais, 
psicólogos, psicanalistas e tudo o que se encaixe no imenso segmento 
das terapias alternativas e até das “ciências ocultas”, que estão cada vez 
mais presentes, apresentam as suas sugestões e conselhos. 

Tributação e direitos humanos - A relatora especial das Nações Unidas 
sobre extrema pobreza e direitos humanos, Magdalena Sepúlveda 
Carmona, tenta mobilizar governos e entidades governamentais e não 
governamentais em busca de contribuições para o seu relatório sobre 
os impactos das políticas fiscais e tributárias dos governos nos direitos 
humanos das pessoas que vivem em situação de pobreza. O Brasil ainda 
não se pronunciou.

Ideias e Debates - O ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), advogado Almir Pazzianotto Pinto, analisa 
a questão da greve no serviço público. Ele apresenta um histórico dos 
movimentos e analisa os parâmetros que devem nortear a elaboração 
da nova lei, nem demasiadamente rigorosa, nem frouxa e tolerante.

Desoneração da folha – O tema é polêmico. O ponto de conflito entre 
especialistas, entidades de defesa dos aposentados, parlamentares e o 
governo passa longe do questionamento sobre a necessidade de se criar 
incentivos para aumentar a competitividade da economia brasileira. 
Concentra-se, sim, na Previdência Social como fonte de financiamento 
da desoneração, que contemplou mais de 50 segmentos da indústria, 
dos transportes, da construção civil e do comércio e serviços. 

Encontro marcado em SP – Os auditores-fiscais da RFB de todo o Brasil 
têm encontro marcado em São Paulo, nos dias 22 e 23 de maio. O maior 
centro econômico da América Latina irá sediar o XIV Encontro Nacional 
da ANFIP. É a primeira vez que o evento se realiza na capital paulista, 
uma das mais importantes cidades do mundo.

ANFIP 64 anos - A ANFIP completa, em 22 de abril deste ano, 
64 anos de idade, apresentando aos seus associados e a toda a 
sociedade um balanço altamente positivo de sua trajetória, não 
apenas focada nos legítimos interesses corporativos, mas também 
em todas as lutas da sociedade brasileira por um país mais justo e 
mais digno. A Entidade é pioneira em sua luta e alcançou posição de 
destaque no cenário nacional. 

Como anda o desemprego - O Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mudou a forma de apurar informações relacionadas 
ao mercado de trabalho no país. As atuais Pesquisa Mensal de Emprego 
(PME), realizada em seis regiões metropolitanas, e a Pesquisa Nacional 
por amostra de Domicílios (PNAD), que é anual, são substituídas pela 
PNAD Contínua, com divulgações trimestrais e cobertura em todo o 
território nacional. Os impactos da mudança ainda causam dúvidas.
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C
om um atraso de 25 anos, enfim foi criada 
uma lei que beneficia a aposentadoria 
dos portadores de necessidades 
especiais, um direito definido na 
Constituição Federal de 1988. A Lei 

Complementar 142/2013, que entrou em vigor em 
novembro do ano passado, veio para corrigir uma 
distorção histórica no sistema previdenciário e 
garantir o justo direito a uma aposentadoria especial 
para as pessoas com deficiência. 

A norma garante ao segurado da Previdência 
Social, com deficiência intelectual, mental, física, 
auditiva ou visual, a redução da idade de cinco anos, no 
caso da aposentadoria por idade. Já na aposentadoria 
por tempo de contribuição, a vantagem é a redução 
do tempo de contribuição em até dez anos, conforme 
o grau (leve, moderado ou grave) de deficiência do 
beneficiário, que será avaliado pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

No caso de a deficiência ser considerada leve, 
o tempo será reduzido em dois anos; se moderada, 
reduz em seis anos, e se for grave, reduz em dez 
anos. Além disso, nesse tempo diferenciado de 
aposentadoria não vai incidir o temeroso fator 
previdenciário, a não ser quando for para beneficiar 
o trabalhador.

Outra boa notícia da nova lei é que, caso a 
perícia constate que a pessoa com deficiência já 
está no mercado de trabalho há mais tempo do que 
o necessário para se aposentar, vai poder receber o 
benefício de imediato.

“Essa lei é muito bem vinda e representa o 
reconhecimento de um direito das pessoas com 
deficiência”, declarou Margareth Teixeira Amora. Ela é 
mãe do Rogério Teixeira Amora, de 29 anos, portador 
de paralisia cerebral. 

A servidora pública questiona, no entanto, a 
abrangência da lei que, para ela, não é suficiente. 
“Para ser justa mesmo, deveria abranger todos os 
deficientes, inclusive aqueles que não têm a mínima 
condição de trabalhar e, consequentemente, não 
podem se aposentar, como no caso do meu filho, 
que é totalmente incapaz e depende da família para 
tudo”. Ela explica ainda que os cuidados incluem 

sessões de fonoaudiologia, fisioterapia, entre outros, 
o que acaba gerando aumento nas despesas. 

Para classificar o grau da deficiência 
do segurado, será realizada avaliação pericial 
médica e social. A primeira vai considerar os 
aspectos funcionais físicos da deficiência, como 
os impedimentos nas funções e nas estruturas do 
corpo e as atividades que o segurado desempenha. 
Já na avaliação social, por meio de entrevista, serão 
consideradas as atividades desempenhadas pela 
pessoa no ambiente do trabalho, da casa e social. 
Ambas as avaliações vão levar em consideração a 
limitação do desempenho de atividades e a restrição 
de participação do indivíduo no seu dia a dia. 

A grande novidade da regulamentação da 
aposentadoria especial gira em torno da avaliação 
funcional de cada pessoa com deficiência, que 
será feita através da Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), e mediante 
a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro 
Aplicado para Fins de Aposentadoria (IFBrA). A Portaria 
Interministerial n° 1, de 27 de janeiro de 2014, que traz 
a regulamentação da avaliação funcional, foi editada 
em conjunto pela Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, pelos Ministérios da 
Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e pela Advocacia-Geral da União.

AvAliAção polêmicA
Apesar de ser tão esperada, mal entrou em vigor, 

a nova lei já está causando polêmica. O principal motivo 
está no art 2º da portaria que regulamenta a norma. 
O texto determina que compete à perícia do INSS 
“avaliar o segurado e fixar a data provável do início da 
deficiência e o respectivo grau, assim como identificar a 
ocorrência de variação no grau de deficiência e indicar 
os respectivos períodos em cada grau”.

Para algumas pessoas, esse é um poder 
que pode prejudicar os segurados e dar margens 
a novos questionamentos, até mesmo por vias 
judiciais, confrontando as avaliações médicas da 
perícia do Instituto. 
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Não são raros os casos de pessoas que dão 
entrada a processo na Justiça queixando-se de não 
ter conseguido determinado seguro da Previdência 
(como auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, 
etc) porque o INSS não a considerou apta a receber 
tal benefício.

“Todos que precisaram passar por uma perícia 
do INSS já tiveram que viver uma via penosa e sem 
direito de reclamar quando o benefício é negado, 
pois é uma delonga enorme o caminho que o 
segurado tem que percorrer para ter o seu direito 
garantido”, desabafou Genésio Aparecido de Melo, 
portador de deficiência desde os doze anos, quando 
teve uma amputação traumática da perna direita. 

Técnico judiciário do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Melo afirma ter receio de que o INSS 
dificulte ainda mais a caracterização da deficiência 
para que o segurado trabalhe por mais tempo. “Eles 
podem considerar que a deficiência de cunho grave 
seja colocada como moderada, e que a moderada seja 
processada como leve. Quem impediria o INSS? Nada 
nem ninguém, a não ser as vias judiciais”, afirmou.

Mesmo assim, há quem defenda o modelo 
de avaliação adotado na lei. Para a deputada Mara 
Gabrilli (PSDB/SP), “trata-se de um modelo mais 
justo, pois avalia não só a deficiência da pessoa, 
mas também aspectos ambientais, de trabalho e 
socioeconômicos, bem como a relação dessa pessoa 
com o meio em que vive”, afirmou a parlamentar, 
tetraplégica há quase 20 anos, quando sofreu um 
gravíssimo acidente de carro.

Segundo a deputada, a avaliação também 
pretende analisar as chamadas barreiras externas 
que o meio oferece ao portador de deficiência: se 
existe transporte acessível, intérprete de Libras 
(Língua Brasileira de Sinais), audiodescrição para o 
cego, entre outras condições ideais. 

Para o Ministério da Previdência, a avaliação de 
funcionalidade representa uma inovação importante 
trazida pela lei. No entanto, por se tratar de uma 
experiência inédita no Brasil, não há como prever 
como a aplicação dessa avaliação se dará na prática. 

“O maior problema dessa determinação seria 
o fato de ainda não haver nenhum estudo quanto à 

inteligibilidade e à reprodutibilidade das avaliações 
baseadas na aplicação do IFBrA”, explicou o professor 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (USP), Marcelo Riberto. 

“Por se tratar de um instrumento ainda 
complexo, que vai variar de caso para caso, eu não 
saberia dizer, ainda, se nas condições em que vivo 
hoje, seria beneficiada ou não por esse sistema”, 
concluiu a deputada Mara Gabrilli.

Risco de inchAço no sistemA 
Outra dúvida que paira no ar é quanto à 

capacidade do INSS para atender às solicitações 
de aposentadoria especial para as pessoas com 
deficiência. Alguns acreditam que existe risco de 
haver um inchaço no sistema do Instituto, com 
aumento das filas nas Agências da Previdência Social 
(APS) e, consequentemente, retardo no atendimento 
aos segurados.

A pesquisa Censo 2010, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE), apontou que, 
no Brasil, quase ¼ da população (23,9%) tinha 
algum tipo de deficiência, o que significa cerca 
de 45,6 milhões de pessoas. O estudo investigou 
os seguintes tipos de deficiência: visual, auditiva, 
motora e mental/intelectual e, para as três primeiras, 
também verificou o grau de severidade. 

No entanto, pelo fato de a aposentadoria 
especial para a pessoa com deficiência ser uma 
norma inédita, o Ministério da Previdência Social 
admite não ser possível saber a quantidade de 
pessoas que podem ter o direito reconhecido. Ainda 
de acordo com o órgão, atualmente, existem 4.813 
mil peritos ativos atuando nas 1.447 agências fixas 
do INSS de todo o Brasil.

Por necessidade da adequação dos sistemas 
e das agendas dos serviços já prestados pela 
autarquia, a avaliação pericial médica e social só terá 
início em março. Mas, caso seja concedido, o direito 
do segurado passa a contar a partir do dia em que 
ele efetivamente agendou o atendimento. 

Por isso, antes de fazer o agendamento, é 
preciso observar alguns critérios, entre eles, o de 
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ser segurado do Regime Geral da Previdência Social 
(RGPS). É importante frisar que as condições para ter 
direito ao benefício variam de acordo com o tipo de 
aposentadoria requerida: se por idade ou por tempo 
de contribuição. O contribuinte pode ligar para 
a Central 135 ou acessar o site www.previdencia.
gov.br para agendar o atendimento e se informar 
de quais documentos precisa levar para solicitar a 
aposentadoria especial.

Vale lembrar ainda que a nova norma só se 
aplica aos benefícios requeridos a partir de 4 de 
dezembro de 2013. Sendo assim, as pessoas que se 
aposentaram antes da vigência da LC 142/13 não 
terão direito à revisão do seu benefício.

mesmos diReitos pARA os  
seRvidoRes públicos

Apesar de ser considerada um avanço nas 
conquistas das pessoas com deficiência, ainda 
não se pode dizer que a nova lei seja totalmente 
democrática, pois não abraça todas as pessoas 
com deficiência, deixando de fora, por exemplo, 
os servidores públicos. E já existe proposta nesse 
sentido no Congresso Nacional.

Desde 2005, tramita no Senado um projeto 
que “estabelece requisitos e critérios diferenciados 
para a concessão de aposentadoria aos servidores 
públicos portadores de deficiência”. De autoria 
do senador Paulo Paim (PT/RS), o Projeto de Lei 
do Senado nº 250/05 teve parecer aprovado na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJC), em outubro do ano passado. Mas desde 
dezembro, está parado na Subsecretaria da 
Coordenação Legislativa do Senado.

“Esse projeto está esperando para ser levado à 
votação há quase nove anos. O Congresso Nacional 
nunca se preocupa com matérias análogas, fica 
empurrando com a barriga. Outras matérias que 
poderiam caminhar juntas, não tramitam, e acabam 
ficando processos idênticos para trás. Esse é o nosso 
maior problema”, lamentou Genésio Melo. “Quem 
sabe, por meio dessa matéria, esse tema chegue 
ao conhecimento dos nossos grandes legisladores, 

e eles passem a ter uma atenção mais célere no 
andamento dos projetos daquela casa”, completou 
o servidor do STJ.

Confira abaixo a distribuição de médicos 
peritos do INSS por Estado:

Estado lotação de peritos médicos por UF

Ac 19
Al 76
Am 52
Ap 13
bA 268
ce 151
dF 93
es 89
Go 127
mA 77
mG 551
ms 110
mt 72
pA 132
pb 103
pe 164
pi 60
pR 237
RJ 481
Rn 81
Ro 27
RR 13
Rs 379
sc 242
se 35
sp 1136
to 25

total geral 4813

Fonte: ministério da previdência social

 

Como será a aposentadoria especial para a pessoa 
com deficiência com a LC 142/2013:  
Por idade: 

Homem 60 anos*

Mulher 55 anos*
*desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e compro-
vada a existência de deficiência durante igual período

Por tempo de contribuição:

Grau de deficiência

v Grave moderada leve

Homem 25 anos 29 anos 33 anos

Mulher 20 anos 24 anos 28 anos



|   dEsonEração da FolHa
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com chapéu alheio
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A 
desoneração da folha de pagamentos 
de setores da economia, processo 
desencadeado no final de 2011 pelo 
governo federal, já representa uma 
renúncia fiscal de R$ 43,4 bilhões, 

segundo cálculos do Ministério da Fazenda.  O 
volume de recursos, correspondente à substituição 
da contribuição previdenciária de 20% pela alíquota 
de até 2% sobre o faturamento das empresas, ajuda 
a alimentar a discussão sobre o impacto dessa 
iniciativa do governo Dilma Rousseff nas contas da 
Previdência Social.

O ponto de conflito entre especialistas, 
entidades de defesa dos aposentados, parlamentares 
e o governo passa longe do questionamento sobre 
a necessidade de se criar incentivos para aumentar a 
competitividade da economia brasileira. Concentra-
se, sim, na Previdência Social como fonte de 
financiamento da desoneração, que contemplou 
mais de 50 segmentos da indústria, dos transportes, 
da construção civil e do comércio e serviços. 

Outra questão em debate é a compensação 
dos recursos subtraídos da Previdência com a 
desoneração, medida prevista na Lei 12.546/13. O 
governo sustenta que a reposição vem acontecendo. 
Segundo o Ministério da Previdência Social (MPS), 
no período de janeiro a dezembro, foram repassados 
ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social 
cerca de R$ 9 bilhões a título de compensação da 
desoneração da folha de pagamentos, corresponde 
ao impacto no período de setembro de 2012 a agosto 
de 2013. Mais R$ 1,8 bilhão, reforça o ministério, foi 
repassado em dezembro de 2012.

“A compensação vem sendo feita conforme 
preconizado pela legislação, afastando qualquer 
prejuízo ao financiamento da Previdência Social. 
A desoneração tem como objetivo ampliar a 
competividade do país e estimular a formalização 
sem afetar o financiamento das políticas sociais”, 
afirma o secretário de Políticas de Previdência Social 
do Ministério da Previdência Social, Leonardo Rolim.  

O secretário contesta que haja descompasso 
entre a apuração da renúncia fiscal e a compensação 
para a Previdência Social conforme versão 

da Confederação Brasileira de Aposentados, 
Pensionistas e idosos (Cobap). “É impossível que a 
compensação seja feita de forma imediata. Existe um 
tempo necessário, do ponto de vista operacional, 
para que seja feita a apuração e o repasse de 
recursos”, reforça Rolim.

Para a Cobap, o dinheiro tem sido devolvido 
em valores muito inferiores às perdas estimadas. 
Segundo a assessoria econômica da entidade, até 
novembro de 2013, a União teria repassado R$ 7 
bilhões ao INSS. Nesse caso, faltariam R$ 9,74 bilhões 
para recompor os custos da desoneração no caixa da 
Previdência Social.

“A Cobap sempre foi contra a desoneração 
por entender que o dinheiro da Previdência não 
pode, de maneira alguma, ajudar os grandes grupos 
econômicos que não dão retorno para o bem estar 
dos aposentados e dos pensionistas e, tampouco, 
retorno social para o país”, afirma o presidente da 
Cobap, Warley Martins Gonçalles.

A ANFIP também se pronuncia sobre o 
tema com frequência e lançou, no final de 2013, 
uma publicação na qual também analisa, de forma 
abrangente, a questão da desoneração e os possíveis 
prejuízos para a Previdência (leia Box). 

 O debate foi parar no Congresso Nacional. Em 
outubro do ano passado, a Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos Deputados promoveu 
audiência pública na qual ficou clara a divergência 
entre o governo e as entidades de defesa dos 
aposentados, acadêmicos e parlamentares que 
temem pelo futuro do sistema de Seguridade Social. 

 “Embora haja a garantia do Governo de que 
as renúncias fiscais estão sendo integralmente 
compensadas, a principal preocupação está 
relacionada ao futuro imediato da Previdência 
Social”, comenta o deputado Padre João (PT/MG), 
autor do requerimento da audiência pública que 
debateu o tema.  O deputado conta que a iniciativa 
de requerer a reunião foi sugestão da Conferência 
Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), entidade 
tradicionalmente relacionada a causas sociais, 
o que reforça a preocupação geral com a saúde 
financeira da Previdência.
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Nos meios acadêmicos a política de 
desoneração do governo e suas fontes de 
financiamento é vista sob uma perspectiva 
macroeconômica.  “As perdas da Previdência Social 
com a desoneração serão compensadas, de uma 
forma ou de outra, pelo Tesouro Nacional. No 
entanto, é complicado que o governo abra mão 
de receitas no momento em que se esforça para 
cumprir as metas fiscais”, observa o economista do 
IPEA e especialista em Previdência Social, Marcelo 
Abi-Ramia Caetano.

O economista avalia ainda que ainda não 
houve tempo para avaliar os impactos efetivos 
da desoneração sobre o emprego, salário, 
competitividade e arrecadação tributária.  Segundo 
ele, o governo adotou a política de desoneração 
com prazo de validade, que seria até 2014. “Pode 
acontecer de o governo perceber, lá pelo segundo 
semestre, que a desoneração provocou perdas de 
receita que comprometam o equilíbrio fiscal”, avalia.

Pode ser que a previsão de Caetano já esteja 
se confirmando. Afinal, quando indagado sobre 
o cronograma de inclusão de novos setores na 
desoneração em 2014, o Ministério da Fazenda 
declarou, por meio da Assessoria de Comunicação 
Social, que o ministro Guido Mantega “tem 
informado que não há previsão de novas 
desonerações de folha de pagamento”. 

entendA A desoneRAção
Os setores que estão sendo beneficiados 

pela desoneração da folha de pagamento, que 
é a substituição da base tributária da folha de 
pagamento para o faturamento, com alíquotas sobre 
o faturamento que podem ser de 1% ou 2%, foram 
definidos inicialmente pela Medida Provisória nº 540, 
de agosto de 2011, que contemplava alguns setores 
industriais e serviços de tecnologia da informação. 

Em dezembro de 2011, a MP foi convertida na 
Lei 12.546, de dezembro de 2011. Posteriormente, 
os setores foram sendo ampliados por meio 
das medidas provisórias 563 (convertida na Lei 
12.715/2012), 582 (convertida na lei 12.794/2013), 

taBEla
renúncia Fiscal/por ano e segmento

Fonte: Ministério da Fazenda

para 2012 – total previsto de R$ 3,8 bilhões:

segmento desoneração líquida
(r$ Milhões) 

indústria 3.088 

serviços   687 

para 2013 – total previsto de R$ 16 bilhões:

segmento desoneração líquida
(r$ Milhões) 

indústria 9.278 

transporte 1.833 

construção civil 1.900 

comércio 1.273 

serviços 1.722 

para 2014 – total previsto de R$ 23,6 bilhões:

segmento desoneração líquida
(r$ Milhões) 

indústria         10.335 

transporte         6.163 

construção civil         3.135 

comércio         2.116 

serviços         1.895 
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601 e 612, sendo que os setores beneficiados por 
essas duas últimas medidas provisórias foram 
confirmados pela Lei 12.844/2013.  

A mesma lei que estabeleceu a desoneração 
determina que a União compensará o Fundo 
do Regime Geral de Previdência Social, no 
valor correspondente à estimativa de renúncia 
previdenciária decorrente da desoneração, de forma 
a não afetar a apuração do resultado financeiro do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  

A normativa estabelece que a compensação 
deve ser regulamentada em ato conjunto da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - e o Ministério 
da Previdência Social, mediante transferências do 
Orçamento Fiscal. 

A regulamentação dos mecanismos de 
compensação foi feita em março de 2013, com a 
edição da portaria conjunta RFB/MF/INSS/MPS. 

REAL
UM RISCO
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N
o livro Desoneração da Folha de 
Pagamentos – Oportunidade ou 
Ameaça?, em versão revista e 
ampliada, lançada com grande 
repercussão no final de 2013, a ANFIP 

também aponta os riscos a que, efetivamente, as 
contas da Previdência Social estão sujeitas com a 
política de desoneração. 

E isto não é de hoje. Segundo a ANFIP, o 

valor da renúncia estimada para o ano de 2012 

foi de R$ 7,06 bilhões e o repasse do governo foi 

de apenas R$ 3,7 bilhões, feito da seguinte forma: 

R$ 1,8 bilhão em dezembro/12 e R$ 1,9 bilhão em 

abril/13. Além de não repassar o valor correto, a 

União demorou a fazê-lo, afetando o fluxo de 

caixa da Previdência Social e os seus pagamentos, 

ressalta a ANFIP.

A entidade alerta ainda que a avaliação 

dos repasses à Previdência Social pela União é de 

vital importância porque o nível financeiro das 

desonerações cresce continuamente e em valores 

representativos. As simulações da desoneração 

da folha de pagamentos apontam uma perda 

de arrecadação, para a Previdência Social, de R$ 

19,04 bilhões em valores correntes de 2013, diz a 

ANFIP em seu estudo.

E mais adiante, alerta: Em maio de 2013, 

o governo anunciou que a compensação da 

desoneração seria feita de forma mensal, mas 

equivalente aos quatro meses anteriores, ou 

seja, continua o descompasso temporal entre 

a renúncia mensal gerada e a sua devida 

compensação. Além disso, a União repassou, em 

maio, o valor de R$ 634,6 milhões referente a 

janeiro/13, o que está abaixo do valor de renúncia 

de cerca de R$ 800 milhões apurada pela RFB.

Em 2012, por exemplo, a divulgação de 

dezembro das contas previdenciárias daquele 

ano tornou público que a Previdência Social 

arrecadou R$ 275,7 bilhões (sem considerar 

as renúncias). Essas receitas, frente aos R$ 

316,6 bilhões de despesas com benefícios, 

representaram uma necessidade de cobertura 

de R$ 40,8 bilhões. Todas as notícias repercutidas 

pela imprensa apontaram para um crescimento 

do suposto “déficit” previdenciário, que no ano 

anterior havia sido de R$ 35,5 bilhões. 

“Mas, do total de recursos que deveriam 

ter sido repassados pelo Tesouro para cobrir 

os benefícios fiscais da desoneração da folha, 

somente R$ 1,7 bilhão foi transferido. A diferença, 

de R$ 1,8 bilhão pela conta da RFB ou de R$ 5,3 

bilhões pelos estudos divulgados pela ANFIP, 

é importante para mitigar os discursos que se 

utilizam do pseudo déficit previdenciário para 

afastar mudanças que beneficiariam os segurados 

e para justificar reformas pela supressão de 

direitos ou ampliação de carências.”

A desoneração não pode ser encarada 

como algo de aceitação pacífica e muito 

menos unânime. Além da necessidade de 

resolver a equação financeira, é preciso um 

aprofundamento dos estudos, tanto pelo órgão 

responsável por essa arrecadação como por 

segmentos organizados da sociedade brasileira, 

objetivando uma apuração real da renúncia 

fiscal decorrente dessa desoneração, adverte 

a entidade. O objetivo seria verificar se os 

argumentos utilizados pelo governo, tais como 

aumentos do emprego, da renda, da formalização 

do trabalhador, da competitividade, da inovação 

tecnológica e da arrecadação tributária, em prol 

da desoneração, são verdadeiros ou devem ser 

revistos.

Outro alerta importante é que, a cada 

renovação das regras de desoneração, haverá 

setores pressionando para serem incluídos.

A publicação pode ser lida, na íntegra, na 

página da ANFIP na internet, no endereço http://

www.anfip.org.br, em Publicações>Livros. 
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E
ntrou em vigor no último dia 29 de janeiro 
a Lei nº 12.846/2013, a chamada Lei 
Anticorruptores. A norma punirá pessoas 
jurídicas envolvidas em atos ilícitos e 
improbidade, garantindo o ressarcimento 

do prejuízo causado aos cofres públicos. 
Bandeira de luta da ANFIP desde 2010, quando 

foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso 
Nacional – na época, como o então Projeto de Lei 
(PL) 6826 -, a nova norma é vista como um divisor de 
águas no País para a mudança de comportamento 
empresarial e do cenário de corrupção, pois pune 
a pessoa jurídica que comete atos lesivos contra 
a Administração Pública, dentro e fora do Brasil. A 
partir de agora, a  punição deixa de atingir apenas o 
servidor público que tenha cometido algum ato de 
corrupção contra a administração pública nacional 
ou estrangeira e alcança a própria empresa envolvida. 

Até então, funcionava mais ou menos 
assim: as empresas que agiam com irregularidades 
para obter benefícios, como fraudar licitações ou 
interferir na fiscalização previdenciária, tributária 
e trabalhista, poderiam alegar, por exemplo, que 
a infração foi motivada por um ato isolado de um 
diretor, gerente, funcionário ou um servidor público. 
Saiam praticamente sem qualquer punição. Agora, 
independentemente de quem cometeu a prática 
ilícita, a empresa será responsabilizada, no âmbito 
administrativo e civil. Essa é uma das principais 
novidades da norma, que ataca duas grandes 
chagas que há séculos maculam o Brasil: o suborno 
e a corrupção. 

Dependendo da gravidade da infração, a 
companhia será condenada a pesadas sanções, que 
podem ir do pagamento de multas – chegando a até 
20% do faturamento bruto-, perdimento dos bens e 
direitos, ou, ainda, o encerramento parcial ou total 
de suas atividades compulsoriamente. Ou seja, pela 
primeira vez no Brasil, pessoas jurídicas que forem 
pegas envolvidas com corrupção serão punidas.

Uma vez condenada, a empresa será inserida 
ainda no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
(Cnep), que dará publicidade às sanções aplicadas às 
pessoas jurídicas fraudulentas. A atualização do Cnep 

ficará a cargo dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, que deverão informar periodicamente os 
dados relativos às sanções por eles aplicadas. 

A lei também é clara ao afirmar que a 
aplicação das sanções não afeta os processos 
de responsabilização decorrentes de outras 
normas constitucionais, como a Lei 8.429/92 
(que penaliza os agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional) e a Lei 
8.666/93 (que estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos).

o que mudA nA RotinA dAs empResAs
Para o presidente do Instituto Ethos, Jorge 

Abrahão, a Lei Anticorruptores vai estimular as 
empresas a criarem programas internos, com regras 
e disciplinas, para combater práticas ilegais ou 
antiéticas. “Desde que a lei foi sancionada, em agosto 
do ano passado, vem aumentando a procura das 
empresas por consultorias para criar ou aprimorar 
seus programas internos”, disse. Além disso, as 
empresas que possuem sistemas de prevenção da 
corrupção passam a ter atenuantes legais no caso 
de serem arroladas em malfeitos que não tenham 
conseguido evitar.

“As empresas sérias, que trabalham dentro da 
lei e buscam a competição leal e transparente por 
melhores posições no mercado, têm na corrupção 
uma inimiga dos negócios. A corrupção mina a 
competição leal e, pior, quando não é punida, 
dissemina por toda a sociedade a ideia de que o 
melhor é não ter ética. Todas as empresas socialmente 
responsáveis comemoraram a aprovação dessa lei, 
pois deve promover um ambiente mais favorável à 
ética nos negócios e com menores riscos”, afirmou 
o presidente do Instituto Ethos. Ainda segundo ele, 
as empresas multinacionais que respondiam por leis 
semelhantes em seus países de origem já estão 
mais adequadas à nova legislação. Portanto, há 
uma mobilização maior das empresas nacionais 
neste sentido. 
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“Aqui no Brasil, falta ainda uma uniformidade 
de critérios para aplicar as sanções administrativas em 
diferentes estados e municípios. Esse é um desafio que 
ainda temos que vencer”, finalizou Jorge Abrahão.

A Lei Anticorruptores, além de ser mais severa 
nas sanções, também amplia os atos passíveis de 
punição. Entre eles estão: prometer, oferecer ou 
dar, direta ou indiretamente, vantagens indevidas a 
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
utilizar de qualquer artifício para subvencionar a 
prática dos atos ilícitos; fraudar a competitividade 
ou a realização de qualquer procedimento licitatório 
público ou contrato dele decorrente; manipular 
ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos celebrados com a Administração Pública 
e, por fim, dificultar ou intervir na atividade de 
investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 
agentes públicos, inclusive no âmbito das agências 
reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional.

o cAminho contRA A coRRupção empResARiAl
O ano de 2013 provou que, apesar de ser um 

termo banalizado, a corrupção ainda incomoda (e 
muito) a sociedade brasileira e parte considerável 
dos servidores públicos, que se vêem rodeados por 
pressões e denúncias de casos de corrupção. 

Em meados do ano passado, o Brasil se viu 
tomado por manifestações populares espalhadas 
por várias cidades do País. Inicialmente para 
contestar os aumentos das tarifas de transporte 
público, os atos logo passaram a abranger uma 
grande variedade de temas, entre eles, o combate 
à corrupção.

Com grande repercussão da imprensa 
nacional e internacional, as manifestações 
receberam a simpatia e o apoio popular e a cada 
dia ganhavam proporções cada vez maiores. 
Milhares de estudantes, adultos, crianças e idosos 
se concentraram nas ruas, carregando faixas e 
gritando palavras de ordem contra os gastos 
públicos, a má qualidade dos serviços públicos e a 
corrupção política. 

E enquanto a população lutava nas 
ruas, dentro do Congresso Nacional a ANFIP 
participava  ativamente de mobilização, nos 
gabinetes, corredores, comissões e plenários, 
pela aprovação do PL 6826  para combater a 
corrupção empresarial. 

A proposta foi amplamente defendida pela 
ANFIP durante sua tramitação no Congresso e na 
fase de regulamentação pelo governo. O tema 
ganhou destaque em matérias publicadas no 
portal da Entidade e foi matéria de capa da Revista 
Seguridade Social nº 111.

Foram mais de três anos para que o projeto, 
finalmente, se transformasse em lei. Desde a sua 
apresentação, em fevereiro de 2010, passou pela 
análise e aprovação das Comissões de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio; Finanças e 
Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Em outubro de 2011, foi criada a Comissão 
Especial para apreciar a matéria. A relatoria ficou 
por conta do deputado Carlos Zarattini (PT/SP), 
que ouviu autoridades, juristas e entidades e 
organizações da sociedade civil sobre o projeto nas 
diversas audiências públicas realizadas na Casa.

Ainda em 2011, o relator e o deputado 
Paulo Rubem Santiago solicitaram a realização de 
Seminário/Fórum de Debates em Curitiba (PR), São 
Paulo (SP) e Recife (PE) com a Comissão Especial. No 
requerimento apresentado, o deputado justificou 
que a ação serviria “para um amplo debate com 
autoridades, juristas e entidades e organizações da 
sociedade civil de apoio à prevenção da corrupção 
com vistas ao aperfeiçoamento da nossa legislação 
para a punição não somente das pessoas físicas, mas 
também da outra ponta do processo de corrupção, 
as empresas corruptoras”. Após meses de audiências, 
análises e apresentações de emendas (48 no total), 
em abril de 2013 o relator apresentou o seu último 
parecer favorável ao projeto. Foram três pareceres, 
sendo que os dois últimos tiveram diferença de um 
ano entre suas apresentações.

“A ANFIP acompanhou cada passo do 
projeto no Congresso. Contatamos deputados, 



Seguridade Social e Tributação - janeiro/março - 2014   |   19

criamos estratégias para a tramitação da proposta 
e acompanhamos as audiências de perto. Fizemos 
tudo isso porque acreditamos que, com essa nova 
lei, todos ganham”, afirma a presidente da ANFIP, 
Margarida Lopes de Araújo.

Em junho do ano passado, a proposta chegou 
à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC) e passou a ter como relator o deputado 
Mauro Benevides (PMDB/CE). Aprovada, a proposta 
foi encaminhada ao Senado. Lá, passou a tramitar 
como Projeto de Lei da Câmara (PLC) 39/2013, foi 
aprovado pelo Plenário da Casa, e, no mês seguinte, 
foi remetido à sanção presidencial.

No dia 2 de agosto de 2013, a Lei Anticorrupção 
foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) como 
Lei 12.846 - vetada parcialmente -, passando a vigorar 
em 29 de janeiro de 2014. 

É de conhecimento comum que a corrupção 
torna empresas ineficientes em empresas mais 
competitivas do que aquelas que investem em 
inovação e em boa governança e, consequentemente, 
acaba desestimulando o próprio investimento. Para 
a ANFIP, a nova lei representa um passo importante 
para reverter esse quadro injusto e uma oportunidade 
para condenar, de fato, as empresas fraudulentas. No 
entanto, somente regras, sem as devidas punições, 
não vão mudar nada. A Entidade entende que a Lei 
Anticorruptores deve ser efetiva no seu objetivo, 
fiscalizando as empresas e fazendo-as cumprir as 
sanções, quando determinadas. Agindo assim, 
permitirá que as boas empresas se mantenham no 
caminho da honestidade e que, do outro lado, as 
más organizações e companhias revejam suas ações 
e comportamento perante a lei e a sociedade.

Punição para pessoa 
jurídica que corrompe
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|   calEndário da anFip



São Paulo 
é sede do evento pela primeira vez

P
rincipal centro econômico da América 

Latina e uma das principais cidades do 

mundo, São Paulo recebe, nos dias 22 

e 23 de maio deste ano, o XIV Encontro 

Nacional dos Auditores-Fiscais da RFB. 

É a primeira vez que o evento se realiza na capital 

paulista, com expectativa de se tornar um dos 

maiores acontecimentos dos últimos anos, como 

parte do calendário de eventos da ANFIP.

O XIV Encontro será no hotel Sheraton/WTC, 

Avenida das Nações Unidas 12.551, Brooklin Novo. 

A abertura será no dia 22, às 20 horas. As palestras, 

que abrangem assuntos variados, seguem durante 

todo o dia 23. O encerramento será às 21 horas, com 

grande jantar. Há ainda uma extensa programação 

de passeios.

A ANFIP disponibilizou em sua página o 

hotsite do evento,  facilitando dessa forma as 

inscrições, o prévio conhecimento da programação, 

as opções de passeio e hospedagem, além de 

muitas fotos e também informações sobre dispensa 

de ponto. Os associados ativos devem se inscrever 

até o dia 22 de abril.

São Paulo responde sozinha por mais 

de 12% do PIB brasileiro. A cidade oferece 

opções culturais, gastronômicas, de lazer e de 

eventos para os mais variados gostos. Pela sua 

importância, a cidade atrai muitos imigrantes e 

sua população é constituída por gente do Brasil 

inteiro, o que lhe confere um perfil único entre 

todos os centros urbanos do país. 

Conheça a programação prévia:

22/05/2014 
20h – COQUETEL DE RECEPÇÃO

23/05/2014
9h – ABERTURA

10h – 1º PAINEL- POLÍTICO
Correção Tabela do IR
- Vicente Candido – Deputado Federal PT/SP
PEC 555/2006
- Arnaldo Faria de Sá – Deputado Federal PTB/SP
Reforma Política
- Ivan Valente – Deputado Federal PSOL/SP
- João Dado – Deputado Federal SDD/SP

12h – SAÚDE
- Unimed
- Geap

12h30 - Intervalo

14h – 3º PAINEL - MOTIVACIONAL
Superação- Viver é como velejar, vale vencer!
- Lars Grael - (Iatista)

15h30 – 4º PAINEL - TÉCNICO
Assuntos Fiscais - eSocial
- Daniel Belmiro Fontes - Auditor Fiscal da RFB
Política de Classe

16h – 5º PAINEL – POLÍTICA DE CLASSE
Direito de Greve no Serviço Público
- Almir Pazzianotto

16h30  - 6º PAINEL - PREVIDêNCIA DO SERVIDOR 
PÚBLICO
- Ricardo Pena Pinheiro - Diretor Presidente da 
Funpresp
- Débora Traldi Maggio - Gerente Geral da Jusprev

17h30 – 7º PAINEL - CONSELHO EXECUTIVO DA ANFIP

21h – JANTAR DE ENCERRAMENTO
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D
e tão popular, o tema já virou até 
piada. “Se caminhar fosse saudável, 
o carteiro seria imortal”. Ou então: 
“O coelho corre, pula, e vive 15 anos. 
A tartaruga não corre e não faz nada 

e pode chegar aos 450 anos”. Evidentemente, 
são apenas pilherias que fazem parte do folclore 
popular, porque a longevidade está associada a 
muitos fatores e, evidentemente, seria impossível 
imaginar que todos os animais (incluindo os seres 
humanos) tivessem o mesmo tempo de vida. 

Mas o fato é que todos querem viver mais e, 
é lógico, viver bem.   O INSS acaba nos exigindo isso 
a cada dia, com o temível “Fator Previdenciário”, 
que força o trabalhador brasileiro a permanecer em 
serviço por muito mais tempo do que os 35 anos 
de contribuição (para os homens) e os 30 (para as 
mulheres) previstos em lei. Mesmo que você tenha 
esse tempo comprovado em carteira, se quiser se 
aposentar, dependendo de sua idade e, portanto, 
da chamada “expectativa de vida”, vai ter uma gorda 
fatia cortada do seu benefício. Ou seja: é preciso 
viver muito para desfrutar do descanso merecido 
após décadas de labuta, porque a aposentadoria 
está demorando cada vez mais a chegar. 

De qualquer modo, não pense em se 
aposentar e ficar dormindo o dia inteiro. Numa coisa 
os especialistas convergem: quando se aposentar, 
não fique parado. Ocupe sempre o cérebro. Ative-o 
permanentemente, movimente-se, mantenha-se 
ativo. Caso contrário, a longevidade sonhada acaba 
não se tornando realidade. E a saúde também fica 
prejudicada.

O assunto é tão popular que muita gente dá 
o seu pitaco, de médicos a terapeutas ocupacionais, 
além de geriatras, psicólogos, psicanalistas e 
tudo o que se encaixe no imenso segmento das 
terapias alternativas e até das “ciências ocultas”, 
que estão cada vez mais presentes. Conhecido 
por suas inúmeras entrevistas na televisão em 
programas de muita audiência, Gilson Chveid Oen, 
que diz trabalhar com base nos ensinamentos da 
Engenharia Dimensional, a cada ano divulga novos 
mantras para tudo o que se possa pensar, com 

destaque para questões como rejuvenescimento, 
longevidade e prosperidade, que aliás devem 
sempre andar associadas, para combinar com 
felicidade. Para obter sucesso em tudo, Chveid 
sugere o mantra “zengoldabil” (pronuncia-se 
zengoldábil), e para conquistar uma aparência cada 
vez mais jovem, o mantra “beduzupo”. Ele garante 
que funciona, desde que o candidato a obter essas 
conquistas tenha muita paciência e perseverança 
para seguir um ritual persistente, pois é preciso 
repetir o mantra por dezenas de vezes, a cada dia, 
além de escrevê-lo em folhas de papel ou até em 
cartazes que podem ser espalhados pela casa ou 
pelos ambientes de trabalho, e também repeti-lo 
diante do espelho, “olhando no fundo dos olhos”. 
Haja disposição!

muitAs ReceitAs
Mas, do mesmo jeito que o tema “viver 

muito” provoca ironias e que os mantras produzam 
controvérsias ou descrenças (seu defensor, por 
isso mesmo, diz que não é preciso acreditar: basta 
repetir o mantra que o Universo se encarrega do 
resto), até no meio médico há uma multiplicidade 
de opiniões que nem sempre convergem. Comer 
carne vermelha deve ser evitado, na opinião 
de algumas correntes, enquanto há os que 
não botam tanta fé assim na chamada “comida 
macrobiótica”. E por aí vai. Nem que o homem 
passe a viver mais de 200 anos, jamais haverá 
unanimidade nessa questão.

Por isso mesmo, procuramos fazer um 
balanço das recomendações mais divulgadas pelos 
meios de comunicação especializados, incluindo a 
internet, é lógico, onde atualmente há um volume 
impressionante de opiniões e de avaliações sobre 
qualquer assunto, quanto mais sobre este em que 
o ser humano está tão interessado.

A primeira dica é manter-se “útil”, ou, 
conforme já foi assinalado, não achar que vai fazer 
bem ficar descansando e dormindo o dia inteiro. É 
fundamental permanecer em atividade, o que não 
significa arranjar outro emprego ou coisa parecida. 
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Mas não seria nenhum exagero fazer um curso, com 
a liberdade de poder escolher aquilo de que mais 
gostar, ou praticar atividades coletivas e engajar-
se em campanhas que mantêm as pessoas ativas o 
tempo inteiro. Deixe a preguiça para os intervalos. 

Mantenha a mente ativa. Isso até se parece 
um pouco com o item anterior, mas é preciso 
ressaltar que o cérebro comanda tudo; então, 
mantenha-o sempre ativo. Leia bastante, aprenda 
um idioma (nunca é tarde e pode ser até divertido), 
escreva (mesmo que ninguém leia) e naquelas 
revistinhas que parecem sempre muito bobinhas, 
aproveite para fazer palavras-cruzadas, jogos de 
7 erros, decifrar charadas.  Seu cérebro sentirá os 
efeitos benéficos e seus amigos também, pois você 
sempre vai ter mais assunto para conversar.

Praticar atividades físicas, apesar da piada da 
tartaruga, é algo sempre recomendado. Mas não 
faça atividades físicas que considere enfadonhas 
ou cansativas. Se gosta de nadar, faça natação. Se 
não gosta, jogue tênis, vôlei ou faça caminhada, 
que é uma excelente opção. Procure algo que 
gere alegria e satisfação. Se for para fazer como 
“obrigação”, não funciona. Busque algo que você 
goste de fazer. E lembre-se: jogar sinuca e ping-
pong também exercita o corpo. 

Mantenha o bom humor. Isso é fundamental 
não apenas para quem já está em idade mais 
avançada, mas por toda a vida. Não fique falando 
o tempo todo das dificuldades. Veja os obstáculos 
como algo a ser superado, e não lamentado. E 
lembre-se: para alcançar um objetivo, é sempre 
preciso dar o primeiro passo. Portanto, caminhe 
com bom humor.

Parece com a recomendação anterior, mas 
vale como acréscimo: procure rir sempre. Não 
aquele sorrisinho forçado, que incomoda até quem 
está ao seu lado, mas literalmente dar gargalhadas. 
Rir assim ajuda a combater o estresse e ativa os 
anticorpos, “acordando” as células de defesa do 
organismo.   

Saiba perdoar. Quem vive de passado 
é museu. Procure não guardar mágoas nem 
ressentimentos, torne a vida mais leve. Isso não 

significa perpetuar os erros do passado, é lógico. 
Mas se é possível partir para uma nova vida, 
desfrute-a da melhor forma possível.

Boa alimentação, sem exageros. Fique de 
olho, caso costume exagerar nas calorias. Evite 
as gorduras. Fritura, então, nem se fala. Se você 
não consegue resistir, saia do “sério” o mínimo 
possível, apenas num encontro social, numa hora 
de relaxamento. Mas, se quiser comer pasteis e 
coxinha de galinha todos os dias, não aposte muito 
numa vida longa e saudável. 

Os ambientalistas já disseram que dentro de 
alguns anos praticamente não haverá mais peixes 
nem nos oceanos. Então, aproveite enquanto 
ainda tem. O ideal é comer peixe pelo menos duas 
vezes por semana. E, se gostar de azeite, mantenha 
sempre à mesa o extra-virgem. Mas fique também 
atento às marcas. Há pesquisas que comprovam 
que nem todas são confiáveis. Recorra a essas 
fontes para consumir o azeite certo. A gordura do 
azeite extra-virgem é benéfica ao organismo. Pode 
também consumir castanhas, nozes, mas, sempre 
que possível, procure consultar o seu médico 
ou um nutricionista, para saber, por exemplo, as 
quantidades recomendadas.  

Valorize as horas de sono. Isso está longe 
de significar que vai dormir o dia todo e ficar de 
pijama andando pela casa, sempre à mercê da 
preguiça. Dormir bem significa dormir o número 
de horas suficientes para recuperar as energias. Isso 
varia um pouco de pessoa para pessoa, mas você 
vai perceber facilmente: se dormiu e acordou bem 
disposto, não precisa continuar na cama só porque 
“ainda é cedo para levantar”. Se acordou bem 
disposto é porque o número de horas foi suficiente. 
No dia a dia, essa avaliação ainda se torna mais fácil. 
E não se esqueça: espreguiçar-se não é coisa de 
preguiçoso, como a palavra dá a entender. Quando 
você acorda e se espreguiça, está fazendo também 
alongamento, revigorando os músculos. Observe 
os gatos: eles se espreguiçam bastante quando 
acordam. E se você acha que o seu sono não está 
tranquilo, busque técnicas de relaxamento antes 
de dormir. Pode ter certeza: funcionam. E se quiser 
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praticar esportes, conforme já foi dito, e gostar de 
natação, saiba que é um dos melhores exercícios 
para melhorar o sono. 

vAmos à univeRsidAde
Tem gente que começa a estudar e a 

fazer até cursos superiores em idade um pouco 
avançada. Nada contra: se isso lhe satisfaz, esqueça 
os preconceitos e vá estudar o assunto que lhe dá 
prazer. Mas não é disso exatamente que estamos 
falando. Segundo foi divulgado por vários meios 
de comunicação, as universidades de Harvard, nos 
Estados Unidos,  e de Cambridge, no Reino Unido, 
apontaram várias recomendações para quem 
quer viver mais e melhor. Vamos procurar citar as 
principais, acrescentando algumas considerações:

Ingerir um copo de suco de laranja todos 
os dias. Isso contribuiria para aumentar o ferro e a 
vitamina C. Mas não se esqueça: de um modo geral, 
sucos de frutas são sempre saudáveis. É lógico que, 
como as frutas também contém açúcar (frutose, 
o açúcar natural das frutas), é preciso manter-
se atento se você tem alguma tendência para o 
diabetes. Outra recomendação que não pode ser 
esquecida é que o suco deve ser ingerido logo após 
o preparo. Não adianta preparar o suco e deixar 
na geladeira para tomar no dia seguinte. Todas as 
propriedades serão perdidas gradativamente. 

Café é um alimento que faz mal se for ingerido 
com exagero, como tudo na vida. Com moderação 
não faz mal, desde que você não sofra de nenhuma 
enfermidade em que a ingestão de café não seja 
recomendada. Quem tem labirintite, por exemplo, 
deve ficar longe do café, pois as crises vão piorar de 
intensidade e se tornar mais frequentes. A cafeína 
também não faz bem para quem tem altas taxas de 
osteoporose.  Para quem pode saborear o cafezinho, 
os especialistas recomendam salpicar canela, que 
serviria para manter os níveis de colesterol e de 
açúcar no sangue dentro do recomendado. 

Farinha integral é sempre mais benéfica 
do que a farinha branca. Sendo assim, troque o 
pãozinho tradicional pelo pão integral. Dizem os 

especialistas que ele contém 4 vezes mais fibras, 
3 vezes mais zinco e duas vezes mais ferro do que 
o pão branco. E não passa por tantos processos 
de industrialização que incluem substâncias nem 
sempre benéficas. 

Os médicos alertam: o estômago não tem 
dentes. Portanto, mastigue muito bem os alimentos 
para que eles cheguem ao estômago como devem 
chegar: prontos para serem digeridos. Agindo 
assim quando mastiga vegetais, por exemplo, 
você proporciona o aumento da quantidade de 
químicos anticancerígenos liberados no corpo. 
É recomendado também não cozinhar muito os 
vegetais, pois com isso se melhora a absorção de 
nutrientes benéficos ao organismo.

Os especialistas chamam de “regra dos 80 
por cento”: na hora em que vai se servir, coloque 
um pouco menos (cerca de 20 por cento) no prato, 
em relação à quantidade que costuma ingerir. Com 
isso você evita problemas gastrintestinais e reduz 
o risco de diabetes e de ataque cardíaco. Mais uma 
dica: se não pretende se servir 20 por cento menos, 
também não se sirva a mais (o que é uma tendência 
muito frequente), ou seja, nunca saia da mesa com 
aquela sensação de estar “empanturrado”. 

Essa é antiga, mas vale sempre: o prato deve 
ser o mais colorido possível. Não, não estamos nos 
referindo à louça, mas ao conteúdo: procure colocar 
alimentos de cores variadas, como que imitando 
o arco-íris: vermelho, amarelo, laranja, roxo, 
verde e branco, utilizando frutas e vegetais, para 
garantir componentes benéficos de antioxidantes, 
vitaminas e minerais. E ainda com uma vantagem: 
o prato vai ficar muito mais saboroso.

Sabe aquela escova de dentes que você usa 
até gastar, e que, de tão gasta, virava antigamente 
escova para passar graxa nos sapatos? Pois é, também 
influencia na sua saúde e na sua longevidade, sabia 
disso? Escovas usadas dessa forma, sem serem 
devidamente higienizadas e que não são trocadas 
com frequência, espalham germes e aumentam a 
incidência de gripes e de resfriados. Parece coisa 
pouca, mas não é: dependendo da idade, doenças 
que consideramos comuns podem se transformar 
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num complicador, até porque podem evoluir para 
quadros mais graves.  Se a pessoa que utiliza essas 
escovas estiver doente, aí é que os cuidados devem 
ser redobrados, recomendando-se lavagem com 
água morna ou até fervendo. 

Isso aqui pode até parecer engraçado, mas 
estaria amparado em pesquisas: não mastigue 
chicletes e não deixe de usar fio dental. Quem 
mastiga chicletes, segundo esses estudos, corre 
mais riscos de sofrer de arteriosclerose, pois provoca 
o estreitamento dos vasos sanguíneos, enquanto 
limpar os dentes com fio dental ajuda a remover as 
bactérias que atacam os dentes e o corpo.

Adote um cachorro ou um gato. Ou um 
papagaio. Ou um coelho. A companhia de um 
animal de estimação é benéfica em especial 
para as pessoas que se sentem solitárias, mas 
pode acrescentar vida mesmo para quem tem 
companhia, pois ajuda a combater o estresse, 
aumenta a sensação de otimismo e ajudaria até 
a regular a pressão sanguínea. Se você não gosta 
de nenhum dos animais citados acima, arranje 
qualquer outro, desde que lhe faça companhia. 

Comida de passarinho também é uma boa. 
Você pode até não acreditar, mas o alpiste não serve 
só para as aves. No caso dos humanos, a ingestão 
serve para combater a diurese, sempre sob a 
supervisão de um especialista, evidentemente, e 
preparado de forma adequada. E o alpiste 
ajuda até na dieta, entre outras utilidades. 
Mas o cardápio para passarinho pode 
ser mais completo: acrescentar 
sementes de girassol e de sésamo 
nas saladas significa aumentar os 
nutrientes e os antioxidantes, que 
combatem o envelhecimento.  

Já falamos das frutas, 
mas sempre há as mais 
importantes. Banana 
está entre elas. Segundo 
pesquisa da Universidade de 
Berkeley, a banana previne a 
anemia, a pressão arterial alta, 
melhora a capacidade mental, cura 

ressacas, alivia azia, acalma o sistema nervoso, 
alivia TPM, reduz risco de infarto, dá mais energia e 
ajuda a combater várias outras enfermidades. 

Outro alimento importante é o chocolate. 
Embora o amargo seja considerado por muitos 
como menos saboroso (o que é uma questão de 
gosto pessoal), é o mais benéfico ao organismo, 
pois contém ferro, magnésio e potássio, elementos 
essenciais, e tem ainda como vantagem não conter 
o açúcar encontrado nos chocolates adocicados, 
que são a alegria da garotada, mas devem ser 
evitados pelos, digamos assim, “menos jovens”. E 
não tenha dúvida: se você tem crianças em casa 
e elas preferem o amargo ou o meio amargo, 
incentive-as a manterem essa preferência. 

Estes são apenas alguns dos muitos 
conselhos e dicas para viver mais e viver bem. No 
entanto, há uma infinidade de outras sugestões 
para quem quer prolongar a vida desfrutando de 
boa saúde. Em todo caso, sempre é bom conversar 
com o médico ou com o nutricionista, pois cada 
organismo tem as suas características. Pesquise 
sempre e mantenha a alegria, pois isso contribui 
para aumentar a vontade de viver. E essa vontade 
também ajuda muito.



|   64 anos da anFip

DO ASSoCiADo 
PARA O ASSoCiADo 

E PARA A SoCiEDADE
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A 
ANFIP completa, em 22 de abril 
deste ano, 64 anos de idade, com o 
orgulho de poder apresentar aos seus 
associados e a toda a sociedade um 
balanço altamente positivo de sua 

trajetória, não apenas focada nos legítimos interesses 
corporativos, mas também presente em todas as 
lutas da sociedade brasileira por um país mais justo 
e mais digno. É preciso frisar sempre – pois uma 
história que ultrapassa as seis décadas dá margem a 
esquecimentos – que a ANFIP defende os direitos dos 
associados desde antes do surgimento de qualquer 
outra entidade em âmbito nacional direcionada a 
esse objetivo. Quando surgiu, em 1950, a associação 
estava sozinha nessa luta: não havia ninguém que 
defendesse os direitos dos auditores-fiscais. Somos 
pioneiros e resistimos a todos os obstáculos para nos 
mantermos em posição de destaque. E certamente 
devemos isso à correção de nossas atitudes, à 
legitimidade de nossos pleitos e ao engajamento do 
quadro associativo por ocasião de todas as batalhas 
em defesa dos nossos direitos. 

Basta olhar a realidade, as fotos, o amplo 
noticiário: nos Três Poderes da República, nas 
ruas, nas praças, a ANFIP se faz presente em todas 
as ocasiões. Onde há um direito legítimo a ser 
defendido ou uma reivindicação justa, lá está a ANFIP 
de bandeira erguida por seus heróicos guerreiros. 
Somos defensores da Seguridade Social e do 
princípio de justiça fiscal e tributária desde quando 
a sociedade acordou para a importância dos seus 
direitos. E nunca esmorecemos um minuto sequer, 
porque é a luta que nos confere vigor.

Como todo grande empreendimento, 
a ANFIP nasceu pequena, a partir da iniciativa 
visionária de quinze fiscais da Previdência Social 
que, vislumbrando o futuro de uma promissora 
categoria profissional de fundamental importância 
na estrutura administrativa do país, idealizaram a 
instituição daquela que seria a primeira associação 
nacional a agregar, passadas seis décadas, mais de 
11 mil associados em todo o Brasil, entre ativos, 
aposentados e pensionistas. 

A fundação ocorreu em 22 de abril de 1950, na 

cidade do Rio de Janeiro. Nascia a então denominada 
Associação dos Fiscais de Previdência Social – AFPS. 
A entidade logo conquistou o reconhecimento legal 
de legítima representante, judicial ou extra-judicial, 
de seus associados, na defesa de seus interesses, nos 
termos da Lei nº 1.134/1950.

A Entidade trabalha desde então pelos direitos 
e interesses dos Auditores-Fiscais para garantir 
melhores condições de trabalho e remuneração 
digna e para defender todos os legítimos interesses 
da sociedade brasileira. Por isso mesmo, questões 
como o salário mínimo, a defesa da Previdência 
Social pública e a responsabilidade fiscal estão entre 
os itens da agenda permanente da ANFIP, que atua 
de forma constante junto aos representantes do 
governo, faz a pressão democrática no Congresso 
Nacional e, todas as vezes em que se faz necessário, 
apresenta as medidas judiciais necessárias para 
resguardar os direitos dos auditores-fiscais da RFB.

A ANFIP sempre concentrou todos os 
seus esforços em prol do associado, razão de sua 
existência. Alicerçada nesse compromisso, a Entidade 
construiu uma rede de benefícios especialmente 
desenhada para o seu corpo associativo, que tem 
sido permanentemente incentivado a engajar-se 
cada vez mais na luta por dias melhores e por um 
futuro digno para os nossos filhos. Ao fazer parte da 
ANFIP, o associado terá acesso a inúmeras vantagens, 
que vão desde serviços exclusivos a descontos nas 
mais renomadas lojas e instituições.

Apresentamos a seguir o elenco de benefícios, 
que são constantemente aperfeiçoados e ampliados, 
razão pela qual, quando você estiver lendo esta 
publicação, possivelmente novos itens já terão sido 
incluídos.

Fundo de Auxílio mútuo – Fundo FAm 
Os recursos do Fundo FAM são destinados ao 

atendimento dos associados que necessitam, em 
caráter excepcional, de auxílio financeiro para obter 
assistência médica especialíssima, da qual decorram 
custos elevados não suportáveis pelo interessado e 
nem cobertos pelo seu plano de saúde. 
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FinAnciAmento de equipAmentos de 
inFoRmáticA

Mais facilidade para trocar de computador, 
tablet, impressora e outros itens. Os associados da 
ANFIP podem adquirir equipamentos de informática 
por meio de financiamento destinado a assegurar 
a atualização digital, com oito meses para pagar e 
juros de poupança.

Reembolso de cuRsos
Qualificação constante. O benefício é 

oferecido para garantir a formação continuada 
dos associados. Há várias modalidades permitidas, 
como gestão pública, informática, idiomas e 
tiro (exigido pela Receita Federal do Brasil). Para 
melhorar sua qualidade de vida, também são 
permitidos cursos como dança, ioga e pilates. 

Auxílio JudiciáRio
O Auxílio Judiciário é um suporte 

financeiro para ações na Justiça, concedido 
proporcionalmente ao período de contribuição 
para a Entidade. O período para cálculo é limitado 
a 50 mensalidades. 

Auxílio FuneRAl
Suporte aos familiares. Ajuda de custo para 

o funeral do associado, que pode ser requerida por 
qualquer familiar.

FiAnçA locAtíciA
Apoio na hora certa. A Fiança Locatícia, 

ou Carta de Fiança, é um serviço destinado aos 
associados que estão em atividade. A ANFIP oferece 
a carta de garantia de pagamento do aluguel de 
imóvel residencial para o associado que estiver no 
primeiro ano da posse no cargo ou no primeiro ano 
da transferência de cidade. 

ZebRinhA
O Zebrinha é um material composto de 

tabelas e de informações para consulta em ação 
fiscal. O sistema está disponível on-line no site 
da ANFIP e cada usuário pode cadastrar até dois 
computadores para instalação. O Zebrinha é um 
material de apoio que traz o resumo de leis, alíquotas 
e diversas informações que auxiliam os Auditores-
Fiscais em seu trabalho, conferindo qualidade às 
ações implementadas. E já está em desenvolvimento 
a versão que inclui os tributos fazendários.

Obs.: As condições, os valores concedidos 
e os demais detalhes de cada serviço podem ser 
conferidos nas Resoluções disponíveis na página da 
ANFIP na internet.

plAno de sAúde 
A Unimed Vitória é a sexta maior Unimed 

do país. Segundo o último balanço, são ao todo 
2.200 médicos cooperados e 1.100 colaboradores, 
atendendo a 220 mil clientes.

O sistema Unimed oferece atendimento 
nacional, por meio do maior sistema cooperativista 
de assistência médica do país, com 3.029 hospitais, 
20 mil laboratórios e 109 mil médicos cooperados. É 
“Top of mind” em assistência médica no Brasil. 

O contrato de Plano de Saúde com a ANFIP 
existe desde 1995 e é regulamentado pela Lei 9.656, 
de 3 de junho de 1998 e resoluções normativas. 

Pelo plano, a acomodação hospitalar é nas 
seguintes modalidades: Enfermaria (acomodação 
hospitalar em quarto coletivo, sem direito a 
acompanhante) e Apartamento (acomodação 
hospitalar em quarto com banheiro privativo, com 
direito a acompanhante).

Rede diferenciada: são hospitais que utilizam 
tabelas com valores diferenciados/alto custo, 
situados nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre, Joinville e 
São Luiz. A acomodação hospitalar é em quarto com 
banheiro privativo, com direito a acompanhante. 
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beneFícios complementARes  
Ao plAno de sAúde

Os associados ANFIP que possuem o 
plano de saúde Unimed Vitória contam também  
com o benefício do UNIMEDODONTO do SOS 
UNIMED em Atendimento Pré Hospitalar (APH)  e 
Aconselhamento Médico Telefônico (AMT)

seGuRos
SESTINI SEGUROS para seguro de veículos, 

residencial e de vida com a ICATU Seguros

pRevidênciA AssociAtivA (JuspRev)
Os associados da ANFIP e seus 

dependentes contam com mais um benefício 
destinado ao planejamento de vida: o Plano 
de Previdência Associativa. A ANFIP é agora 
uma das 56 entidades de classe que formam o 
Colégio de Instituidoras da JUSPREV. É a ANFIP 
pensando no futuro de cada associado, a fim de 
oferecer alternativas para garantir tranquilidade 
e segurança individual e familiar.

A JUSPREV é uma entidade fechada de 
Previdência Associativa exclusiva dos membros 
do Ministério Público, da Justiça Brasileira e dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. É uma 
fundação sem fins lucrativos que está em pleno 
funcionamento desde agosto de 2008, contando 
com mais de 2 mil participantes e patrimônio 
superior a R$ 56 milhões.

plAnJus
O Planjus é o Plano de Benefícios 

Previdenciários da JUSPREV, estendido a todos os 
associados da ANFIP, de todas as idades, titulares 
e dependentes, mesmo aos que possuem direito à 
aposentadoria integral. Oferece:

- possibilidade de poupança previdenciária 
em nome próprio ou de dependentes, com 
vantagem tributária na dedução no IR;

- maior rentabilidade e retorno para o 
participante por se tratar de uma entidade sem 
fins lucrativos e gozar de isenção tributária nas 
aplicações financeiras;

- Livre escolha dos valores de contribuição, 
respeitado o valor mínimo, previamente determinado.

Ações no executivo e no leGislAtivo
A interação com os poderes Executivo e 

Legislativo é essencial para bem representar os 
associados. A ANFIP se reúne constantemente 
com a Administração Pública para defender os 
interesses dos associados. A ANFIP também tem 
presença diária no Congresso Nacional para 
acompanhar, apresentar, discutir, propor, defender 
e, quando preciso, discordar de qualquer proposta 
que afete a atuação dos Auditores-Fiscais da 
Receita Federal do Brasil.  

Ações JudiciAis
A LUTA PELO QUE É SEU, POR DIREITO
A defesa do seu interesse, sempre em primeiro 

lugar.
A ANFIP acredita e defende a democracia. Por 

isso mesmo, usa com frequência e profissionalismo 
um de seus principais instrumentos: o Poder 
Judiciário. Vamos à Justiça sempre que um 
direito da classe é desrespeitado ou para garantir 
o reconhecimento de algo que é legítimo dos 
Auditores-Fiscais. E acompanhamos diariamente 
a tramitação dos processos de interesse, 
disponibilizando as atualizações dos andamentos 
processuais na página da Entidade na internet.

cAnAis de comunicAção
Com você, a qualquer hora, em qualquer 

lugar.
Site - www.anfip.org.br
A página da ANFIP é a linha de frente no 

contato com o associado. Tudo que acontece, está 
lá. Detalhes sobre os benefícios, os convênios e 
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os serviços podem ser consultados. O associado 
também pode falar com a Entidade por meio 
do “Entre em contato” e enviar uma mensagem 
diretamente para o setor desejado. A página 
também é o centro da divulgação jornalística, com 
atualização diária sobre tudo o que acontece na 
ANFIP. E as notícias mais importantes são enviadas 
imediatamente ao associado, por e-mail. 

Boletim Informativo 
O Boletim Informativo é enviado por e-mail aos 

associados. São as notícias publicadas diariamente 
na página da ANFIP na internet. Dependendo do 
volume de notícias, o Boletim pode ser enviado em 
várias edições, remetidas em horários diferentes.

Facebook e Twitter
A ANFIP está no Facebook e no Twitter, 

registrando, em tempo real, todas as ações da 
Entidade, entre elas reuniões, seminários, eventos, 
audiências, lançamentos, trabalho parlamentar. No 
Facebook, basta pesquisar ANFIP Nacional e enviar 
a solicitação de amizade. No Twitter, acesse twitter.
com/anfipnacional. Para quem já está na rede, siga 
@anfipnacional.

Youtube
A ANFIP também está no Youtube. O nosso 

canal – ANFIP Oficial – divulga palestras, atos, 
seminários, convenções, encontros e eventos com a 
participação da Entidade. Assim, os associados e a 
sociedade ficam sabendo de tudo. 

Linha Direta
Com periodicidade semanal, o “Linha Direta” 

resume os fatos mais importantes para a Entidade, 
que são disponibilizados em dois formatos: digital e 
impresso. Na última semana do mês, a ANFIP edita o 
“Linha Direta Mensal” que, além do resumo dos fatos 
da semana, traz colunas, artigos, ações das Estaduais 
e informações dos serviços oferecidos. 

Revista Seguridade Social e Tributação
Publicação de periodicidade trimestral em que 

uma equipe de comunicação trabalha com afinco 
para levar ao associado, aos parlamentares e a diversas 
instituições uma publicação de referência na área de 
Seguridade Social e Tributação. A qualidade da revista 
tem contribuído para consolidar o nome da ANFIP no 

cenário nacional. A tiragem é de 20 mil exemplares e 
sua distribuição é gratuita em todo o país. Qualquer 
cidadão brasileiro pode se cadastrar para receber a 
revista, em sua casa ou no local de trabalho.

Publicações diversas
Periodicamente, a ANFIP publica livros, 

análises e cartilhas que abordam temas como 
Seguridade Social, tributação, orçamento público ou 
proposições em tramitação no Congresso Nacional. 
As publicações têm qualidade reconhecida em 
âmbito nacional, com apresentação de sugestões 
para o aperfeiçoamento das políticas públicas e 
das leis vigentes no país. O material fica disponível 
gratuitamente na página da Entidade na internet.

FundAção AnFip
Estudos relevantes para todos.
A história da Fundação ANFIP de Estudos da 

Seguridade Social começou há mais de 20 anos, 
em 1991.  Nasceu com o objetivo de produzir 
debates, ideias, sugestões e propostas visando 
a defender e a aperfeiçoar a Seguridade Social 
como um todo, a Previdência Social pública, em 
particular, e o sistema tributário. A Fundação 
ANFIP conta atualmente com centenas de 
publicações, entre livros, artigos, monografias, 
trabalhos técnicos, além das publicações dos 
dados socioeconômicos, estatísticas e o fluxo 
de caixa do INSS. A Fundação ainda oferece 
diversos cursos com material didático disponível 
on-line. Conheça mais a Fundação ANFIP: www.
fundacaoanfip.org.br.

convênios
Além de todos esses itens, a ANFIP firma 

continuamente convênios com empresas e 
estabelecimentos comerciais para a aquisição de bens 
de consumo e cursos dos mais variados segmentos. 
Esses convênios – com os itens disponíveis, data de 
validade e outros dados de interesse dos associados 
– são divulgados constantemente pelos meios de 
comunicação da ANFIP. 
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Q
uais são os impactos das políticas 
fiscais e tributárias dos governos 
nos direitos humanos das pessoas 
que vivem em situação de 
pobreza?  A resposta para este 

questionamento será apresentada ao mundo em 
julho de 2014, durante a 26 ª sessão do Conselho 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A relatora especial das Nações Unidas sobre 
extrema pobreza e direitos humanos, Magdalena 
Sepúlveda Carmona, tenta mobilizar governos e 
entidades governamentais e não governamentais 
em busca de contribuições para o seu relatório. 

O relatório tem entre os objetivos 
principais o de identificar 
tendências nas atuais políticas 
fiscais e tributárias dos países e 
avaliar seus impactos e relevância 
na vida das pessoas em situação 
de pobreza. O documento fará 
ainda recomendações específicas 
aos Estados de forma a garantir 
que essas políticas sejam 
desenvolvidas em consonância 
com as obrigações internacionais 
de direitos humanos.

A coleta de informações é 
feita por meio de um questionário 
disponível no site das Nações 
Unidas, em inglês, francês e 
espanhol.  O documento, de quatro páginas, trata 
dos objetivos do relatório e apresenta questões 
relacionadas à tributação, aplicação de recursos 
tributários em programas sociais, mecanismos 
de controle da arrecadação e de gastos.

“Uma avaliação da política fiscal com 
base nos direitos humanos é necessária, 
particularmente, devido à repercussão que a crise 
financeira global que começou em 2008 teve 
sobre os direitos humanos no mundo”, escreve a 
relatora em trecho do questionário. 

Até meados de fevereiro apenas 20 países 
haviam enviado suas contribuições para o 
documento da ONU. Entre os latinoamericanos 

estão Argentina, Chile, Paraguai e Equador. Da 
lista constam também países como o Iraque, 
Líbano, Finlândia, Alemanha, Portugal, Grécia e 
Senegal “O governo do Brasil ainda não respondeu 
o formulário”, revela Sepúlveda.

Algumas entidades brasileiras procuram 
responder às indagações da ONU. O Instituto de 
Estudos Socioeconômicos – Inesc, organização 
não governamental com sede em Brasília, está 
entre essas entidades.  “Estudos mostram que 
o aumento da carga tributária foi seguido por 
uma redução nas taxas de pobreza e índice de 
Gini. No entanto, as desigualdades ainda são 
muito elevadas entre pobres e ricos; entre negros 

e brancos; entre mulheres e 
homens”, responde a entidade no 
questionário enviado à relatora. 

tentAtivA de enFRentAR A cRise
A relatora especial enviou 

convites aos Estados, aos 
departamentos e agências das 
Nações Unidas, às instituições 
nacionais de Direitos Humanos, às 
organizações da sociedade civil, 
a cidadãos que vivem na pobreza 
e enfrentam a exclusão social e a 
outras partes envolvidas para que 
enviem contribuições em forma 

de estudos, pesquisas, relatórios e exemplos de 
políticas relevantes – esclarece o Escritório para 
Direitos Humanos das Nações Unidas em seu site.

O relatório irá considerar questões como 
receita e distribuição dos recursos fiscais, 
taxação das corporações e do sistema financeiro, 
cooperação tributária intergovernamental, evasão 
fiscal e fluxos financeiros ilícitos, e a distribuição 
do orçamento público.

“Uma avaliação da política fiscal 
baseada nos direitos humanos é necessária, 
principalmente, devido às repercussões em 
curso da crise financeira e econômica global 
e seu impacto sobre os direitos humanos no 

Relatório 

vai mostrar 

impacto 

sobre a 

pobreza
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mundo”, diz o órgão da ONU. Houve cortes nos 
orçamentos para proteção social e serviços 
públicos, e redução na cooperação internacional 
para o desenvolvimento. “Em muitos Estados, 
os esforços para responder à crise não foram 
feitos em conformidade com as obrigações 
internacionais de direitos humanos.”

A pesquisa pretende verificar as diferentes 
práticas de geração de receitas e taxação, com 
o objetivo de identificar as atuais tendências 
em política fiscal e tributária e seu impacto nos 
direitos humanos, especialmente com relação 
às pessoas que vivem na pobreza; e apontar 

preocupações geradas por políticas específicas de 
taxação e despesa, assim como boas práticas.

As informações serão consolidadas num 
relatório com recomendações de políticas 
aos Estados, e o convite para utilizarem uma 
metodologia para monitorar o cumprimento 
de suas obrigações sobre direitos humanos. Os 
padrões definidos representarão uma ferramenta 
prática para a incidência das organizações da 
sociedade civil.

Magdalena Sepúlveda informou que espera 
ter uma versão do relatório disponível para o 
público ainda no mês de março próximo.



para apuração de dados sobre 
o mercado de trabalho 

GoVErNo muDA 
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O 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mudou a forma de 
apurar informações relacionadas ao 
mercado de trabalho no país. Saem as 
atuais Pesquisa Mensal de Emprego 

(PME), realizada em seis regiões metropolitanas, e a 
Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios (PNAD), 
que é anual, e entra a PNAD Contínua, com divulgações 
trimestrais e cobertura em todo o território nacional.

Com o novo indicador, o IBGE passou a 
investigar informações sobre inserção da população 
do mercado de trabalho em 3,5 mil municípios, 
enquanto que na Pnad anual tinha como universo 1,1 
mil municípios. Além disso, com o novo indicador a 
divulgação de resultados será trimestral, permitindo, 
segundo o instituto, acompanhamento de “curto prazo 
ou conjuntural” sobre emprego e desemprego no país.

A Pnad Contínua produz informações que 
consideram características como idade, sexo e nível de 
instrução investigados em mais de 211,3 mil domicílios 
de todo o país. Na PME, por exemplo, a coleta de 
informações mensais sobre trabalho e rendimento é 
restrita às regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre. 

“Com a PNAD Contínua podemos ver como 
evolui o mercado de trabalho no Brasil e também 
o comportamento dos mercados locais. Isso é 
muito importante”, observa a presidente do IBGE, 
Wasmália Bivar.

Os primeiros resultados da nova Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, 
divulgados em janeiro deste ano, indicam que o 
desemprego no país ficou em 7,4% no segundo 
trimestre de 2013. Ou seja, um desemprego maior 
que o calculado pela PME, que fechou junho do ano 

passado em 6%. O IBGE, no entanto, não recomenda a 
comparação, já que os indicadores são apurados com 
metodologia e abrangência diferentes. 

O IBGE explica ainda que os indicadores 
apresentados na PNAD Contínua foram 
desenvolvidos utilizando os novos conceitos, 
definições e nomenclaturas elaboradas de 
acordo com as recomendações da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).  A adoção da nova 
pesquisa, segundo a Assessoria de Comunicação 
Social do IBGE, considerou, entre outros fatores, “o 
constante questionamento por parte de órgãos 
governamentais, organismos internacionais, centro 
de estudos e pesquisadores sobre a inexistência 
de indicadores conjunturais relativos à força de 
trabalho da totalidade do país”.

Na primeira divulgação do dia 17/01, houve 
informações para os quatro trimestres de 2012 e 
para os dois primeiros trimestres de 2013. Priorizou-
se, segundo o IBGE,  um conjunto de indicadores 
básicos relativos à análise do mercado de trabalho, 
envolvendo pessoas em idade de trabalhar, condição 
de ocupação, força de trabalho, categoria do emprego 
(trabalhadores com e sem carteira assinada, militares 
e funcionários públicos estatutários), posição na 
ocupação (empregado, trabalhador doméstico, 
empregador, conta própria e trabalhador familiar 
auxiliar), taxa de atividade, taxa de desocupação, nível 
da ocupação e nível da desocupação.

Por enquanto, o IBGE continuará produzindo, 
paralelamente, as três pesquisas. A transição no 
processo de implantação da PNAD Contínua só 
termina em dezembro de 2014, último mês em que 
a PME será realizada. Já a realização da PNAD 2014 
ainda está sendo avaliada.

primeiros resultados da pnad contínua:

indicador/período 2º tri/2013 1º tri/2013 2º tri/2012

taxa de desocupação 7,4% 8,0% 7,5%

nível da ocupação 56,9% 56,3% 57,1%

população ocupada 90,6 milhões 89,4 milhões 89,6 milhões

população desocupada 7,3 milhões 7,8 milhões 7,3 milhões

Coluna Assessoria Socioeconômica
Excepcionalmente, o artigo da Assessoria Socioeconômica não será publicado nesta edição. 
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P
ara resolver problemas causados 
por sucessivos atos institucionais e 
complementares, responsáveis pelo 
esvaziamento da Constituição de 1946, o 
regime militar providenciou a Constituição 

de 1967, cuja elaboração resultou do Ato Institucional 
n.º 4, de 7 de dezembro de 1966, baixado pelo 
presidente Castelo Branco. Determinou-se a 
convocação extraordinária do Congresso Nacional 
para que, no período compreendido entre 12 de 
dezembro e 24 de janeiro de 1967, se aprovasse nova 
Carta Política, que, “além de uniforme e harmônica”, 
representasse “a institucionalização dos ideais e 
princípios da Revolução”.

Da nova Constituição foi dito que, “muito 
combatida à época, e depois do AI-5 lembrada com 
saudade, acabou na Emenda Constitucional n.º 1, de 

17 de outubro de 1969”, baixada, autoritariamente, 
pelos ministros do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica. A Emenda n.º 1 conservou elevado 
número de dispositivos anteriores, entre os quais - 
como artigo 162 - o que proibia a greve “nos serviços 
públicos e atividades essenciais, definidas em lei”.

O ressurgimento das paralisações coletivas 
nas indústrias automobilísticas do ABCD paulista, 
a partir de 1978, obrigou o presidente Ernesto 
Geisel a regulamentar a norma constitucional, o 
que fez mediante o Decreto-Lei n.º 1.632, de 4 de 
agosto de 1978. Foram expressamente proibidas 
as suspensões coletivas de trabalho em serviços 
públicos e atividades essenciais, como as de água 
e esgoto, energia elétrica, petróleo, gás e outros 
combustíveis, bancos, transportes, comunicações, 
carga e descarga, hospitais, ambulatórios, 

no serviço público

Almir Pazzianotto Pinto
Advogado, foi ministro do Trabalho 

e presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST)

Greve
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maternidades, farmácias e drogarias, bem como 
outras que viessem a ser definidas por decreto do 
presidente da República. Foram, ainda, qualificados 
como essenciais e de interesse da segurança 
nacional os serviços públicos federais, estaduais e 
municipais, de execução direta, indireta, delegada 
ou concedida, inclusive os do Distrito Federal.

Quem viveu os últimos anos do período 
discricionário deve recordar-se da inocuidade que 
se apossou da legislação repressora. Ignorando 
a Constituição autoritária, a legislação vigente 
e decisões dos tribunais que decretavam a 
ilegalidade e ordenavam o imediato retorno ao 
trabalho, uma epidemia de greves assolou o País, 
tanto nas atividades privadas como nos serviços 
públicos, sob o comando da então recém-nascida 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), na qual se 
concentravam sindicatos controlados pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT).

A Constituição democrática de 1988 adotou 
três diretrizes em matéria de greve: negou-a aos 
integrantes das Forças Armadas e das Polícias 
Militares, submetidos ao rigor do Código Penal 
Militar; permitiu-a, mas de maneira controlada, 
na esfera da iniciativa privada; e reconheceu-a 
como direito nos serviços públicos, dentro, porém, 
dos termos e limites de lei específica, conforme 
prescreve o artigo 37, VII. A diferença entre os 
setores privado e público decorre, portanto, de que 
o primeiro está regulado pela Lei n.º 7.783/89, ao 
passo que o segundo continua à espera da legislação 
disciplinadora.

Desta sorte, quando determinado sindicato 
de trabalhadores decreta paralisação geral, está 
obrigado a saber o que faz, como fazer e os riscos 
assumidos. A Lei de Greve não deixa dúvidas 
acerca das imposições quando o movimento visar 
à interrupção de serviços e atividades essenciais, 
como assistência médica e hospitalar, transporte 
coletivo, coleta de lixo.

O seu inciso VII cobra lei apta a esclarecer 
em que termos, e dentro de que limites, sindicatos 
de servidores públicos estarão autorizados a 
deflagrar greve. Quando impõe limites, o dispositivo 

constitucional indica que alguns serviços são 
insusceptíveis de paralisações. Nas greves de 
trabalhadores até se aceita que atividades essenciais 
sejam suspensas, conquanto nunca de maneira 
irrestrita. Por acordo entre o sindicato e a empresa, ou 
mediante determinação da Justiça do Trabalho, serão 
mantidos “serviços indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade”. Por 
definição, qualquer serviço público é indispensável 
e inadiável. Não o fosse, nada justificaria os gastos 
com dinheiro do contribuinte.

A lei deverá, ainda, fixar requisitos em relação 
às assembleias. Nada de votos por aclamação, em 
lugares abertos, sem possibilidade de controle. 
Decidida a paralisação, a direção do órgão público 
dela será informada com razoável antecedência. Algo 
como 60 dias, a fim de lhe permitir preparar-se para 
a negociação, e tomar providências acautelatórias.

Em determinados serviços, como Polícia 
Federal, Judiciário, Previdência Social, hospitais e 
unidades de saúde, educação, segurança, o direito 
de greve será objeto de rigoroso controle, em 
nome da população indefesa. Vivemos num Estado 
Democrático de Direito, regidos por Constituição 
discutida e promulgada por representantes do povo. 
Quem desejar fazer greve cobre da presidente da 
República, Dilma Rousseff, o encaminhamento do 
projeto de lei ao Congresso Nacional e acompanhe 
as discussões travadas na busca da norma legal que 
melhor consulte os interesses do povo.

Por derradeiro, o problema dos dias parados. 
A participação em greve legal “suspende o contrato 
de trabalho”, diz a Lei n.º 7.783/89. Logo, não há 
pagamento dos dias de paralisação. Se a greve 
for ilegal, por mais fortes razões as faltas serão 
descontadas. Regras análogas devem ser adotadas 
no serviço público, sob pena de incentivo a 
movimentos que poderiam ser evitados.

Legislação demasiado rigorosa corre o risco 
de ser desmoralizada. Quando frouxa e tolerante, já 
surgirá desacreditada. Compete ao Poder Executivo 
encontrar a linha de equilíbrio. E contar com a ajuda 
do Legislativo, na tentativa de resolver o desafio de 
greves que lhe afrontam a autoridade.
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