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Em artigo publicado no portal Jota nesta
terça-feira (6/2), o presidente da
Anamatra, Guilherme Feliciano, e o juiz

do Trabalho Carlos Alberto Pereira
Castro alertam para as notícias que estão
circulando
atualmente
sobre
a
possibilidade
do
governo
produzir
‘material didático sobre a reforma da
Previdência para ser distribuído em toda
a cadeia de varejo do país. […] A ideia é
que o material fique disponível em
grandes
redes
de
farmácia
e
supermercados, por exemplo, e explique à
população de forma clara a necessidade
das
mudanças
nas
regras
de
aposentadoria”. (“Painel” Folha de S.
Paulo de 15.1.2018).
“Parte-se, pois, do pressuposto de que as
mudanças
propostas
pelo
Governo,
como
propostas,
são
“necessárias”. Na semana anterior,
noticiava-se possível ajuste entre o
Governo e a Google para que, nas próprias
“procuras” virtuais, a ferramenta de
mesmo
nome
priorizasse
notícias
“positivas” sobre o tema”, destacam os
magistrados. Confira abaixo a íntegra do
artigo. Clique aqui e acesse no site do

Jota.
Voltou a reforma da Previdência, agora
“desidratada”
ê-se na Folha de S. Paulo de 15.1.2018,
no
“Painel”,
de
Daniela
Lima,
que “[o] ministro das Cidades, Alexandre
Baldy, propôs ao colega Moreira Franco
(Secretaria-Geral da Presidência) que o
governo elabore um material didático
sobre a reforma da Previdência para ser
distribuído em toda a cadeia de varejo do
país. […] A ideia é que o material fique
disponível em grandes redes de farmácia e
supermercados, por exemplo, e explique à
população de forma clara a necessidade
das
mudanças
nas
regras
de
aposentadoria”. Parte-se, pois, do
pressuposto de que as mudanças propostas
pelo Governo, como propostas, são
“necessárias”. Na semana anterior,
noticiava-se possível ajuste entre o
Governo e a Google para que, nas próprias
“procuras” virtuais, a ferramenta de
mesmo
nome
priorizasse
notícias

“positivas” sobre o tema.
Foi
ABHIJIT
NASKAR
─
conhecido
neurocientista indiano, tanto pelos
seus best sellers como pelo seu notório
autodidatismo ─ quem disse, com especial
propriedade, que “a verdade não precisa
de publicidade; a mentira, sim” (“Truth
does not need publicity, lies do”[1]). No
caso da PEC n. 287/2016, caro leitor,
tanto esforço de “esclarecimento” não
atrai sinceras suspeitas?
Vejamos se, afinal, a “nova” reforma da
Previdência, como proposta na versão
“desidratada” do relator Deputado Arthur
Maia,
é
realmente
tão
“boa”
e
“necessária”. Antes, porém, alguma
digressão informativa, como é de praxe
nesta coluna.
O ano de 2017 foi marcado pelo receio,
instilado em parte da população, quanto
às
consequências
para
a
economia
brasileira
caso
a
“Reforma
da
Previdência”, como proposta pelo atual
Governo, não fosse aprovada. O principal

argumento a alicerçar a PEC n. 287/2016
sempre foi aquele típico das políticas
econômicas que flertam com a ideia de
Estado mínimo: a contenção de gastas
públicos e a necessidade de redução do
déficit nas contas públicas.
Pois bem. Não é preciso ser expert em
economia para saber que não há reforma
previdenciária capaz de resolver o
problema
dos
gastos
públicos
“ex
abrupto” ─ ou, em bom vernáculo, “da
noite para o dia”. A experiência
demonstra que décadas se passam até que
as mudanças neste campo acarretem efeitos
palpáveis, notadamente porque o Executivo
e o Legislativo não podem ─ mesmo que
quisessem ─ extinguir direitos já
adquiridos,
inclusive
no
campo
previdenciário, à vista do que dispõe o
art. 5º, XXXVI, da Constituição (pelo
qual “a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada”; e o Parlamento, ao
exercer o poder constituinte derivado,
não pode aprovar emendas constitucionais

tendentes a abolir, “in genere” ou “in
specie”, o direito adquirido, ante a sua
condição de garantia individual, ut art.
60, § 4º, IV, CF[2]). Isto significa que,
faça-se qualquer espécie de reforma,
haverá sempre um “estoque” de benefícios
que precisam ser honrados.
Por tantas razões, o Governo deveria se
concentrar em outras alternativas muito
palpáveis de recuperação do patrimônio da
Seguridade
Social,
como,
p.
ex.,
na otimização da arrecadação ─ e,
nomeadamente, em esforços concretos e
estratégias inteligentes para cobrar dos
milhares de sonegadores os bilhões de
reais que escorrem pelos dedos da Fazenda
nacional, ante a notória falta de apetite
─
na
outra
ponta
das
relações
previdenciárias (a saber, a do custeio) ─
por parte de quem dá as ordens na casa.
Dados do extinto Ministério do Trabalho e
Previdência Social apontam que, apenas em
2015, foram perdidos nada menos que R$
88,6
bilhões
entre
renúncias
previdenciárias,
sonegações
fiscais

previdenciárias e a mera inadimplência
nas
contribuições
sociais [3].
Levantamentos do Governo Federal também
revelavam, à altura, que, do total da
dívida ativa da União, R$ 10,2 bilhões
tinham alta probabilidade de recuperação
e outros R$ 89,7 bilhões tinham chances
medianas de recuperação. Por que não
investir em mecanismos mais eficientes
para essa recuperação, como, p. ex.,
políticas sérias de identificação e
tratamento de grandes devedores da
Previdência Social? Há poucos meses, p.
ex., a CPI do Déficit da Previdência,
presidida pelo Senador Paulo Paim e
relatada pelo Senador Hélio José,
apontava que apenas a JBS ─ aquela mesma
do “tem de manter isso, hein?” ─ possuía
débito acumulado de R$ 2,4 bilhões com os
cofres da Previdência, de uma dívida
total de cerca de R$ 500 bilhões[4]...
Não é, porém, o que se vê ou se faz. De
modo totalmente contraditório, o ano de
2017 foi rico em benesses aos devedores
da Previdência Social. Vejamos:

houve um novo REFIS ─ tradicional
programa brasileiro de parcelamento e
redução (drástica) de juros e multas
(em até 99%!) ─, de tal modo que,
graças às mudanças incluídas na
Câmara dos Deputados e aprovadas pelo
Chefe do Executivo, “a projeção do
governo para chegar no déficit atual
de
R$
139
bilhões
será
frustrada” (alerta feito, à altura,
pelo Diretor da Dívida Ativa da
Procuradoria da Fazenda Nacional em
evento na FIESP[5]);
editou-se uma medida provisória para
o perdão das dívidas do agronegócio
(gerando perdas de 10 bilhões de
reais, segundo dados da própria
Receita Federal[6]);
editou-se, pouco depois, outra medida
provisória para o perdão das dívidas
de empresas optantes pelo SIMPLES,
“beneficiando” 600 mil empresas[7].
Pois bem. A despeito de tanta frouxidão
no custeio, o discurso oficial ─ e o da
imprensa majoritária ─ não se despregou
da obsessão pelos cortes e adiamentos de
benefícios, impactando as camadas mais
pobres da população, os assalariados e…
os servidores públicos. Mais perto do fim

de 2017, o Governo propôs uma “emenda
aglutinativa” e passou a defender que a
PEC n. 287/2016 visa a “combater os
privilégios” dos que “ganham muito,
trabalham pouco e se aposentam cedo”. O
foco, portanto, passa os ocupantes de
cargos públicos. Se não para outros
efeitos, ao menos tentar conquistar a
opinião pública (o que não fora possível
fazer
na
primeira
campanha
de marketing ─ tanto que, ao final da
campanha, os responsáveis foram de pronto
“dispensados”).
Se, porém, voltarmos aos números,
haveremos de perguntar: que privilegiados
são esses?
O leitor deve ter parentes ou amigos
ocupando cargos públicos, ou servidores
já aposentados. Professores da rede
pública de ensino; médicos ou demais
profissionais do SUS; agentes das
polícias federal, civil e guardas
municipais; servidores nos mais diversos
órgãos e ministérios da administração
federal, dos Estados, dos municípios ou

do Distrito Federal, ou ainda no
Legislativo ou no Judiciário. Pois bem: o
leitor considera algum desses parentes ou
amigos grandes “privilegiados”? Encaixamse,
por
acaso,
no
maldoso slogan do “trabalha pouco, ganha
muito e se aposenta cedo”? Para o Governo
Federal, a resposta é sim. Eles,
servidores públicos, seriam os novos
“vilões” da Previdência Social. Porque,
na guerra que o Governo decidiu lutar, é
preciso eleger bons inimigos. E insuflar,
contra eles, a opinião pública e
publicada. Porque, afinal, não será a sua
popularidade, nem tampouco o seu capital
político (já desbastado na contenção de
duas denúncias-crime, contra o Sr.
Presidente da República, que o STF
encaminhou ao Parlamento), aquilo que lhe
garantirá a aprovação da PEC n. 287/2016.
Apostam, então, no ódio.
O trabalhador em geral ─ servidor público
ou vinculado ao INSS, assalariado ou
autônomo
─ decerto se pergunta: que
delito pratiquei? Onde caminhei mal? E

talvez lhe traga alguma revolta saber que
a proposta só tem “olhos” para os
trabalhadores (e, nessa segunda campanha
de
marketing,
para
os
servidores
públicos); não mira, em nenhum momento, a
significativa parcela de devedores que
não pagam seus impostos e contribuições,
para a desgraça de todos nós, já que o
desajuste das contas públicas não é um
problema do atual Governo, mas do Estado
brasileiro, e de toda a sociedade. Foi o
que
revelou,
aliás,
a
Comissão
Parlamentar de Inquérito que se instalou
no Senado da República para examinar o
propalado déficit da Previdência[8].
E nada disso tem sido suficientemente
esclarecido. Ao revés, o que inunda
diuturnamente os canais de rádio e
televisão são campanhas de cooptação e/ou
de desinformação. As mazelas da PEC n.
287/2016
─
inclusive
na
versão
“desidratada”
─
são
solenemente
esquecidas, porque o dinheiro público
financia apenas uma das “versões” do
problema. Vejamos, das mazelas, dois

exemplos que valem para qualquer pessoa.
1.

Os benefícios por incapacidade. A
proposta,
como
está,
tenciona
“achatar”
os
benefícios
por
incapacidade,
especialmente
a
aposentadoria por invalidez, que hoje
é calculada em 100% da média de
salários de contribuição, e ainda tem
um adicional de 25% para casos mais
graves (como nos casos de cegueira
total e de tetraplegia). Com a PEC n.
287/2016, as aposentadorias por
invalidez passarão a se chamar
“aposentadorias por incapacidade
permanente”
e
passarão
a
ser
calculadas a 100% (integralidade)
apenas quando os segurados se
incapacitarem durante a atividade
laboral (i.e., nas aposentadorias por
invalidez acidentária); para os
demais casos ─ mesmo diante de
comprovada
invalidez
─,
as
aposentadorias cairiam na fórmula
geral de cálculo (originalmente, 51%
da média mais 1% por ano de
contribuição, e, na primeira redação
proposta pelo Deputado Arthur Maia,
70% da média mais 1,5, 2,0 e 2,5% por
ano de contribuição, sucessivamente).
Como, porém, a ideia-força da reforma
é fazer com que todos trabalhem até
idades mais provectas, a quantidade
dessas aposentadorias por invalidez

tende a aumentar, com proventos
menores.
Pagar
aposentadorias
irrisórias a pessoas inválidas é
“eliminar privilégios”?
2.

A inacumulabilidade de aposentadorias
e pensões. A regra mais vil,
entretanto, é a que veda a acumulação
de aposentadorias com pensões entre
pessoas que viviam em união afetiva.
Hoje, se uma pessoa recebe R$
4.000,00 de aposentadoria e é casada
ou vive em união com outra que recebe
também uma aposentadoria de R$
4.000,00, no caso de falecimento de
uma delas, a pensão correspondente é
paga
ao
cônjuge
sobrevivente.
Preserva-se
em
parte
a
renda
familiar, até porque, de regra,
seguem iguais os gastos principais
(p. ex., com a alimentação, educação
e saúde dos filhos comuns). Pela PEC
n. 287/2016, porém, só irá receber
pensão por viuvez aquele que recebe
de aposentadoria valor inferior a
dois salários mínimos; os demais
deverão
“optar”
pela
própria
aposentadoria ou pela pensão do
cônjuge falecido. Isso é “eliminar
privilégios”?

Ademais, na
acresceu-se

última semana de 2017,
ao novo “discurso” um

elemento retórico: agora, a reforma é
necessária para que não venha adiante a
ser
feita
outra,
mais
“radical”
(sugerindo-se, nas entrelinhas ─ ou até
explicitamente ─, que, sem essa reforma,
poderemos ter, adiante, a mutilação dos
direitos adquiridos, com cortes nos
valores atuais das aposentadorias e
pensões já adquiridas). Mais terrorismo
midiático.
O grande equívoco ─ e a crueldade capital
─ por detrás dessas campanhas está
justamente em gerar um imenso clima de
insegurança na população. Seria mais
inteligente e palatável trabalhar com uma
proposta
de
alteração
das
regras
previdenciárias restrita aos novos
segurados, de modo que as pessoas que
viessem a ingressar no mercado de
trabalho após a reforma se submetessem a
um
novo
critério,
razoavelmente
escalonado, que combinasse idade mínima e
tempo mínimo de contribuição. O que as
últimas campanhas de mídia conseguiram
promover, no entanto, foi uma corrida

desenfreada às aposentadorias por quem,
hoje,
já
preenche
os
requisitos
constitucionais e legais, receando
prejuízos a médio e longo prazos. Daí
que, em março de 2017, houve um
incremento de 36,5% nos pedidos de
aposentadoria, em relação a 2016 . E tal
percentual fez apenas aumentar desde
então, graças à insistente propaganda –
pagas com o escasso dinheiro público – de
que a reforma viria a galope. O
resultado? A curto prazo, maior gasto com
aposentadorias. Como diz o vulgo, “tiro
pela culatra”.
Vê-se que, afinal, sobrou ímpeto, mas
faltou engenho. Se este Governo ─ ou
qualquer outro ─ deseja de fato fazer uma
reforma “radical”, mas socialmente
responsável, deverá considerar três
fatores (sem prejuízo de revisar regras
de benefícios, mas com razoabilidade e
efeitos “ex nunc”). São eles:
1.

a)
A
Previdência
não
existe
isoladamente no contexto social; ela
influencia, por exemplo, a economia
de
diversos
municípios,
cuja

principal fonte de renda advém dos
benefícios do INSS e dos Regimes
Próprios de Previdência Social; por
outro lado, é influenciada por
diversos fatores, como, notadamente:
(1) a indecorosa quantidade de pessoas
trabalhando na informalidade e/ou sem
contribuições para o sistema (o que tende
a se agravar, com o passar dos anos,
especialmente no RGPS, à mercê de
“novidades” como a responsabilidade do
INSS pelo afastamento da gestante em
ambientes laborais insalubres e a figura
do trabalhador intermitente, ambos
legados
da
chamada
“Reforma
Trabalhista”[9]);
(2) os graves problemas de saúde pública,
como a insuficiência de saneamento básico
e de cuidados públicos eficazes quanto à
erradicação de doenças endêmicas, combate
ao
tráfico
e
consumo
de
drogas,
desestímulo ao alcoolismo e ao tabagismo
etc.; e
(3) a violência inerente à sociedade
contemporânea, seja aquela ligada à

criminalidade
comum
(de
feitio
essencialmente doloso e patrimonial),
seja a que envolve as mortes e mutilações
do trânsito, seja ainda o assombroso
número
de
700
mil
acidentes
do
trabalho/ano em média no Brasil; cada
morte ou incapacidade causada por estes
fatores interfere no “estoque” e pode e
deve ser evitada.
1.

b) Se o problema é de “caixa”, e se
as despesas correntes decorrem de
benefícios que, por respeito à
Constituição e ao Estado de Direito,
não podem ser cortados (porque
derivam do lícito preenchimento de
critérios uniformes de aquisição de
direitos previdenciários), qualquer
reforma previdenciária a ser feita
deve se concentrar naarrecadação, com
a cobrança efetiva da dívida ativa
previdenciária e a punição exemplar
dos sonegadores fiscais. Para tanto,
começa-se bem incrementando as
atuações da Receita Federal, da
Polícia Federal e da Procuradoria
Geral Federal, de modo a abolir as
“farras” fiscais e a dirimir a noção
difusa de que o crime tributário
compensa (veja-se que, ao cabo e ao
fim, hoje o sonegador evitará a ação
penal se basicamente quitar o que

deve, antes ou depois da apresentação
da denúncia-crime[10]).
2.

c) Por fim, uma reforma “radical” da
Previdência Social envolve a melhoria
significativa dagestão dos órgãos e
entidades ligadas às respectivas
políticas sociais. Com isso, evitarse-ia, por um lado, a sangria dos
recursos
da
Previdência
e
da
Assistência Social, tanto com o
pagamento de benefícios indevidos
(fruto de fiscalização inadequada),
como também, amiúde, com o pagamento
de honorários de sucumbência em ações
judiciais sabidamente procedentes
(fruto de litigância inadequada). E
se poderia incrementar, por outro
lado, o investimento na seleção, na
qualificação e no treinamento dos
servidores
que
prestam
esse
fundamental serviço à população,
assegurando melhores e mais prontos
préstimos
a
quem
experimenta
contextos de risco social e deve
esperar, do Estado, o cumprimento de
suas promessas constitucionais.

Mas, é claro, nada disso está ou será
dito pela propaganda oficial, porque
constrange, deslegitima e não interessa.
Sobre a propaganda oficial, aliás ─

inclusive porque ignora todos os fatores
acima (como também os ignora, de resto, o
novo substitutivo “desidratado” da PEC n.
287/2016) ─, vale bem reproduzir alguns
trechos da ADI n. 5.863/DF, ajuizada pela
Procuradoria-Geral da República em
18/12/2017, que impugna o Anexo I da Lei
n. 13.528/2017 (no que destina R$ 99
milhões com publicidade da Reforma da
Previdência):
“É natural que cada governo busque a
implementação de uma dada ordem de
propostas políticas. Se, porém, o governo
entende
que
deve
esforçar-se
por
persuadir a população do acerto de uma
proposta polêmica, não pode valer-se de
recursos financeiros públicos para
promover campanha de convencimento que se
reduza à repetição de ideias, teses e
juízos que não são de consenso universal.
[…] A publicidade em favor de uma medida
notoriamente
controvertida
é
substancialmente
distinta
de
uma
publicidade em favor da conscientização
da população sobre a necessidade de

cuidados, por exemplo, para evitar a
proliferação do mosquito da dengue.
[…] No caso da reforma da previdência,
esse consenso não existe – por isso mesmo
não se pode verter recursos públicos
exclusivamente para favorecer um dos
polos da controvérsia” (g.n.).
Ou ainda:
“Se é indiscutível que a lei pode abrir
crédito suplementar para ‘comunicação
institucional’, é imperioso que essa lei
seja
compreendida
em
termos
constitucionalmente adequados. Diante do
risco
—
concretizado
na
campanha
publicitária pela Nova Previdência Social
— de uma compreensão da lei que a torna
despregada dos limites do art. 37, § 1º
da Constituição e dos tantos princípios
informadores de um Estado de Direito
Democrático, é urgente que esse Tribunal
acolha o pedido de procedência desta
demanda,
para,
sem
redução
de
texto, declarar a inconstitucionalidade
do entendimento do preceito, objeto da

ação, que conduza a nele se ver
autorização para campanhas publicitárias
oficiais que não apresentem todos os
fatos e argumentos necessários para que a
população assuma uma convicção bem
formada das matérias polêmicas que
motivam a publicidade” (g.n.).
Tal cooptação multitudinária com dinheiro
público, sem precedentes na História
recente do país, ofende o direito difuso
à informação ─ porque sugere serem
incontroversas
teses
social
e
academicamente polêmicas ─, como também
os
princípios
constitucionais
da
publicidade, da impessoalidade e da
moralidade
administrativa
(art.
37, caput, CF). Ou, na emenda da própria
ADI n. 5.863/DF:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
GOVERNAMENTAL.
“1. Propaganda oficial nos meios de
comunicação, com finalidade de obter
apoio popular para aprovação da chamada

‘Reforma da Previdência’.
“2. Necessidade de interpretação
conforme de lei de índole orçamentária ao
art. 37, §1º, da CF, que tem por
substrato os princípios republicano e
democrático, dos quais são corolários o
direito fundamental à informação, à
impessoalidade, à moralidade, da igual
considera de, da igual consideração pelos
entes públicos de interesses razoáveis,
mas opostos.”
E, no pedido formulado:
“Requer, ao final, que se julgue
procedente o pedido e que se fixe
interpretação conforme à Constituição
para a dotação orçamentária constante do
Anexo I da Lei 13.528/2017, em favor da
Presidência da República, destinada à
comunicação institucional. Deve ser
assentado que é inconstitucional o
entendimento de que a rubrica de R$
99.317.328,00, prevista na lei indicada
nesta peça, possa ser utilizada no
custeio de propaganda governamental com

feição de campanha estratégica de
convencimento público, em que não se dê
abertura à expressão, no mesmo canal
publicitário, da pluralidade de opiniões
e aos dados diferentes dos que o governo
apresenta
na
campanha
pública
de
persuasão.”
É de clareza solar, não?
E, no entanto, sequer a medida cautelar
requerida foi apreciada até o presente
momento. Esperava-se que a Min. Cármen
Lúcia o fizesse durante o plantão
judiciário do STF, poupando-nos da
propaganda enfadonha e cara que segue se
reproduzindo. Não o fez. O feito foi
distribuído ao Min. Marco Aurélio Mello.
Segue o jogo.
Por tudo e por fim, amigo leitor,
recordaríamos ARISTÓTELES: a dúvida é o
princípio da sabedoria. Ou talvez nos
bastássemos, menos acadêmicos, com H.
GESSINGER: “[…] a dúvida é o preço da
pureza.
[E]
é
inútil
ter
certeza” (“Infinita Highway”. A Revolta

dos Dândis, 1987). Tanto esforço ─ e
tanto
dinheiro
─
seriam
afinal
necessários, se a inexorabilidade da
proposta do Governo fosse… irrefutável?
Pense. Você é réu do seu juízo.
*******
Passado breve intercurso para férias,
voltamos com a coluna. Você gostou?
Seguimos ouvindo-o, amigo leitor, pelo email abaixo. Algo nos diz que o ano de
2019 será repleto de polêmicas jurídicas…
Adiante!
—————————————————
[1] NASKAR, Abhijit. Human Making is Our
Mission: A Treatise on Parenting. [s.l.]:
CreateSpace
Independent
Publishing
Platform, 2017, passim. O livro trata de
paternidade responsável à luz das
neurociências, mas algumas de suas lições
são de pertinência universal.
[2] Embora, diga-se por honestidade
intelectual, essa tese não tenha plena

acolhida no âmbito do Supremo Tribunal
Federal. Assim, e.g., no RE n. 94.414/SP,
da relatoria do Min. MOREIRA ALVES (TP,
DJ de 19.4.1985, p. 5.456 e RTJ 114/237),
o Excelso Pretório decidiu, em caso de
interesse da Magistratura estadual de São
Paulo, que “[n]ão há direito adquirido
contra texto constitucional, resulte ele
do Poder Constituinte originário, ou do
Poder Constituinte derivado. Precedentes
do STF. Recurso extraordinário conhecido
e provido”. Encontram-se entendimentos
diversos, mas sempre a depender das
circunstâncias do caso.
[3]
Cf.,
entre
outros, http://www.correiobraziliense.com
.br/app/noticia/economia/2016/05/19/inter
nas_economia,532598/cerca-de-r-90bilhoes-escorrem-pelo-ralo-daprevidencia.shtml. Matéria publicada
no Correio Braziliense, em 19/5/2016.
[4] Cf. http://www.redebrasilatual.com.br
/trabalho/2017/06/cpi-da-previdenciaouve-cinco-maiores-devedores-do-inss-nosetor-de-frigorificos. Notícia veiculada

em 8/6/2017. Para o texto integral do
relatório
da
CPI
do
Déficit
da
Previdência, aprovado por unanimidade em
25/10/2017,
v. https://www.frenteparlamentardaprevid
encia.org/relatoriocpiprev/
(253
páginas). Entre outros aspectos, o
relatório
concluiu
que
“[s]ão
absolutamente imprecisos, inconsistentes
e alarmistas os argumentos reunidos pelo
governo federal sobre a contabilidade da
Previdência”.
[5] Cf. https://www.conjur.com.br/2017-ag
o-05/mudancas-pert-podem-frustrarreceitas-dizem-receita-pgfn.
Notícia
veiculada em 5/8/2017.
[6] Cf. https://g1.globo.com/economia/not
icia/governo-abre-mao-de-mais-de-r-10bilhoes-com-alivio-de-dividas-deruralistas.ghtml. Notícia veiculada em
3/8/2017.
[7] Cf. http://refisdacrise.com.br/2017/1
2/refis-das-micro-e-pequenas-empresassera-sancionado-em-janeiro-garante-

presidente-do-sebrae/#more-3220.
veiculada em 20/12/2017.

Notícia

[8] Cf. https://www.frenteparlamentardapr
evidencia.org/relatoriocpiprev/.
O
relatório observa, p. ex., que “[o]s
casos emblemáticos de sonegação que
recorrentemente são negligenciados por
ausência
de
fiscalização
e
meios
eficientes para sua efetivação são
estarrecedores e representam um sumidouro
de
recursos
de
quase
impossível
recuperação em face da legislação
vigente. […] Além disso, a lei ao invés
de premiar o bom contribuinte premia a
sonegação e até a apropriação indébita
com programas de parcelamento de dívidas
(REFIS) que qualquer cidadão endividado
desse país gostaria de poder acessar” (p.
8). Adiante, nas conclusões, pondera
que “o processo administrativo fiscal
implica a suspensão da exigibilidade dos
tributos até o desenlace administrativo
final com o julgamento do caso pelo CARF.
Mas não é só isso, pois o fim do processo
administrativo fiscal implica, via de

regra, o início do contencioso judicial,
que leva mais um longo período para ter
solução definitiva. […] Tal expediente,
na forma como está previsto atualmente em
nossa legislação, é um estímulo à
sonegação e representa a subtração de
importantes
recursos
à
seguridade
social. […] Recomenda-se ao TCU, ao
Ministro da Fazenda e ao Secretário da
Receita Federal do Brasil que em caráter
emergencial reforcem a estrutura desses
órgãos e promovam mutirões para o
julgamento
de
todos
os
recursos
administrativos
que
envolvam
contribuições sociais até o fim do ano de
2018, além de implementarem imediatamente
as determinações contidas no Acórdão nº
1076/2016 – TCU – Plenário” (p. 203).
[9] Trata-se da Lei n. 13.467/2017.
Aliás, sabedor disto, o Governo Federal
tratou de editar a Medida Provisória n.
808/2017, a inserir na CLT o artigo 911A, pelo qual “[o]s segurados enquadrados
como empregados que, no somatório de
remunerações auferidas de um ou mais

empregadores no período de um mês,
independentemente do tipo de contrato de
trabalho, receberem remuneração inferior
ao salário mínimo mensal, poderão
recolher ao Regime Geral de Previdência
Social a diferença entre a remuneração
recebida e o valor do salário mínimo
mensal, em que incidirá a mesma alíquota
aplicada à contribuição do trabalhador
retida pelo empregador” (§1º); e, por
outro lado, “[n]a hipótese de não ser
feito
o
recolhimento
complementar
previsto no § 1º, o mês em que a
remuneração total recebida pelo segurado
de um ou mais empregadores for menor que
o salário mínimo mensal não será
considerado para fins de aquisição e
manutenção de qualidade de segurado do
Regime Geral de Previdência Social nem
para cumprimento dos períodos de carência
para
concessão
dos
benefícios
previdenciários” (§2º – g.n.). Cria-se,
pois, uma figura “alternativa” de
emprego, que é a do contrato de trabalho
intermitente, inflando as estatísticas
nacionais de emprego; e, na contrapartida

fiscalista,
nega-se
a
proteção
previdenciária
à
maioria
desses
trabalhadores ─ a não ser que queiram e
possam
recolher
a
“diferença”
de
contribuição, em relação ao salário
mínimo ─, conquanto tenham, todos,
registro em CTPS…
[10] É o que dispõe o artigo 83, §4º, da
Lei n. 9.430/1996, na redação da Lei n.
12.382/2011: “Extingue-se a punibilidade
dos crimes referidos no caput [inclusos
os artigos 168-A e 337-A do Código
Penal] quando a pessoa física ou a pessoa
jurídica relacionada com o agente efetuar
o pagamento integral dos débitos oriundos
de tributos, inclusive acessórios, que
tiverem sido objeto de concessão de
parcelamento”. O relatório final da CPI
do
Déficit
da
Previdência
Social
recomendou, a propósito, a eliminação
dessa hipótese, propondo “Projeto de Lei
do Senado, de iniciativa da CPIPREV que
altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro
de 1990, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, para

aumentar as penas e eliminar, no caso de
pagamento
do
tributo
devido,
a
possibilidade de extinção de punibilidade
dos crimes contra a ordem tributária e
para criar causas de redução de pena” (p
205).
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