
DEFICIT DA PRESIDÊNCIA – A MENTIRA MAIS CANALHA 
DIVULGADA NO ESTILO MAIS PÉRFIDO A LA GOEBELS



 
PREFÁCIO 

 

Estamos falando em nome da maioria do país que 
realmente precisa da Seguridade Social. Evidentemente 
os ricos e banqueiros não precisam absolutamente da 
Seguridade Social e por isso acham que ela é 
desnecessária ao país. E lamentavelmente, há os 
papagaios de pirata que querem aparecer como 
banqueiros e ricos e por isso defendem também esse 
absurdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 
 

RESUMO 4 
INTRODUÇÃO 5 
CAP. I – O SUPERÁVIT IMORAL E CRUEL DA SEGURIDADE SOCIAL 6 

CAP. II – O MODO CORRETO DE APRESENTAR O RESULTADO DA 
SEGURIDADE SOCIAL 9 

CAP. III – Os truques ou fraudes dos mistificadores ou apologistas do 
Déficit 12 

CAP. IV – BRASIL, PAÍS COM MENOR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS PER CAPTA DO MUNDO. 28 
CAP. V – A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO 32 
CAP. VI -  A ILUSÃO DA PREVIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO 39 
CAP. VII – A SÍNDROME DAS MENINAS PROVINCIANAS 43 
CAP. VIII – DÉFICIT, UMA PALAVRA MISTIFICADA. 46 
CAP. IX – A ÉTICA PROTESTANTE DO TRABALHO 49 
CAP. X – A PREVIDÊNCIA E O GUETO DE VARSÓVIA 55 
ANEXO 1 58 
ANEXO 2 59 
ANEXO 3 61 
ANEXO 4 62 
ANEXO 5 63 

Artigo: Sim, a Seguridade Social é superavitária! 63 
ANEXO 6 65 
ANEXO 7 - CSLL 68 
ANEXO - 8 71 
ANEXO - 9 72 
 



RESUMO 

 
Esse estudo foi feito para provar que a Seguridade Social não é deficitária. 
Foi fácil provar isso, pois já existem vários artigos de outros autores 
provando a mesma coisa. A Seguridade Social e por conseqüência o RGPS - 
Regime Geral da Previdência Social é superavitário desde pelo menos 
1995 até hoje. E o mais grave é que seus superávits são exageradamente 
altos o que é prejudicial para o povo brasileiro. O ideal seria que fosse 
pelo menos levemente deficitária. Desmascaramos também os truques 
usados para provar que ela é deficitária. Quanto à aposentadoria do 
servidor público, não tem absoluto sentido falar em déficit ou superávit 
como veremos. Aproveitamos para desmistificar a palavra déficit e 
também diversos mitos difamatórios contra o servidor público. O Brasil é 
o país que tem menos funcionários públicos per capta no mundo e o 
percentual do PIB para mantê-lo tem se mantido constante nos últimos 17 
anos. Também o Brasil tem uma carga tributária menor do que a média 
dos países da OCDE e fica á esquerda da mediana dessa distribuição. Se 
aumentássemos em 12% a nossa carga tributária igualar-nos-íamos à 
Alemanha. Portanto essa isenção de impostos que Dilma está dando é 
criminosa e objetiva destruir a Seguridade Social. Provamos que os fundos 
de capitalização são fantasias sustentadas com os impostos pagos, pelo 
povo, que são usados para pagar serviços da dívida (o brasileiro é que 
paga os maiores juros do mundo), ou doações a banqueiros quando vão a 
falência quando explodem as bolhas milagrosas.  É princípio e prática de 
toda civilização moderna, a sociedade assumir o sustento e a assistência 
de seus cidadãos da terceira idade. Fora disso é barbárie. A proposta de 
aumentar a idade limite para se aposentar é outra barbaridade (Dilma 
defende) sem nenhuma sustentação científica: dedicamos o CAP. IX a ela.  
E por ultimo comparamos as reformas anunciadas de Dilma com a 
estratégia nazista de exterminar povos de raça inferior. Fizemos uma 
citação extensa de artigos de leis, infelizmente, devido aos incrédulos. 
Quem quiser ganhar tempo pode se fixar apenas nos itens em negrito.  
 
 



INTRODUÇÃO 
 
 

Primeiro definamos o que é déficit ou superávit de uma 
conta pública nacional.  
 
Quando se tira dinheiro do Orçamento Fiscal da União 
para suprir as despesas de uma determinada conta 
pública, diz-se que essa conta operou com déficit. 
 
Quando, ao contrário, tira-se dinheiro desta conta pública 
para suprir o orçamento Fiscal da União, diz-se que a 
conta pública teve um superávit. 
 
Agora que explicamos de uma maneira fácil, que até um 
aluno do Pestalozzi entende, vamos provar que desde 
pelo menos 1995, a Seguridade Social é superavitária e 
em exagero. Na realidade é superavitária há mais de vinte 
anos, mas só pegamos dados de até 1995.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAP. I – O SUPERÁVIT IMORAL E CRUEL DA SEGURIDADE 
SOCIAL 
 

Comecemos com a tabela abaixo que varre um período de 2000 a 2008: 
 

TABELA 1 - Evolução do Superavit da Seguridade Social - sem e com  
os efeitos da Desvinculação de Recursos da União - 2000 a 2008  (em 
R$bilhões) 

     SUPERAVIT Real ou total Desc. a DRU Col1-Col2 
 ANO (sem a DRU) (com a DRU) DRU  
 2000 26,7 14 12,7 
 2001 31,5 16,9 14,6 
 2002 33 16 17 
 2003 31,7 12,4 19,3 
 2004 42,5 17,6 24,9 
 2005 62,7 25,6 37,1 
 2006 50,9 17 33,9 
 2007 60,9 21,8 39,1 
 2008 52,3 13,2 39,1 
 TOTAL 392,2 154,5 237,7 
 DRU = C14-B14 237,7 

   
    Essa tabela foi construída com os dados do gráfico da página 50 do estudo 

da ANFIP, intitulado, Análise da Seguridade Social em 2008. Ver ANEXO 1. 
Ver também ANEXO 2 COM TABELA E GRÁFICO refeitos NO EXCEL 
 
Obs.: DRU significa Desvinculação de Receitas da União. Com DRU 
significa, portanto que uma parte do superávit já foi desvinculada e 
apropriada pela união e sem DRU significa o verdadeiro superávit.  
 
Como se vê, de 2000 a 2008, a Seguridade Social teve superávits 
crescentes que foram apropriados pela União para cobrir seus déficits (da 
UNIÂO) de caixa.  
 
Vejamos agora dados de 1995 a 2005 de outra fonte: 
 



 
 

Tirada do estudo de Denise Lobato gentil, A Falsa Crise do Sistema de 
Seguridade Social no Brasil, TABELA 5. Nesta vemos a mesma situação: 
superávits crescentes de 1995 a 2005 que são abocanhados pelo governo 
para outras despesas. (A)+(B) é o superávit (total). 
 
Obs.: As pequenas discrepâncias entre as duas tabelas são devidas não só 
à diversidade de fontes governamentais de onde foram retirados os dados 
como da época quando eles foram coletados, pois existem orçamentos, 
previstos, realizados, corrigidos, etc.   
 
Se somarmos os superávits de 1995 a 1999 da tabela-5 acima, com os 
superávits da tabela-1 anterior e estimarmos um superávit de 60 bi para 

cada um dos anos de 2009-2011, concluiríamos que de 1995 a 2011, 
o governo abocanhou da Seguridade Social um superávit de 
606,1 bilhões de reais. E a tendência é sempre aumentar esse 
superávit.  



Não há como tergiversar. De 1995 a 2008 a seguridade social foi 
inusitadamente superavitária. Se alguém afirmar o contrário é porque é 
um mentiroso, mal intencionado ou ignorante.  
 
Desde pelo menos 1995 só tem havido superávits, transferências do 
orçamento fiscal da Seguridade para o orçamento fiscal da União. 
 
E não seria ruim para o Brasil que ela fosse deficitária, pelo contrário seria 
ótimo. Se ao invés de pagar esse ano 700 bi de serviços e juros da dívida e 
retirar 60 bi da Seguridade, investisse pelo menos uns 200 bilhões, 
retirados do orçamento fiscal da União destinado à dívida, na seguridade 
social, haveria um fortalecimento grande do mercado interno e uma 
diminuição da violência de mais de 50%. Além de aumentar a arrecadação 
dos estados e municípios, podendo-se aumentar os salários de 
professores e policiais militares. E proporcionando ao povo um 
atendimento do SUS de bem melhor qualidade.  
 
O justo seria o seu resultado ser zerado. E seria elogiável que fosse 
deficitária, pois significaria que o governo estava agindo mais em favor do 
povo brasileiro, distribuindo a renda e não a favor dos banqueiros.  
 
A Seguridade Social é, portanto superavitária. Lamentavelmente, pois o 
correto seria ser deficitária. É um Superávit inusitado, imoral e cruel. 
 
E como têm caras de pau que dizem que ela é deficitária?  
 
É uma mistificação que vamos desmascarar agora. A mistificação não está 
na coleta dos dados, mas na metodologia de apresentar o resultado ou 
balanço.  
 

 
 
 
 



CAP. II – O MODO CORRETO DE APRESENTAR O 
RESULTADO DA SEGURIDADE SOCIAL 
 
A metodologia correta, honesta e única, de apresentar os resultados da 
Seguridade Social, é sinteticamente a seguinte: 
 
Orçamento da Seguridade Social 
1 RECEITAS 

1.1 . CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA 
1.2 . COFINS 
1.3 . CPMF 
1.4 . CSLL 
1.5 . RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS 
1.6 . PIS/PASEP 
1.7 . OUTRAS RECEITAS 

TOTAL DA RECEITA 
2. DESPESAS 
2.1. SAUDE 
2.2. PREVIDÊNCIA 
2.3. ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.4. ABONO E SEGURO SOCIAL 
2.5. OUTRAS DESPESAS. 
TOTAL DA DESPESA  
RECEITA – DESPESA  
 
A seguir,  um exemplo didático de um orçamento da Seguridade Social. Foi 
tirado do estudo de Denise Lobato gentil, A Falsa Crise do Sistema de 
Seguridade Social no Brasil. A numeração TABELA 3 e TABELA 4 é desse 
estudo. 
 



 
 
 



 
 

Esse orçamento pode ser mais detalhado. Ver ANEXO 3, Análise da 
Seguridade Social em 2008, ANFIP, Tabela 3. 
 
Ver também outro exemplo de confecção correta de resultado da 
Seguridade Social no ANEXO 4, tirado do livro de Nilson Araújo, POR UMA 
POLÍTICA DE RECUPERAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO.  
 

Obs.: As tabelas citadas têm algumas discrepâncias entre si insignificantes, 
em função de elas serem montadas a partir de fontes que sofrem correção 
no tempo, pois tem orçamentos, previstos, realizados, reajustados, 
corrigidos etc. Mas são discrepâncias muito pequenas.  
 

Em que consiste os truques ou fraudes dos mistificadores? 
 
 

 



CAP. III – Os truques ou fraudes dos mistificadores ou 
apologistas do Déficit 

 
 
Primeiro tipo: omitir as receitas, COFINS, CPMF, CSLL, RECEITA DE 
CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS, PIS/PASEP etc., como se elas fossem 
receitas do orçamento fiscal da UNIÃO desvinculadas da Seguridade 
Social. Isso é crime.  
 
( o segundo tipo que é incluir os servidores públicos na despesa, falaremos 
desse tipo mais adiante). 
 
A Seguridade Social é um todo uno e indivisível. Isso está estabelecido: 
 

PRIMEIRO NA CONSTITUIÇÃO 
 Constituição completa em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado
.htm  , ou pesquisar na INTERNET. 
 
Vamos por etapas, gradualmente, como se estivéssemos dando aula para 
pessoas dos mais diversos níveis, do mais alto QI ao de um aluno do 
Pestalozzi.  Citaremos apenas os incisos dos artigos que se relacionam 
direta (em negrito) ou indiretamente com o nosso assunto. Ver no ANEXO 
EM SEPARADO, os artigos transcritos integralmente.  
 
Comecemos com os artigos 1º e 3º para os mais inteligentes.  

Prestar bem atenção aos trechos em negrito e refletir. 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm


Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Para bom entendedor só esses dois artigos são suficientes para se 
entender que não tem sentido falar em déficit de previdência ou de 
seguridade social. Não há lugar no Brasil para Previdência privada, salvo as 
fechadas como complemento. 
 
Mas exigir inteligência de um neoliberal é covardia. 
 
Passemos portanto para os artigos 6º e 7º da constituição para ver se eles 
entendem. 
 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)  
(na redação original não constava alimentação, incluída na certa para 
justificar o bolsa-família). 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

XXIV - aposentadoria; 

 XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento 
até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc64.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1


XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 

(Ver os artigos completos em ANEXO EM SEPARADO) 

 
Pelos artigos citados, estão garantidos entre outros o direito á 
aposentadoria e outros que estão inclusos na Seguridade Social. O simples 
fato de ser direito constitucional, implica em dever do estado mesmo que 
não seja esse último explicitado.  
 
Mas para um neoliberal fundamentalista isso ainda é difícil de entender 
ou aceitar. Passemos portanto para os artigos 194 e 195, mais fáceis de 
serem entendidos por um aluno do Pestalozzi.  
 
  

CAPÍTULO II 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

Seção I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - eqüidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento; 



VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com 
a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários 
e aposentados. 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)  (A redação 
original de 1988 era: 

VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com 
a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários 
e aposentados. ) 

(Como se vê, na redação original, só a comunidade participaria, o governo 
não. E mesmo assim desde então os governos que vieram depois de 1988 
nunca implementaram essa cláusula constitucional. Um crime de 
improbidade administrativa?. Ela funciona como uma caixa preta do 
governo via Ministério da Previdência o que facilita usar seu orçamento 
para fins inconfessáveis). 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  

I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e 
o lucro;  
      II - dos trabalhadores; 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 
da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998) 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art194pvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i


b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

III - sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem 
a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003) 

§ 1º - As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão dos 
respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 

§ 2º - A proposta de orçamento da seguridade social será 
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela 
saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias,  assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos. 

§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, 
como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem 
dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida 
Provisória nº 526, de 2011)    (Vide Lei nº 12.453, de 2011) 

§ 4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a 
manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o 
disposto no art. 154, I. 

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema 
único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art195iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art195iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Mpv/526.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Mpv/526.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12453.htm#art5


observada a respectiva contrapartida de recursos. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições 
sociais de que tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para débitos em 
montante superior ao fixado em lei complementar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
(Ver os artigos completos em ANEXO EM SEPARADO) 

 
Mas talvez os neoliberais ainda tenham dificuldade de entender. 
Passemos, portanto ao segundo dispositivo legal que complementa a 
CONSTITUIÇÃO, reafirmando repetitivamente que a Seguridade Social é 
una e indivisível. 
 
 
 

SEGUNDO NA LOSS - Lei da Seguridade Social, LEI Nº 8.212  
 
A LOSS, copiada em WORD dá mais de 66 páginas.  Ela foi feita para 
regulamentar os artigos da CONSTITUIÇÃO relativos à Seguridade Social. 
Por isso por economia de espaço, quando o artigo for repetição de um da 
CONSTITUIÇÃO. Ver a L8212 pela internet pesquisando por L8.212 ou indo 
ao site: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm 
 
Prossigamos citando os artigos da LOSS: 

Art. 1º A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a 
assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social.  

Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios 
e diretrizes:  

( Repetição do artigo 194 da CONSTITUIÇÃO. Os artigos2º,3º e 4º 
também são regulamentações detalhadas dos artigos 196 a 203) 

... 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art195%C2%A78
https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/8cd1ff6a8ff42fba032569fa00679b3b?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm


(Os artigos abaixo, 10 e 11, regulamentam o art. 195 da CONSTITUIÇÃO 
REPETINDO muitos de seus incisos. Nós realçaremos apenas os incisos 
mais gritantes) 

Art. 10. A Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da Constituição Federal e 
desta Lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais.  

Art. 11.  No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é 
composto das seguintes receitas:  

I - receitas da União;  

Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:  

a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada 
aos segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da lei nº 11.196, de 2005)  

d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;  

e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.  

... 
CAPÍTULO II  

DA CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO  

Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do 
Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual.  

Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de 
eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, 
quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação 
continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária 
Anual.  

... 

CAPÍTULO VIII  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art104


DAS OUTRAS RECEITAS  

Art. 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social:  

I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;  

II - a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados 
a terceiros;  

III - as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou 
arrendamento de bens;  

IV - as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;  

V - as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;  

VI - 50% (cinqüenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único 
do art. 243 da Constituição Federal;  

VII - 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo 
Departamento da Receita Federal;  

VIII - outras receitas previstas em legislação específica.  

Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos 
pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de 
dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% (cinqüenta por cento) do valor 
total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde-SUS, para custeio da 
assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito.  

(Essas receitas, do art. 27, são ou muito pequenas ou 
eventuais, daí os resultados da Seguridade Social menos 
detalhados omitirem elas, que no entanto podem ser detectadas 
nos fluxos de caixa do INSS.) 

Falemos agora de outros artigos da L8.212 que indiretamente 
apenas estão ligados ao nosso assunto mas que revelam como os 
aposentados são vítimas de uma conspiração permanente de 
roubar o dinheiro da previdência. 

Art. 6º Fica instituído o Conselho Nacional da Seguridade 
Social, órgão superior de deliberação colegiada, com a 
participação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
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Municípios e de representantes da sociedade civil. (Revogado 
pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001). 

§ 1º O Conselho Nacional da Seguridade Social terá dezessete membros e respectivos 
suplentes, sendo: (Redação dada pela Lei n° 8.619, de 5.1.93) 

a) 4 (quatro) representantes do Governo Federal, dentre os quais, 1(um) da área de 
saúde, 1(um) da área de previdência social e 1(um) da área de assistência social;  

b) 1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um) das prefeituras municipais;  
c) oito representantes da sociedade civil, sendo quatro trabalhadores, dos quais pelo 

menos dois aposentados, e quatro empresários; (Redação dada pela Lei n° 8.619, de 5.1.93) 
d) 3 (três) representantes dos conselhos setoriais, sendo um de cada área da Seguridade 

Social, conforme disposto no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade Social. 1 
d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais, sendo um de cada área da 

seguridade social, conforme disposto no Regimento do Conselho Nacional da Seguridade 
Social. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998). 

§ 2º Os membros do Conselho Nacional da Seguridade Social serão nomeados pelo 
Presidente da República.  

§ 3º O Conselho Nacional da Seguridade Social será presidido por um dos seus 
integrantes, eleito entre seus membros, que terá mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição, e 
disporá de uma Secretaria-Executiva, que se articulará com os conselhos setoriais de cada 
área.  

§ 4º Os representantes dos trabalhadores, dos empresários e respectivos suplentes serão 
indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais e terão mandato de 2 (dois) anos, 
podendo ser reconduzidos uma única vez.  

§ 5º As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social organizar-se-ão em 
conselhos setoriais, com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e da sociedade civil.  

§ 6º O Conselho Nacional da Seguridade Social reunir-se-á ordinariamente a cada 
bimestre, por convocação de seu presidente, ou, extraordinariamente, mediante convocação de 
seu presidente ou de um terço de seus membros, observado, em ambos os casos, o prazo de 
até 7 (sete) dias para realização da reunião.  

§ 7º As reuniões do Conselho Nacional da Seguridade Social serão iniciadas com a 
presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para deliberação a maioria 
simples dos votos.  

§ 8º Perderá o lugar no Conselho Nacional da Seguridade Social o membro que não 
comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, no ano, salvo se a 
ausência ocorrer por motivo de força maior, justificado por escrito ao Conselho, na forma 
estabelecida pelo seu regimento.  

§ 9º A vaga resultante da situação prevista no parágrafo anterior será preenchida através 
de indicação da entidade representada, no prazo de 30 (trinta) dias.  

§ 10. (Revogado pela Lei n° 9.032, de 28.4.95). 
§ 11. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, 

decorrentes de sua participação no Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada 
efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.  

Art. 7º Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social: 
(Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001). 

I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observado o 
disposto no inciso VII do art. 194 da Constituição Federal;  

II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e social dos recursos e o 
desempenho dos programas realizados, exigindo prestação de contas;  

III - apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados entre a seguridade social e a 
rede bancária para a prestação dos serviços;  

IV - aprovar e submeter ao Presidente da República os programas anuais e plurianuais da 
Seguridade Social;  

V - aprovar e submeter ao Órgão Central do Sistema de Planejamento Federal e de 
Orçamentos a proposta orçamentária anual da Seguridade Social;  

VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposição periódica dos valores dos 
benefícios e dos salários-de-contribuição, a fim de garantir, de forma permanente, a 
preservação de seus valores reais;  
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VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto nesta Lei e na legislação que rege a 
Seguridade Social, assim como pelo cumprimento de suas deliberações;  

VIII - divulgar através do Diário Oficial da União, todas as suas deliberações;  
IX - elaborar o seu regimento interno. 

Art. 85. O Conselho Nacional da Seguridade Social será instalado no 
prazo de 30 (trinta) dias após a promulgação desta Lei. 

Os artigos 6º,7º e 85 revelam duas facetas dos defensores do Plano 
Real: truculência e incompetência.   Truculentamente, por medida 
provisória, elimina o Conselho Nacional da Seguridade Social suprimindo 
simplesmente os artigos 6º e 7º  da L8.212 sem substituí-los por qualquer 
outra coisa. Mas ao mesmo tempo foram incompetentes e se esqueceram 
de suprimir o art. 85 que obriga a instalação do CNSS num prazo de 30 
dias após vigência da lei.  

Mas isso é um assunto que fica para outra oportunidade  para não fugir 
do nosso assunto principal que é o financiamento da Seguridade Social. 

Fica, portanto provado que a Previdência e a seguridade Social podem e 
devem receber financiamento tanto diretamente da União como dos 
lucros das empresas além de uma infinidade de outras formas de 
financiamento e não apenas das contribuições do segurado.  

A alegação de que isso é uma coisa nova inventada pelas esquerdas a 
partir da constituição de 88, não procede, pois essa concepção existe 
desde a fundação dos primeiros IAPs a partir de 1933 e está 
consolidada na LEI Nº 3.807 - DE 26 DE AGOSTO DE 1960 - DOU DE 
5/9/60 -  LOPS - Lei Orgânica da Previdência Social e em outras leis 
feitas ainda no regime militar. Vejamos alguns artigos da LOPS: 
 
Art. 69. O custeio da previdência social será atendido pelas contribuições: 
(Redação dada pela Lei nº 5.890, de 8.6.1973) 
 
VII - da União, em quantia destinada a custear as despesas de pessoal e de 
administração geral do Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, do 
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS e 
do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 
Social - IAPAS, bem como a cobrir eventuais insuficiências financeiras 
verificadas na execução das atividades a cargo do Sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social - SINPAS. (Incluído pela Lei nº 6.887, de 
10.12.1980) 
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Art 71. A contribuição da União será constituída:  

I - pelo produto das taxas cobradas diretamente do público, sob a 
denominação genérica de "quota de previdência", na forma da 
legislação vigente;  

II - pelo produto da taxa a que se refere o art. 9º da Lei nº 3.501, de 
21 de dezembro de 1958, e cujo recolhimento far-se-á na forma da 
mesma lei;  

III - pela porcentagem da taxa de despacho aduaneiro, cobrada sôbre 
o valor das mercadorias importadas do exterior;  

É interessante ver na íntegra esses artigos que tratam do custeio da 
PREVIDÊNCIA. Pesquisar a lei na Internet ou ver no site: 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1960/3807.htm 

A LOPS é na realidade uma uniformização das leis já existentes dos 
IAPs, como a dos aeronautas abaixo: 

LEI Nº 3.501 -   DE 21 DE DEZEMBRO DE 1958 - DOU DE 22/12/58 

Dispõe sobre a aposentadoria do aeronauta e dá outras providências. 

 Art. 9º Para cobrir os encargos conseqüentes desta Lei, fica criada 
uma taxa especial, de 2% (dois por cento) denominada "Seguro 
Especial ao Aeronauta" que incidirá sobre as tarifas aéreas, devendo 
seu produto ser recolhido ao Banco do Brasil mensalmente, pelo 
empregador, até o último dia do mês seguinte do da arrecadação, a 
crédito da respectiva Caixa de Aposentadoria e Pensões, à qual 
competirá os encargos das aposentadorias. 

Ver a lei na íntegra pesquisando na INTERNT ou diretamente no site: 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1958/3501.htm 

Trata-se portanto de uma concepção consolidada desde que existe 
PREVIDÊNCIA no Brasil. E é uma prática universal. Não existe 
previdência autofinanciável, como provaremos adiante. 
Evidentemente os ricos não precisam dela. 
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Mas o neoliberal ou papagaio de neoliberal (o verdadeiro neoliberal tem 
que ser milionário ou então é apenas tiete de neoliberal ou papagaio dele) 
é um fundamentalista incorrigível, portanto vamos passar para a terceira 
perna do tripé legal que define a Seguridade Social, que são as leis que 
definem as diversas contribuições para a seguridade social.  

 

TERCEIRO - NAS LEIS ESPECÍFICAS DAS CONTRIBUIÇÕES  

 
COFINS - Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991  

        Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa 
de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep), fica instituída contribuição social para 
financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da 
Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas 
equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas 
exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, 
previdência e assistência social. 

Art. 10. O produto da arrecadação da contribuição social sobre o 
faturamento, instituída por esta lei complementar, observado o disposto 
na segunda parte do art. 33 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 
integrará o Orçamento da Seguridade Social. 

(Ver íntegra da lei no ANEXO 6) 

 
Lei Nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 
 

Art. 1º Esta Lei aplica-se no âmbito da legislação tributária federal, 
relativamente às contribuições para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e à 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS, de que tratam o art. 239 da Constituição e a Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, ao Imposto sobre a 



Renda e ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF. 

 
CSLL - Lei nº 7.689/1988. 
 

Art. 1º Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas 
jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social. 
 
Art. 4º São contribuintes as pessoas jurídicas domiciliadas no País e as que 
lhes são equiparadas pela legislação tributária. 
 
(Ver íntegra da lei no ANEXO 7) 
 

CPMF - Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996 
 

Art. 18. O produto da arrecadação da contribuição de que trata esta Lei 
será destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para 
financiamento das ações e serviços de saúde, sendo que sua entrega 
obedecerá aos prazos e condições estabelecidos para as transferências de 
que trata o art. 159 da Constituição Federal. 
 

(Inicialmente, a CPMF só poderia ser usada para a Saúde, mas depois veio 
a: EC21 – Emenda Constitucional 21)  

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 21, DE 18 DE MARÇO DE 1999 

  
        Art. 1º Fica incluído o art. 75 no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, com a seguinte redação: 

"Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da contribuição 
provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e 
direitos de natureza financeira de que trata o art. 74, instituída pela Lei nº 
9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei nº 9.539, de 12 de 
dezembro de 1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico 
prazo. 
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§ 1º Observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal, a 
alíquota da contribuição será de trinta e oito centésimos por cento, nos 
primeiros doze meses, e de trinta centésimos, nos meses subseqüentes, 
facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente, nos limites 
aqui definidos. 

§ 2º O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da 
alteração da alíquota, nos exercícios financeiros de 1999, 2000 
e 2001, será destinado ao custeio da previdência social. 

§ 3º É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos 
recursos serão destinados ao custeio da saúde e da previdência social, em 
montante equivalente ao produto da arrecadação da contribuição, 
prevista e não realizada em 1999. 

 

Mas mesmo sem a EC21, dado que a Seguridade Social é Superavitária, os 
recursos da CPMF injetados na saúde (SUS), indiretamente liberavam os 
recursos de outras receitas para a PREVIDÊNCIA. Como também 
contribuições exclusivas da PREVIDÊNCIA podem ser usadas para o SUS e 
para a assistência social, pois o orçamento da Seguridade Social é 
unificado. O que o governo queria na realidade com a EC21 era aumentar 
a alíquota da CPMF e usou a PREVIDÊNCIA como pretexto. 

(todas essas leis citadas podem ser encontradas na íntegra na INTERNET) 

Se depois disso alguém ainda afirmar, a PREVIDÊNCIA É deficitária, deve-
se vestir uma camisa de força e internar num hospício.  

       Entretanto, devido à orquestração feita pelos meios de comunicação, 
usando a mesma tática de Goebels, de repetir sempre uma mentira e 
cercear a opinião contrária, vários papagaios de neoliberais se acham com 
direito à impunidade e repetem essa mentira, forjando falsos balanços da 
Previdência dolosamente ou por ignorância. 

Um exemplo típico o abaixo, feito por um economista: 

 
Em 2008 o Resultado Previdenciário (Receitas Previdenciárias – Despesas 
Previdenciárias) foi deficitário em R$ 112,3 bilhões (União, Estados e 
Municípios), que é totalmente diferente do Resultado Operacional superavitário 
em R$ 1,2 bilhão, onde, por exemplo, são incluídas nas receitas as 



transferências da União (COFINS, CSSL, CPMF), além dos rendimentos das 
aplicações financeiras. Nas despesas, por exemplo, são incluídos pagamentos 
ao sistema “S” (SENAI, SENAR SESC, SESI), além do pagamento aos 3,0 
milhões de beneficiários assistenciais sem contribuições. 
 
O nobre economista comete duas mistificações. 
 

1) Inclui nas despesas os servidores públicos da União, estados e 
municípios o que é desonesto. Mas adiante falarei de onde vem os 
recursos para pagar o RPPS. 

2) Afirma que COFINS, CSSL, CPMF são receitas da União que foram 
transferidas para receitas da previdência, quando acontece 
justamente o contrário: COFINS, CSSL, CPMF são receitas da 
PREVIDÊNCIA e da Seguridade Social, como vimos já 
incontestavelmente acima.  

 
Outro exemplo desse mesmo economista:  
 

Base R$ bilhões 
Itens 1998 % PIB 2002 % PIB 2010 % PIB 2011* % PIB 
Déficit INSS (8,4) (0,86) (13,5) (0,91) (33,6) (0,91) (27,8) (0,71) 
Contribuições 45,0 4,59 76,3 5,16 212,4 5,78 240,5 6,17 
Benefícios (53,4) (5,45) (89,8) (6,07) (246,0) (6,69) (268,3) (6,88) 
Déficit  União (20,0) (2,04) (28,1) (1,90) (57,8) (1,57) (56.4) (1,45) 
Contribuições 2,6 0,27 5,3 0,36 22,7 0,62 26,8 0,69 
Benefícios (22,6) (2,31) (33,4) (2,26) (80,5) (2,19) (83,2) (2,14) 
Déficit Total (28,4) (2,90) (41,6) (2,81) (91,4) (2,48) (84,2) (2,16) 

 

As mistificações são: 
 

1) Primeiro ele inventa uma Previdência Brasileira (que não existe). 
Divide essa previdência em duas que não existem também como 
tal: INSS e União. O que existe é a Seguridade Social que abrange o 
RGPS – Regime Geral da Previdência Social (e portanto o INSS), a 
SAÚDE e a ASSISTÊNCIA SOCIAL. À parte existem os RPPS dos 
servidores que não têm um fundo para o qual sejam destinados 
receitas garantidas por lei e portanto não é deficitário nem 
superavitário, não tendo sentido portanto falar em déficit.  



2) Depois comete a mesma mistificação do exemplo anterior, omitindo 
as receitas da Seguridade Social e, portanto do RGPS e do INSS, 
como, COFINS, CSSL, CPMF, PIS/PASEP, RECEITAS DE CONCURSOS 
DE PROGNÓSTICOS e muitas outras. Assim ele constrói o déficit que 
quer do INSS. 

3) Depois calcula um suposto déficit da UNIÃO. Que na nossa opinião é 
puramente formal, pois como disse acima não tem sentido falar em 
déficit dos RPPS. Adiante abordarei a questão da PREVIDÊNCIA dos 
Servidores Públicos. 

4) E finalmente soma as duas mistificações e obtêm a mistificação 
final, um déficit da PREVIDÊNCIA do Brasil que não existe.  

 
E é permitido divulgar esses resultados forjados para implantar uma 
mentira que causa prejuízos e sofrimentos à maioria da população 
impunemente? 
 
O Brasil é um país que tem muitas leis e rigorosas e que podem pegar de 
surpresas o cidadão sem ele esperar. Mas isso só é feito quando há 
interesse dos poderosos. 
 
Eu não sou jurista, mas acho que esse tipo de crime está tipificado no 
vasto código penal brasileiro, provavelmente como de FALSIDADE 
IDEOLÓGICA. Com a palavra a OAB. 
 
Ver no ANEXO – 5, discurso do Senador Paim que reitera o superávit da 
Seguridade Social. 
 
Passaremos agora para as aposentadorias do servidor público. Antes 
entretanto desmistificaremos uma outra difamação e calúnia contra o 
servidor público brasileiro feita de maneira semelhante à que foi feita 
contra a previdência, sendo que essa é ainda mais pérfida. 
 
 
 



CAP. IV – BRASIL, PAÍS COM MENOR NÚMERO DE 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PER CAPTA DO MUNDO. 
 
 
Tabela 1 - Servidores públicos em relação ao número de habitantes - 
países selecionados 2000. 

  

  Países 
selecionados 

Servidores Públi 
cos Adm Central (1) 

População(1000 hab) Servidores/1000 hab 

Irlanda  207.926 3.790 54,86 

França (3)  2.270.100 59.013 38,47 

Hungria  277.894 10.211 27,22 

Finlândia (2)  125.481 5.176 24,24 

Áustria  169.003 8.110 20,84 

Espanha  770.956 40.264 19,15 

Coréia do Sul  563.682 47.962 11,75 

Canadá  336.603 30.689 10,97 

EUA  2.770.000 282.194 9,82 

México  835.007 98.658 8,46 

Alemanha   501.700 82.160 6,11 

Brasil/2010 (5)  1.095.685 192.300 5,7 

Brasil/2000 964.798 172.540 5,59 

Brasil/2006 997.739 187.850 5,31 

Brasil (total ativos da União) (4) 
  Fonte:TD 1319 Despesas 
  Correntes da União: Visões, Omissões e Opções 2008, 

 IPEA 
   i n OCDE; IBGE; MPOG/RH Boletim Estatístico Pessoal. Elaboração: Disoc/IPEA. 

Notas: (1) inclusive militares; (2) 1999; (3) 1998; (4) Inclusive empregados de empresas 

públicas de economia mista; (5) Elaboração Anfip 
  

Ver artigo completo no site de onde foi tirada a tabela: 

 http://www.anfip.org.br/arqs-pdfs/servidor_publico_contraponto_25102010.pdf 
  

ver nessse artigo também a participação das despesas com o servidor de 
1995 a 2009 em relação ao PIB. Tem se mantido estável em torno de 5%. 

http://www.anfip.org.br/arqs-pdfs/servidor_publico_contraponto_25102010.pdf


Já os serviços da dívida estão perto dos 25% e a tendência é aumentar 
sempre. Ela é que é o problema e não o funcionário público. 
 

Há 15 ou 25 anos atrás, foi publicada uma estatística do Banco Mundial 
em que o Brasil ocupava o primeiro lugar como país de menor índice de 
funcionários por população; os EUA ficavam em segundo. Pouco tempo 
depois a UNESCO publicou outra estatística de funcionários per capita da 
população economicamente ativa; o Brasil ocupava o primeiro lugar como 
país que tinha o menor índice; em segundo vinha o Japão e em terceiro os 
EUA.  Nessa nova da tabela acima, a Alemanha vem segundo, o México em 
terceiro e os EUA em quarto lugar.  
 
A estatística do Banco Mundial se referia à totalidade de funcionários, 
federais, estaduais e municipais. E eu me lembro que o índice era 
aproximadamente 8. Comparando com os da tabela acima que é 5, então 
deve ser verdade que eram todos os funcionários, federais, estaduais e 
municipais.  
 

Aleluia portanto funcionários públicos. Ergam a cabeça com 
orgulho. Vós não sois encargo para a nação, pelo contrário, vós 
carregais nas costas um bando de parasitas, como banqueiros, 
economistas, políticos e picaretas dos meios de comunicação. 
 
Essa campanha começou a ser feita na década de 1980, justamente 
porque a dívida externa estava impagável e os funcionários se politizavam 
ameaçando greves por melhores salários. A mídia achacava os políticos 
que não quisessem fazer coro contra os barnabés. Na campanha para 
presidente quase todos se curvaram diante da mídia,. Até Lula fez sua 
mediasinha, uma no prego outra na ferradura como é o seu estilo. Collor 
não se fala, era o caçador de marajás. Waldir Pires mandou demitir 5.000 
antes de se licenciar do governo, para ser sua peça de campanha, 
pensando que Ulysses renunciaria e ele seria o candidato a presidente, se 
lascou.  

 



O único candidato que enfrentou a mídia de cara e defendeu o 
barnabé foi Leonel Brizola: “Essa é uma campanha desumana e 
covarde” (Leonel Brizola - 1989). 
 
Mas o funcionário público não soube votar em 1989. 
 

Portanto, funcionários públicos repilam com energia, essa 
campanha funesta e covarde que a mídia fez e faz contra o 
barnabé, como os nazis fizeram contra o judeu.  
 
Barnabés do Brasil inteiro, uni-vos.  
 

O economista do qual citei os dois exemplos fajutos de balanço 
mistificado da previdência, ele é muitas vezes isento quando divulga 
estatísticas econômicas do governo e do Brasil. Ele só perde a isenção 
quando o assunto é previdência. Portanto vamos aproveitar dele uma 
estatística sobre outro assunto mistificado pela imprensa: a carga 
tributária.  

  

Países % do PIB 
México 17,5 
Chile 18,2 
Estados Unidos 24,0 
Turquia 24,6 
Irlanda 27,8 
Japão 28,1 
Suíça 30,3 
Espanha 30,7 
Nova Zelândia 31,0 
Canadá 31,1 
Brasil 33,1 
Reino Unido 34,3 
Média OCDE 34,8 
Alemanha 37,0 
Luxemburgo 37,5 
Hungria 39,1 
Noruega 41,0 



França 41,9 
Bélgica 43,2 
Itália 43,5 
Suécia 46,4 
Dinamarca 48,2 

Fonte: RFB e OCDE. 

1. Dados preliminares. O dado do Japão refere-se a 2008. 

2. Média dos países da OCDE constantes do gráfico 

Como se vê, o Brasil ocupa uma posição confortável em matéria de carga 
tributária. Está abaixo da média (ligeiramente), à esquerda da mediana e é 
inferior à do Reino Unido, uma referência de economia neoliberal 
mundial. 
 
O que se conclui também dessa estatística é que: 
 

1) Os países mais antigos, europeus ou influenciados por eles têm uma 
carga tributária maior do que países novos, do Novo Mundo. 

2) Os países mais avançados, civilizados com maior IDH, melhor 
qualidade de vida têm as maiores cargas tributárias; a Dinamarca, 
p.ex., tem uma carga tributária 45,3% maior que a do Brasil.  

 
Se o Brasil aumentasse agora sua carga tributária em 12%, ficaria igual à 
da Alemanha, não havendo motivos para espantos ou histerismos.  
 
Aliás, o Brasil é um dos países que tem mais de uma solução para 
aumentar a parte de seu orçamento aplicada no desenvolvimento social 
de seus povo: 1) aumentar sua carga tributária. 2) Moratória e auditoria 
da dívida. 
 
Mas Dilma está na contra-mão  do interesse do Brasil: está diminuindo a 
carga tributária para destruir a Seguridade Social.  
 
Feita essa desmistificação preliminar voltemos à aposentadoria do 
servidor.  
 



CAP. V – A APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO 
 
Está escrito na LOSS, Lei 8.212: 

Art. 17.  Para pagamento dos encargos previdenciários da União, 
poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na alínea 
"d" do parágrafo único do art. 11 desta Lei, na forma da Lei Orçamentária 
anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta Lei de 
Saúde e Assistência Social. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998). 

I - até 55% (cinqüenta e cinco por cento), em 1992;  

II - até 45% (quarenta e cinco por cento), em 1993;  

III - até 30% (trinta por cento), em 1994;  

IV - até 10% (dez por cento), a partir de 1995.  

Art. 18. Os recursos da Seguridade Social referidos nas alíneas "a", "b", 
"c" e "d" do parágrafo único do art. 11 desta Lei poderão contribuir, a 
partir do exercício de 1992, para o financiamento das despesas com 
pessoal e administração geral apenas do Instituto Nacional do Seguro 
Social-INSS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social-INAMPS, da Fundação Legião Brasileira de Assistência-LBA e da 
Fundação Centro Brasileira para Infância e Adolescência.  

Portanto, desde 1995 que só se pode usar uma parte das receitas da 
Seguridade Social proveniente do lucro das empresas, COFINS e CSLL, e só 
10% delas, mesmo assim se todas as despesas obrigatórias da Seguridade 
Social já estiverem atendidas, para pagar aposentadorias da UNIÃO.  
 
E de onde vem os recursos para pagamento dos servidores da UNIÃO? Do 
orçamento fiscal da UNIÃO. Todo o ano a UNIÃO tem que fazer a previsão 
orçamentária para esse pagamento. E isso significa déficit de alguma 
coisa? Absolutamente não. Não há sentido falar em déficit da Previdência 
do Servidor Público. Essa é uma expressão absolutamente sem sentido. 
 
Vamos fazer uma retrospectiva histórica para explicar aos mais lentos.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23


Historicamente o servidor público nunca contribuiu para a sua 
aposentadoria. Quando chegava o dia dele se aposentar, ele era 
promovido um nível e continuava recebendo o salário correspondente 
passando para o quadro dos inativos.  
 
Vamos provar agora que esse é o método mais prático e econômico 
(tirando a promoção de nível) para a UNIÃO de se pagar a aposentadoria 
de seu servidor.  
 
Primeiro analisemos do ponto de vista do servidor: 
Tanto faz você pagar ao servidor 100 e descontar 10, como você pagar 90 
e não descontar nada. E se você pagar 100 e descontar 10, vai aposentar 
ele com 100 e não poderá descontar de aposentado (a reforma que 
fizeram em 2003/2004 introduzindo o desconto nos aposentados que 
ultrapassem o teto de referência do INSS é inconstitucional), já no outro 
caso ele aposenta só com 90. Descontar para dar de novo é portanto gasto 
de tempo e de tinta e  com 10% a mais no valor da aposentadoria.  
 
Do ponto de vista da UNIÃO, ela não precisaria criar um instituto como o 
INSS, com uma estrutura física e burocrática altamente custosa em 
pessoal e material e criando mais servidor para se aposentar. Fora os 
riscos de fraude, de nepotismo, corrupção em geral etc. Portanto 
economia de custos também por esse ângulo. 
 
O número de denúncias de fraude nos fundos de Pensão tipo, PREVI, 
PETRUS etc., assim como indício de enriquecimento ilícito de seus 
diretores é muito grande e não são investigados.  
 
Não faz muito tempo a prisão de uma Juíza por fraude do INSS. Ela foi a 
única presa, mas havia vários Juízes indiciados e também procuradores do 
Estado.  
 
Portanto, o método usado antigamente era o mais sábio, prático e 
econômico para o Estado. 
 



Mas, entre 1938 e 1941, Getúlio Vargas criou o IPASE, Instituto De Pensão 
E Assistência Social Dos Servidores Do Estado. Uma burrice de Getúlio?  
 
Não. 
 
O IPASE não era para a aposentadoria do servidor. Era para a pensão do 
cônjuge e assistência social inclusive saúde. Tanto que na mesma época 
foi construído o HSE, Hospital Do Servidor Do Estado, que passou a 
pertencer ao IPASE. O HSE até 1964 era referência para a A. Latina. 
 
Getúlio achou que os servidores públicos tinham direito aos mesmos 
benefícios que o trabalhador comum tinha, com a criação dos IAPs desde 
1933, que davam assistência de saúde, construíam habitação etc. 
 
Assim o servidor passou a contribuir para o IPASE apenas para a pensão 
do cônjuge. O Militar contribuía com uma parcela a mais para a pensão 
das filhas que supostamente ficariam solteiras pelo fato do militar não ter 
domicílio fixo.  
 
Como a habitação passou para o BNH primeiro e hoje está sendo acionada 
através de programas do governo por bancos estatais e recursos do FGTS 
em geral e a Saúde foi universalizada com o SUS, o IPASE foi extinto, etc., 
basta o governo investir mais no SUS, ao invés de tirar 60 bi da Seguridade 
Social, aumentar a lista de remédios gratuitos etc., que a melhor maneira 
de pagar a aposentadoria dos funcionários públicos era essa antiga citada.  
 
É evidente que isso não pode ser feito para o trabalhador comum, que 
tem uma infinidade de patrões e empregos, grande rotatividade etc. 
 
O servidor só tem um patrão e imortal. Enquanto existir a Nação Brasileira 
o Estado Brasileiro também existirá e estará apto a pagar as 
aposentadorias de seus servidores. 
 
Além disso o servidor tem um plano de carreira definido, previsível o custo 
de sua aposentadoria.  



 
Portanto a maneira correta, prática e econômica de pagar o servidor é 
fazer uma previsão orçamentária no orçamento fiscal da união para esse 
fim. Não há porque falar em déficit ou superávit, pois não existe nenhum 
instituto ou fundo de aposentadoria para o servidor. O termo RPPS, 
Regime Próprio de Previdência do Servidor é puramente formal.  
 
O desconte do salário do servidor é apenas para criar um fluxo de caixa 
virtual ou meramente contábil. 
 
A criação do FUNPRESP com a lei 12.618/12 é uma improvisação 
irresponsável. Vai Criar problemas para o futuro. 
 
E por quê os neoliberais renitentes têm a mania de incluir as despesas 
com o servidor na Seguridade Social? Somente desonestidade deles? Não. 
Nesse caso façamos um abatimento para eles. 
 
Os governos de diversas épocas são responsáveis por vários imbróglios 
que levaram a essa confusão.  
 
O primeiro imbróglio foi feito em 1965 quando o governo Costa e Silva fez 
a lei permitindo contratar funcionários públicos pelo regime da CLT. Isso 
criou uma terrível baderna na administração pública. Para piorar logo 
depois fizeram a lei do optante pelo FGTS para os celetistas. É evidente 
que a UNIÃO não pagava FGTS nem PREVIDÊNCIA. Era a maior 
sonegadora. Após a constituinte para não ter que pagar INSS cria o regime 
jurídico único, mas terá que arcar com o FGTS dos aposentados ex-
celetistas. Não pesquisei se quem pagou a conta foi Caixa, a UNIÂO ou a 
Seguridade Social. Como a prioridade da União era pagar os serviços da 
dívida, é provável que ela tenha dado o calote.  
 
Em 1977, é extinto o IPASE, sem dar nenhuma contrapartida a ele.  
 
De lá para cá o servidor passou a ser um sem teto, morando de favor na 
seguridade social, pois a UNIÂO adora se servir através do Ministério da 



Previdência, da infra-instrutora física e burocrática da Seguridade Social. 
Desde 2003, com a reforma da previdência de Lula que têm sido feitas leis 
e normas nesse sentido, mas são todas inconstitucionais e ainda prevalece 
a LOSS e não se pode usar os recursos da Seguridade Social para pagar 
aposentados do serviço público salvo excepcionalmente como define o 
artigo 17 da LOSS.  
 
E para complicar, ainda fizeram vários regimes próprios de previdência do 
servidor público. Os tais Encargos Previdenciários Da UNIÃO, EPU. 
Separando alguns privilegiados da maioria fufu. Assim o governo pode dar 
aumentos diferenciados. 
 

E se ainda há alguma dúvida ver a: 

LEI Nº 3.807 - DE 26 DE AGOSTO DE 1960 - DOU DE 5/9/60 -  LOPS - Leis Orgânica 
da Previdência Social 

Art 3º São excluídos do regime desta lei:  

I - os servidores civis e militares da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios 
e do Distrito Federal, bem como os das respectivas autarquias, que estejam sujeitos a 
regimes próprios de previdência, salvo se forem contribuintes da Previdência Social 
Urbana; (Redação dada pela Lei nº 6.887, de 10.12.1980)  

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1960/3807.htm 
 
Como se sabe a LOPS foi feita para uniformizar e disciplinar os diversos  
IAPs da época. 
 
Mas, mesmo assim, para desmentir os fundamentalistas, ver no ANEXO 6,  
tabela 18 do estudo da ANFIP, intitulado, Análise da Seguridade Social em 
2008, que mostra que mesmo com as despesas dos aposentados da 
UNIÃO, EPU stc., o resultado da Seguridade Social continua com um 
grande SUPERAVIT (26 bi em 2007).  
 
Lembremos que esse tipo de balanço, da Tabela 18, é puramente 
hipotético. A tal contribuição da União, p. ex., é fictícia. Sem ela, o 
superávit cairia à metade mas ainda continuaria folgadamente 
superavitária. 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1980/6887.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1960/3807.htm


 
A maneira correta de fazer o balanço da Seguridade Social é aquela que já 
expusemos acima. E aí o superávit sobe de 26 para 60 bi. 
 
E o pior é que se a Seguridade Social fosse deficitária, seria perfeitamente 
normal, previsto na constituição e na LOPS. Ser superavitária para 
devolver o dinheiro para a UNIÃO é que é o anormal, que deve ser 
corrigido. O bom e correto é ter resultado zero ou deficitário.  
 
Além desse roubo sistemático e continuado que de 1995 a 2011 pode ter 
chegado a mais de 600 bi, tem outras modalidades de assalto aos cofres 
da Previdência. No início do governo foram unidos todos os institutos de 
previdência num só e o dinheiro acumulado passou a ser usado pela 
UNIÃO para financiar o milagre brasileiro. Primeiramente financiou a 
indústria automobilística que estava parada, sob pretexto de financiar 
carros ao funcionário público. Carros incompletos e simples da Volks, 
Renault, DKW, acumulados nos pátios das fábricas foram financiados com 
dinheiro do INSS. (os pés de boi, candango, etc.) 
 
Depois vieram os financiamentos para a Ponte Rio - Niterói, 
Transamazônica, Itaipu, etc.  
 
Acrescentem-se as fraudes milionárias, as renúncias fiscais, as pilantropias 
e tudo o mais, é possível que, devidamente apurada e calculada com juros 
e correção, a dívida do estado com Seguridade Social, chegue a alguns 
trilhões. Basta o governo assumir a dívida e ficar pagando em prestações 
que pode se suspender algumas contribuições que incomodam o 
empresário.  
 
CONCLUSÕES PARCIAIS: 
 
1     A Seguridade Social não é deficitária 
2 Seria ideal que o resultado fosse zero ou deficitário como diz na 

CONSTITUIÇÃO e na LOSS. 



3 Não tem sentido falar em déficit ou superávit da previdência do 
servidor da UNIÃO 

4 O Estado é que tem uma dívida impagável com a previdência e ela não 
pode ser cancelada pois diferentemente da dívida financeira, a vítima é 
o credor, a Seguridade Social que foi espoliada contra a sua vontade. 

5 O sistema previdenciário brasileiro não é caro comparado com os 
benefícios diversificados que oferece e com o percentual que 
representa do PIB. 

6 Essa orquestração de Déficit da Seguridade Social, tem vários objetivos: 
a) Esconder a escandalosa dívida financeira aos bancos; b) garantir o 
continuado roubo do orçamento da Seguridade Social para pagar os 
serviços da dívida financeira; c) tirar gradativamente direito dos 
trabalhadores e servidores visando uma futura privatização da 
previdência. 

7 A criação do FUNPRESP com a lei 12.618/12 é uma improvisação 
irresponsável. Vai Criar problemas para o futuro. 
 

 
Estamos falando da maioria do país que realmente precisa da seguridade 
social. Evidentemente os ricos e banqueiros não precisam absolutamente 
da Seguridade Social e por isso achem que ela é desnecessária ao país. E 
lamentavelmente, há os papagaios de pirata que querem aparecer como 
banqueiros e defendem esse absurdo. 
______________ 
 
 
Provamos cabalmente acima quem divulga que a “PREVIDÊNCIA” é 
deficitária poderia talvez ser enquadrado em crime que pode ser tipificado 
no nosso código penal.  
 
Mas porque proliferam esses tipos de estelionatários? Ver a resposta 
adiante. 
 
 
 



CAP. VI -  A ILUSÃO DA PREVIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO 

 
Os arautos do déficit da previdência são de vários tipos. 
 
Alguns são profissionais pagos e nem eles mesmos acreditam nas suas 
mentiras.  
 
Outros são por uma visão doentia irredutível de que tudo tem que dar 
lucro: a saúde tem que dar lucro, a educação tem que dar lucro (em 
espécie), sexo tem que dar lucro, lazer tem que dar lucro, os filhos tem 
que dar lucro, o lar tem que dar lucro, a doença tem que dar lucro, a 
violência tem que dar lucro, etc. etc.  
 
Vamos provar que não existe previdência auto-sustentável sem dinheiro 
público. 
 
Quem sustenta os fundos de pensão privados fechados ou não, brasileiros 
ou de outros países, são entre outros os cidadãos brasileiros que pagam 
os seus impostos, no momento que o país gasta 700 bi, 54% da 
arrecadação bruta de impostos para pagar serviços da dívida.  
 
Fundo de pensão privado é chave de cadeia. Pode estar muito bem hoje e 
amanhã estar falido.  
 
Existia antigamente, o Monte-pio da família militar, o GBOEX e outros. 
Faliram. Eu conheço um amigo que entrou num plano desses privados 
para altos executivos. Hoje ele recebe uma mensalidade de 30,00 reais. Se 
não fosse a sua aposentadoria segura do Banco do Nordeste, ele estava 
fufu.  
 
Os fundos de pensão fechados modernos de hoje, eram calçados com 
aporte de no mínimo 2:1 das empresas e sobreviveriam mesmo que as 
bolhas especulativas que enriquecem eles falissem. Teve empresa estatal 
mantenedora que contribuía até na proporção de 3:1, mas hoje há uma 
orientação nas empresas e do governo, de reduzir essas participações 



para a proporção de 1:1, pois esses fundos se transformaram em 
verdadeiros parceiros da privataria do governo e como proprietários 
dessas empresas privatizadas, querem que elas dêem mais lucro ao invés 
de gastar a toa com seus míseros funcionários. Estão se achando os reis da 
cocada preta financeira.   
 
Os que não têm mantenedoras, os fundos abertos, verdadeiramente 
privados, se satisfazem apenas com as bolhas financeiras. Hoje estão bem 
amanhã poderão estar mal.  
 
Uma das grandes chantagem que os banqueiros usaram  para a sociedade 
aceitar a criminosa doação de dinheiro público aos banqueiros falidos 
fraudulentamente, com a última crise capitalista, foi justamente essa: “ou 
vocês dão o dinheiro ou os fundos de pensão todos vão pagar o pato”. É 
claro que se os governos fossem honestos e coerente responderiam: “Os 
fundos de pensão nós assumimos, mas o resto é problema de vocês.” Mas 
os governantes foram eleitos pelos banqueiros.   
 
O que acontecerá se essa crise continuar ou vier outra pior? 
 
Pode-se provar matematicamente isso.  
 
Um indivíduo que deposite todo mês 10% de sua renda (mais do que isso 
vai apertar o cinto) numa capitalização honesta compatível com um país 
cujo crescimento do PIB é inferior a 4% e o PIB per capita cresce menos 
ainda, ao fim de 35 anos de contribuição se quiser retirar por mês o valor 
de seu salário antes de se aposentar, só terá disponibilidade para no 
máximo uns 13 anos caso se considere um crescimento do PIB de 6% e 
toda a inflação real corrigida. Levando em conta que seu salário foi 
crescendo aos poucos até chegar ao patamar no fim dos 35 anos, talvez só 
dê para uns 7 anos. E como a inflação nunca é corrigida plenamente, é 
feita com índices expurgados, não se sabe se dá para 5 anos.  
 
Mais do que isso, a sociedade pagou por ele. Dinheiro não produz dinheiro 
honestamente a não ser passando primeiro pelo sistema produtivo da 



sociedade, mas do que isso é roubo. Os milagres das bolsas de valores são 
puro roubo, são jogos de pôquer com cartas marcadas, com baralhos 
viciados e os crupiês então, nem se fala.  
 
Mais tem um bocado de gente que se deu bem no Royal-flex. Sim 
principalmente quem entrou a muito tempo e sacou a sua cota no pico 
máximo e depositou num fundo fixo, deve estar em uma situação melhor 
de quem ainda está lá.  
 
Mas há outro problema. Dinheiro na mão é vendaval. O cara pode fazer 
uma besteira e quando precisar na velhice, faltar. Uma previdência de 
benefício definido tem também essa função: controlar a imprevidência 
natural do ser humano. 
 
Na Suécia existe pensão para alcoólatras. Mas ele a recebe 
semanalmente, devido ao risco dele gastar imprevidentemente a pensão 
de um mês num dia só. 
 
Além disso, as bolhas financeiras estão estourando de 5 em 5 anos e vinte 
anos para uma sociedade é curtíssimo prazo. Temos que pensar nas 
futuras gerações a longo prazo. 
 
Chegamos portanto ao ponto nevrálgico: 
Todas as opiniões sobre previdência convergem para apenas duas 
concepções de sustento e assistência aos velhos: 
 
A primeira , de civilizações antigas. Quando ao chegar a determinada 
idade os pais eram levados pelos seu filhos para morrerem à míngua bem 
distante da tribo. Há um filme muito bom, de Akira Kurozawa, chamado A 
BALADA DE NARAYAMA, sobre essa maneira de tratar os idosos. Tem a 
cena pungente do filho levando a mãe nas costas para deixá-la num sítio 
cheio de esqueletos e urubus; em lá chegando ela resignadamente 
estende uma esteira se senta e abre a mochila onde deveria ter a comida 
que comeria (a pensão dos fundos privados) durante os seus últimos dias. 
Já um outro velho que absolutamente não se resignava com a idéia de 



morrer abandonado, foi levado por seu filho numa rede se batendo e lá 
jogado brutalmente no mesmo local.   
 
Os neoliberais devem ter assistido esse filme se masturbando de prazer.  
 
Essa é a posição natural da minoria de ricos que não precisa 
absolutamente da ajuda pública, pelo contrário, o público é que precisa 
deles. Eles acham portanto, com a maior naturalidade  que, a maioria da 
população também não precisa.  
 
É a concepção de Maria Antonieta: “Se não tem pão que comam 
brioches”.  
 
Infelizmente há um grande número alienados que acham que são ricos ou 
gostariam de ser ricos. E absorvem essa ideologia como sua.  
 
A segunda concepção é a sociedade assumir os seus idosos. Essa é a opção 
de todas as sociedades modernas hoje e desde séculos, variando apenas a 
forma de acordo com os estágios de civilização em progresso no último 
milênio. Todos os países do mundo têm leis protegendo e financiando o 
bem estar de seus idosos. 
 
Já provamos que os fundos de capitalização são fantasias sustentadas com 
os impostos pagos, pelo povo, que são usados para pagar serviços da 
dívida, ou doações a banqueiros quando vão a falência quando explodem 
as bolhas milagrosas.   
 
Mas aí o irresponsável e alienado papagaio de neoliberal retruca: “mas 
nos outros países não tem essa mamata que é o Brasil”.  
 
Ledo engano. Responderemos agora no próximo capítulo. 
 
 
 
 
 



CAP. VII – A SÍNDROME DAS MENINAS PROVINCIANAS 
 
 
Quem é da minha geração se lembra que as garotas das cidades do 
interior adoravam imitar, por ouvir falar, sem nenhuma noção do que era 
realmente verdade, qualquer novidade acontecida nas capitais. 
 
A moda no Rio agora é vestido de organdi; “Mamãe eu quero um vestido 
de organdi. Em Salvador estão usando agora anágua de organza, eu quero 
uma mamãe.” 
 
Isso é uma reação normal do ser humano em geral e não apenas das 
meninas do interior.  
 
Mas não tem cabimento, pessoas que se apresentam como entendidos 
em PREVIDÊNCIA, fazerem afirmações irresponsável do tipo: Nos EUA não 
tem isso, acabem com essa mordomia do trabalhador brasileiro, na 
Europa é diferente etc.  
 
Com isso demonstram total ignorância sobre a assistência ao idoso daqui 
como de lá.  
 
É claro que os sistemas de sustento e assistência à velhice tem diferenças 
de forma nos diversos países, mas em todos, o princípio é o mesmo: a 
sociedade é que é a responsável, diretamente ou por tabela.  
 
O Brasil tem uma peculiaridade que é concentrar quase todas as ações de 
assistência aos idosos no âmbito da Seguridade Social. A seguridade Social 
não é só aposentadoria, é aposentadoria, pensão, saúde (SUS), benefícios 
doença, auxílios dos mais diversos tipos, etc.  
 
Quando foram fundados os Institutos,  
  1933 - IAPM - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos;  
  1934 - IAPC - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários 
(Decreto n° 24.272, de 21 de maio de 1934);  



  1934 - IAPB - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários 
(Decreto nº 24.615, de 9 de julho de 1934);  
  1936 - IAPI - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (Lei 
n° 367, de 31 de dezembro de 1936) ;  
  1938 - IPASE - Instituto de Pensões e Assistência dos Servidores do 
Estado (Decreto-Lei n° 288, de 23 de fevereiro de 1938);  
  1938 - IAPETEC - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados 
em Transportes e Cargas (Decreto-Lei n° 651, de 26 de agosto de 1938);  
  1939 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores 
(Decreto-Lei n° 1.355, de 19 de junho de 1939); 
Etc. 
 
Cada instituto desses, não só pagava aposentadoria e pensões. 
Construíam hospitais para a assistência médica de seus associados, 
conjuntos residenciais para seus associados, além de outros benefícios. 
 
Em Salvador tem um bairro chamado IAPI, que deve o nome a um 
conjunto residencial construído no seu fim de linha pelo IAPI. No bairro da 
Ribeira tem outro grande conjunto residencial construído pelo IAPC. Além 
disso tem em Salvador o Hospital Manoel Vitorino que foi do IAPC e o 
majestoso Ana Nery que foi do IAPETEC.  
 
E assim devia ser nas demais capitais do país, principalmente nas maiores 
do que Salvador.  
 
Durante o regime militar não foi iniciada nem uma nova construção de 
Hospital. O SUS só pode ser criado, graças a apropriação pelo governo do 
imenso patrimônio do INAMPS na área de saúde. O governo Federal na 
época só tinha o SAMDU.  
 
Mas mesmo na sua forma nova, unidos todos os IAPs em IAPAS e INPS, 
continuou se dando assistência de saúde de qualidade aos seus 
associados. A habitação é que foi transferida para o BNH. 
 
Já em outros países, a aposentadoria é divorciada das demais assistências 
sociais. O próprio EUA que é um péssimo exemplo em assistencial social, 



entretanto tem um sistema de fornecimento de remédio para o idoso 
gratuito; o idoso paga só um preço simbólico. É o chamado MEDICARE. Os 
idosos acima de 65 anos têm vários itens de assistência de saúde gratuita, 
inclusive internamento hospitalar, que os demais cidadãos americanos 
absolutamente não têm.  O idoso brasileiro não tem isso. A Suécia tem um 
sistema de aposentadoria especial para alcoólatras. Na Inglaterra todo 
cidadão tem assistência medica de qualidade gratuita, mas o idoso tem 
um tratamento vip, privilegiado dentro desse sistema  
 
Portanto não se pode comparar com outros países e dizer, isso só existe 
no Brasil. Mas lá existem coisas muito boas que o Brasil não tem. Além 
disso todos esses países têm seguros-desemprego que o trabalhador 
brasileiro sonharia em ter.  
 
Falar em privatizar a previdência no Brasil é, portanto um desatino de um 
doente mental. A privatização da Seguridade Social ou sua precarização 
como estão fazendo aos poucos só levará o país ao mundo da BALADA DE 
NARAYAMA. E Dilma está iniciando essa precarização. 
 
Estamos falando da maioria do país que realmente precisa da seguridade 
social. Evidentemente os ricos e banqueiros não precisam absolutamente 
da Seguridade Social e por isso achem que ela é desnecessária ao país. E 
lamentavelmente, há os papagaios de pirata que querem aparecer como 
banqueiros e defendem esse absurdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAP. VIII – DÉFICIT, UMA PALAVRA MISTIFICADA.  

 
Como já vimos, ficou provado cabalmente que não existe déficit da 
previdência e que se houvesse não seria nada mau, pelo0 contrário. 
 
Mas quando os fundamentalistas do déficit dizem que a PREVIDÊNCIA é 
deficitária, eles não estão comendo só um tipo de crime. Vamos provar 
que ele comete possivelmente e pelo menos dois tipos de crime.  
 
A palavra DÉFICIT é um termo técnico de contabilidade que não significa 
uma coisa ruim nem boa. Depende de interesses envolvidos.  
 
O empresário privado, sabe muito bem disso e muitas vezes, forja 
balanços para sua empresa ficar no vermelho para não pagar certos 
impostos ou para não distribuir dividendos para terceiros. 
 
Na Bahia existiu um empresário que tinha uma prática, absolutamente 
legal, de manter sua principal empresa sempre em déficit para não 
distribuir dividendos em quanto ele e sua família obtinham grandes lucros. 
 
A sua principal empresa em tamanho de patrimônio era uma indústria, 
S.A. Mas ela tinha uma fornecedora exclusiva que era propriedade familiar 
do empresário e uma comercializadora do produto, também exclusiva e 
que também era propriedade familiar do empresário. A Indústria S. A. 
ficava eternamente deficitária, não distribuindo dividendo para os otários, 
enquanto as duas empresas familiares, eternamente superavitárias para 
gáudio do empresário.  
 
A COELBA, empresa de eletricidade da Bahia, antes quando era estatal, 
tinha 8 mil funcionários e prestava serviço de qualidade á população além 
de criar engenharia. 
 
Funcionava no limite entre deficitária e superavitária, mais para 
deficitária.  
 



Hoje, depois de 15 anos de Privatizada, tem menos de 2 mil funcionários, 
mais de 12 mil terceirizados com salários baixos e sem assistência social, 
piorou a qualidade de serviço, não produz mais engenharia (antes ser 
engenheiro da Coelba era mais dignificante do que ser professor do 
Depto. De Engenharia da Escola Politécnica da UFBA; hoje os conceitos se 
inverteram). Explora intensivamente os seus funcionários exigindo 
produção, etc. É altamente lucrativa hoje e quer se livrar do Plano de 
Saúde dos seus operários (há inclusive ação na justiça contra ela). 
 
O que era melhor para a Bahia? A deficitária COELBA estatal? ou a 
SUPERAVITÁRIA Coelba de hoje? 
 
Com a COELBA superavitária de hoje os grandes beneficiários são a 
HIBERDOLA espanhola (os espanhóis agradecem) e a PREVI que tem seus 
maiores negócios e gastos fora da Bahia. 
 
A sociedade baiana foi a grande prejudicada; além de sofrer uma grande 
sangria, perdeu milhares de empregos de qualidade incluindo os de 
engenheiros que querem trabalhar como tal e não apenas como capatazes 
ou burocratas de carteira.  
 
Se a COELBA fosse deficitária hoje, a Bahia teria um mercado interno bem 
mais robusto, maior arrecadação de impostos e maior diversificação de 
empresas prestadoras de serviços no ramo. Pois o sistema de 
administração do acionista majoritário, PREVI, exclui as empresas de 
capital baiano e favorece as de capital dos cartéis do Sul.  
 
A COELBA SUPERAVITÁRIA, funciona como uma torneira de hemorragia 
para a Bahia. 
Concluindo, DÉFICIT e SUPERÀVIT são portanto termos técnicos que não 
têm conotação de bem nem de mal, apenas significado matemático 
contábil. Se é melhor o déficit ou o superávit, depende do interesse e dos 
objetivos do titular da conta.  
 



No caso da Seguridade Social, o melhor para seu titular, o Brasil é que ela 
fosse deficitária, que se pegasse metade, pelo menos, do orçamento 
previsto para pagamento de serviços da dívida, e aplicasse em seguridade 
social (a outra metade em educação). Com certeza não teriam hoje 15.000 
moradores de rua em S. Paulo (que vergonha).  
 
Quem afirma que a PREVIDÊNCIA é deficitária comete outro tipo de crime 
mesmo que ela o fosse. Ao anatemizar a palavra déficit, como um mal 
irreversível ele induz o leigo a pensar que sua previdência não presta é 
inviável. 
 
Esse tipo de erro talvez possa ser tipificado como fraude, que diz que 
comete crime de fraude quem se aproveitando da ignorância de um 
terceiro lhe comete prejuízo ou lhe induz a erro.  
 
O segundo crime já dito, é apresentar balanços falsos para dizer que ela é 
deficitária sem ser. 
 
A afirmação, a PREVIDÊNCIA é deficitária, embute dois crimes 
 
O anátema da palavra déficit induzindo incautos a erros. 
A falsidade da afirmação de que ela é deficitária sem o ser.  

 
Eu disse talvez, pois Direito não é a minha área. Que falem os 
juristas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAP. IX – A ÉTICA PROTESTANTE DO TRABALHO 

 
Max Weber e seus discípulos são os principais críticos da ética protestante 
do trabalho. Eles colocam a culpa da exploração capitalista nessa ética. 
Para Max Weber, a ética protestante do trabalho e a cobiça pelo lucro 
máximo são irmãs siamesas. Sem uma não existe a outra. Essa ética 
surgiria do fanatismo ou fundamentalismo na interpretação da Profecia de 
Jeová: comerás o pão com o suor de seu rosto.  
 
Jeová fez muitas profecias que estão sendo desacreditadas. Se ele é 
onipotente ou onipresente eu não discuto, mas quanto à sua onisciência 
estão sendo levantadas muitas dúvidas. Millô Fernandes é um dos que 
levanta essas dúvidas. Diz o Millô:  
 
“Quando Jeová expulsou Eva do paraíso desejou-lhe coisas terríveis, como 
por exemplo, dar à luz sem auxílio da medicina moderna.” 
 
“Sim eu sei que Israel é a terra prometida, mas por que o Sr. Não 
prometeu logo os EUA?”   
 
“Jeová mandou que os hebreus fugissem do deserto da Arábia e fossem 
para a Palestina onde havia água, mas 5.000 anos depois jorrou Petróleo 
no Golfo arábico.” (essa não sei se é do Millô). 
 
Portanto não se pode dogmatizar a interpretação literal dos textos bíblicos 
e nem de qualquer outro texto.  
Recentes pesquisas de cientistas ingleses revelaram que quem trabalha 
muito fica demente.  

 
Mas o que há de concreto é o seguinte: 
 
Da revolução industrial ao início do século XX, o número de horas 
trabalhadas diárias baixou de 16 para 8. Além disso foram introduzidos a 
partir também do início do século, descanso semanal remunerado, férias 
pagas etc. As razões dessa redução de horas de trabalho são de dois tipos: 



 
1) Objetivas – o desenvolvimento científico-tecnológico que permite o 

capital aumentar a produtividade do trabalho com menos horas de 
trabalho o que torna ele mais suscetível a ceder diante de um 
movimento grevista. 

2) Subjetivas – aumento da organização operária em sindicatos 
atuantes e partidos socialistas e trabalhistas. As condições objetivas 
somente não são suficientes. 

 
Ora, do início do século para cá a revolução científico-tecnológica foi um 
milhão de vez mais profunda e mais intensa de que todas as outras 
anteriores somadas. E porque o número de 8 horas diárias de trabalho 
continua irredutivelmente o mesmo?  

 
A força dos trabalhadores organizados em sindicatos deve ter sofrido uma 
involução e muito grande.  
 
As causas disso dariam uma discussão de 100 páginas. Apenas citaremos 
um exemplo da situação da classe operária nos EUA na década de 1950 e 
início de 60, na visão de um operário negro de montadoras de 
automóveis.  
 
PÁGINAS DO CADERNO DE NOTAS DE UM OPERÁRIO NEGRO AMERICANO 

 "O que necessitamos hoje em dia é uma nova Declaração dos Direitos Humanos, que 

seja apropriada para a nova era da abundância. Esta nação não pode permanecer por muito 

tempo com direitos limitados e com mercadorias em quantidades ilimitadas. Temos de 

aceitar o simples fato de estarmos marchando para uma sociedade automatizada e agir com 

base neste fato."(...) 

 "(...)O primeiro princípio a ser estabelecido é que todas as pessoas tenham direito a 

uma vida plena, liberdade, e a buscar a felicidade, estejam trabalhando ou não. A questão 

do direito a uma vida plena tem que ser completamente divorciada da questão do trabalho. 

A sociedade deve reconhecer que os maravilhosos instrumentos produtivos de nossos dias são 



o resultado dos trabalhos acumulados de todos nós e não a propriedade exclusiva de qualquer 

grupo ou classe. Agora que nossa maquinária produtiva foi desenvolvida até o ponto de poder 

realizar tarefas até então realizadas pelos homens, todos, independentemente de origem, tem 

direito ao gozo dos frutos deste desenvolvimento, do mesmo modo que todos os homens tem 

direito de aquecer-se ao calor do sol."(...) 

 "(...)A questão chave conseqüentemente é saber o que se deverá fazer com o homem 

que está sendo obsoletado pelo novo estágio de produção. Òbviamente nenhuma solução 

comum será adequada. Este é o dilema social de nosso tempo.(...)"  

       "...Ninguém compreende melhor do que o trabalhador a humilhação e sensação de 

degradação pessoal que tem lugar quando algum chefão vem a fábrica e o superintendente 

lhe diz para "aparentar que está trabalhando" a fim de provar ao chefão que algum trabalho 

útil está sendo realizado. É assim toda a nossa sociedade hoje em dia.. Através de todos os 

tipos de artifícios inclusive trabalhos de guerra, que pode terminar matando todos alquiles 

para os quais os empregos estão sendo criados, e uma legião de órgãos governamentais 

criados para ajustar os problemas do "pleno emprego"- o governo americano está agora 

tentando criar trabalho, quando já estamos no limiar de uma sociedade sem trabalho.(...)" 

       "...No outono de 1961, enquanto os trabalhadores da CHRYSLER estavam saindo da 

fábrica, eles diziam uns aos outros: "esta poderá ser uma longa greve, porque a companhia 

não necessita absolutamente de nós..." 

       "...Fala-se continuamente em novos programas de treinamento. Entretanto os que 

fazem estas sugestões sabem que o treinamento não é a resposta. Durante o próprio 

período em que os indivíduos estão sendo treinados, são introduzidas novas máquinas 

que eliminam a necessidade de tal treinamento...." 

(BOGGS, James. A Revolução Americana: Páginas do Caderno de Notas de Um Operário Negro. 

S. Paulo: Ed. Brasiliense 1969. ed. Inglesa, 1963. Tradução de Rafael Tramm.) 



Pelo quadro pintado por James Boggs, parecia que os EUA estavam 
prontos naquela época a ingressar no socialismo não pela força de uma 
revolução proletária mas por uma razão imposta pela revolução científica 
tecnológica. 
 
Se não chegasse ao socialismo, que pelo menos a carga horária de 8 horas 
diárias fosse reduzida drasticamente. Mas não. 
 
O argumento da força, como sempre prevaleceu sobre a razão. A força do 
dinheiro e das armas. Prevaleceu a força da Guerra fria, do complexo 
industrial militar e do sindicalismo de resultados. O sindicalismo de 
resultados privilegia altos salários para gastar na onda consumista em 
detrimento de garantia de emprego, estabilidade, saúde, assistência 
social, tempo de descanso etc.  
 
Esse sindicalismo de resultados foi introduzido no Brasil, pela CUT e 
apoiado depois pelas outras  centrais com raras exceções.  
 
Isso então explica esse absurdo. Apesar da grande revolução científica 
tecnológica que transformou o mundo a jornada de 8 horas diárias de 
trabalho continua intocável até hoje. 
 
Com a revolução tecnológica monstruosa que houve, a jornada diária de 
trabalho deveria ser de 4 horas no máximo.  
 
A razão e a lógica do grande desenvolvimento científico e tecnológico que 
vivemos impõem: 
 

1) Diminuição drástica da jornada de trabalho 
2) Aposentadoria mais cedo, para dar a vaga aos novos que querem 

emprego.  
3) Manutenção dos jovens mais tempo nas universidades pois as vagas 

de empregos mais qualificados exigem melhor formação e o 
retardamento da entrada desses jovens no mercado de trabalho 
diminui o desemprego. 



 
Mas aí o banqueiro astucioso, tenta torcer os fatos para lucrar mais: “Se a 
ciência aumentou a expectativa média de vida da humanidade, então 
deve-se aumentar o limite a aposentadoria para a previdência não ficar 
deficitária.” 
 
Grande safado. Comete o tal crime de fraude, abusando da ignorância do 
leigo em matemática. A matemática é um mero instrumento para uso em 
economia política. Ela por si só não prova nada. Nesse caso o que ela diz 
simplesmente é o seguinte. A expectativa de vida da humanidade em 
média aumentou. Em média quer dizer: em certas regiões ela aumentou 
bem, em outras ela diminuiu ou aumentou muito pouco.  
 
E como deve ser empregado esse tempo excedente de vida. A matemática 
não responde a isso e nem pode. E nem cabe a um banqueiro astucioso 
dizer.  
 
Quem vai responder isso é uma ciência social, chamada economia política 
e por ela como já foi explicado acima, esse tempo deve ser gasto no lazer 
do homem gastando sua aposentadoria com um pouco mais de saúde do 
que antes.  
 
Aumentar, portanto o limite de idade para se aposentar é uma 
apropriação indébita do tempo de lazer do ser humano. O 
desenvolvimento socioeconômico e das forças produtivas apontam para a 
diminuição desse limite.  
 
Mas isso já era uma coisa conhecida de tempos imemoriais. Vejamos uma 
citação de um panfleto anônimo publicado em Londres em 1821 e 
intitulado: 
 
 "A fonte e o remédio das dificuldades nacionais, numa carta a Lord Jonhm Russel”. 
"Verdadeiramente rica a nação, quando o dia de trabalho é 6 e não 12 horas. Riqueza não é 
apropriação sobre trabalho excedente "(real riqueza)”, mas antes, o tempo disponível além 
daquele necessário na produção direta, para todo o individuo e toda a sociedade”.  "( A 
Fonte e o Remédio etc. 1821, pg 6)” (citado por Marx em os Grundrisse).  
 



Que vergonhoso retrocesso. Já em 1821, um economista inglês 
considerava de bom tamanho, uma jornada de trabalho de 6 horas diárias 
só. Nós em 2012, quase 200 anos depois, ainda estamos com 8 horas, 
apesar desse gigantesco desenvolvimento científico tecnológico.  
 
Como os sindicatos, partidos trabalhistas e outros auto proclamados 
defensores do trabalhador perderam o rumo da história.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAP. X – A PREVIDÊNCIA E O GUETO DE VARSÓVIA  

 
O LEVANTE do Gueto de Varsóvia é sem dúvida uma das maiores tragédias 
da humanidade, comparável a poucas. Na descrição do historiador Judeu, 
Polonês e membro do Partido Comunista Polonês, Bernard Mark: “Esse 
combate feriu-se sobre o túmulo de todo um povo, sem retaguarda para 
onde recuar, sem esperança de uma vitória real, tendo tão somente uma 
senha: Se devemos morrer que seja a morte honrosa no campo da luta.” 

 
Então em primeiro lugar, rendo as minhas homenagens de admiração e 
respeito aos Mártires e Heróis do Gueto de Varsóvia.  

 
A seguir continuamos nossa análise, salientando que a nossa comparação 
desse episódio heróico com a tragédia anunciada da PREVIDÊNCIA, 
restringe-se somente à essência geral da metodologia usada pelos nazistas 
contra os judeus dos Guetos. 
 
O governo Dilma e seu ministro Garibaldi estão usando essa mesma 
metodologia para destruir definitivamente a PREVIDÊNCIA. A essência 
dessa metodologia consiste em: 
 
No caso do Gueto de Varsóvia, os nazistas planejaram desde 1939, um 
processo maquiavélico de extermínio que começa primeiro com a 
eliminação das forças dos judeus pela fome até a inanição, os que não 
morrerem não terão forças para organizar qualquer resistência e no final 
serão deportados para campos de extermínio.  
 
Isso era conseguido com: 1)introdução de fábricas no gueto, de capital 
alemão, polonês e lamentavelmente judeu também, que exploravam o 
trabalhador até a exaustão pagando salários que equivaliam a até menos 
do que um vigésimo do salário normal; 2) destruição da economia do 
bairro confiscando máquinas e ferramentas que permitissem artesanatos 
ou outro tipo de atividade econômica, incluindo o comércio; 3) despejo e 
confisco das casas incluindo os bens nela, forçando famílias a morarem em 



superlotação em outras casas em condições insalubres; 4) e muitas outras 
formas perversas de abatimento moral e físico.  
 
Mas houve outro tipo de tragédia entre os judeus. Existia no Gueto uma 
elite privilegiada, uns 5%, que controlava os conselhos judaicos aliada dos 
nazistas. Assim os conselhos judaicos, que deveriam defender e socorrer 
os judeus, colaboravam com os nazistas na execução do plano de 
extermínio do seu próprio povo. 
 
Era fundamental para os nazistas essa colaboração dos conselhos judaicos, 
dada a influência tradicional que eles sempre tiveram como conselheiros 
da comunidade. Eles faziam o papel de frear qualquer revolta contra os 
nazistas, de inibir qualquer tentativa de se organizar uma resistência. Os 
conselhos tinham até uma polícia sob suas ordens para reprimir os seus 
irmãos. E chegaram ao absurdo de mentir para os judeus que eram 
deportados para campos de extermínio, avalizando a mentira dos nazistas 
de que eles iam para balneários descansar.  

 
Qualquer semelhança com a CUT não é mera coincidência. A CUT colabora 
radicalmente com o plano do governo Dilma de destruição da 
PREVIDÊNCIA.  
 
Mesmo com todas essas adversidades, os judeus do Gueto de Varsóvia, 
com a restrita ajuda que podiam obter dos membros da resistência 
polonesa do outro lado do muro, conseguiram se organizar e ir a luta 
desmascarando os conselhos judaicos e para morrer de armas na mão não 
como ratos numa câmara de gás.  

 
Quem quiser saber em detalhes como foi a tragédia do Gueto de Varsóvia 

ver o livro, O Levante do Gueto de Varsóvia, de Bernard Mark, Diretor do 

Instituto de História Judaica de Varsóvia. Pode-se encontrar no site da 
Estante Virtual.  
 



Passemos à PREVIDÊNCIA. O plano do governo Dilma resume-se em 
primeiro levar a Seguridade Social à inanição e depois dar a solução final, 
como os nazis fizeram com os judeus.  
 
Até agora a tática tinha sido arrochar a Seguridade Social retirando parte 
da receita exclusiva dela através da DRU, usando principalmente para 
pagar a dívida externa e difamando ela dizendo que ela érea deficitária.  
 
Como essa mentira já foi desmascarada, Dilma parte agora para cortar as 
receitas definitivamente da Seguridade Social, para agora de fato ela se 
tornar deficitária.  
 
Não seria nada demais se o governo cumprisse sua obrigação, cobrir o 
déficit. Mas tudo indica pelas declarações de seu ministro que eles vão 
usar o pretexto para dar a “SOLUÇÃO FINAL”: privatizar a PREVIDÊNCIA. 
 
Como já foi dito aqui, citando inclusive o estudo da ANFIP, esse golpe na 
Seguridade Social é também um golpe na população brasileira na faixa de 
0 a 10 salários mínimos. Quanto mais pobre mais será castigado. Se hoje 
tem 15.000 moradores de rua na cidade de S. Paulo, esse número poderá 
ir a 30.000. A violência poderá triplicar.  
 
Portanto, todos os aposentados, servidores públicos e trabalhadores 
brasileiros deveria seguir o exemplo dos heróis do Gueto de Varsóvia. E 
não haveria necessidade de martírios, basta apenas desmascarar a CUT e 
demais entidades sindicais pelegas, assim como os partidos traidores, 
tanto da base do governo como os da falsa oposição. Ter coragem de crtar 
de vez o cordão umbilical com essa gente. Basta usar as armas pacíficas 
nossas conhecidas, como o voto, as greves, as passeatas e manifestações 
públicas de massa.  
   
 
Ver no ANEXO – 9, artigo de Benayon em que ele mostra a 
relação entre juros da dívida, a ocultação de encargos de 200 bi 
pelo governo e o falso déficit da PREVIDÊNCIA. 



ANEXO 1 

 



 

ANEXO 2 
 
 

TABELA 1 - Evolução do Superavit da Seguridade Social - sem e com  
os efeitos da Desvinculação de Recursos da União - 2000 a 2008  (em 
R$bilhões) 

     SUPERAVIT Real ou total Desc. a DRU Col1-Col2 
 ANO (sem a DRU) (com a DRU) DRU  
 2000 26,7 14 12,7 
 2001 31,5 16,9 14,6 
 2002 33 16 17 
 2003 31,7 12,4 19,3 
 2004 42,5 17,6 24,9 
 2005 62,7 25,6 37,1 
 2006 50,9 17 33,9 
 2007 60,9 21,8 39,1 
 2008 52,3 13,2 39,1 
 TOTAL 392,2 154,5 237,7 
 DRU = C14-B14 237,7 

    
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 
 
Análise da Seguridade Social em 2008, ANFIP, Tabela 3 

 



ANEXO 4 
 

Tirado do livro de Nilson Araújo, Tabela 6: 

 

 

 



ANEXO 5 

Artigo: Sim, a Seguridade Social é superavitária!  

A Revista Voto publicou artigo de minha autoria http://www.revistavoto.com.br/ 
Sim, a Seguridade Social é superavitária! 
 
Todos tem acompanhado a expectativa dos trabalhadores, dos aposentados e dos 
pensionistas brasileiros no sentido de que seus proventos sejam reajustados com 
aumentos reais acima da inflação e de que o fator previdenciário seja derrubado.  
 
Ano após ano aqueles trabalhadores que recebem acima do salário mínimo não tem seus 
salários reajustados no mesmo percentual do salário mínimo. Existe uma perda do poder 
de compra do benefício de aposentadoria que, hoje, já chega a 75%. 
 
O argumento que tem sido utilizado para não conceder a paridade de reajuste com o 
aumento real da inflação é de que o impacto de R$ 5 bilhões nas contas poderia quebrar 
a Previdência. Isso não condiz com a realidade. Quando os governos divulgam o déficit 
da Previdência consideram somente as contribuições sobre a folha de pagamento, 
excluindo outras fontes previstas em leis (CLSS, Cofins, loterias e outros). Somente no 
primeiro semestre de 2009 o superávit da seguridade foi de mais de R$ 20 bilhões. A 
receita foi de R$ 177.645,4 bilhões. Já as despesas da Seguridade foram de R$ 
157.605,9 bilhões. Portanto, o saldo foi de R$ 20.034,0 bilhões.  
 
No ano passado o superávit da Seguridade ultrapassou os R$ 50 bilhões. Esse saldo 
positivo foi repassado para outros órgãos do governo federal, como ministérios, 
autarquias, enfim para outras possibilidades de ações governamentais. Isso não é de 
agora, vem de anos e anos. Somente nos últimos nove anos foram retirados da 
Seguridade Social R$ 114 bilhões e 800 milhões. Esse número não inclui a DRU 
(Desvinculação de Recursos da União). O superávit da Seguridade, sem a incidência da 
DRU, entre 2000 e 2007 foi de R$ 400 bilhões. Com a DRU esse número cai para R$ 
140 bilhões. Nesse sentido a PEC 24 de 2003, de nossa autoria, proíbe qualquer 
bloqueio ou contingenciamento das dotações orçamentárias da Seguridade Social.  
 
Temos que considerar também que ao falarmos no saldo geral da Seguridade Social, 
precisamos lembrar das renúncias fiscais de receitas previdenciárias. No período de 
1998 a 2009, mesmo obedecendo a legislação em vigor, houve uma renúncia fiscal de 
aproximadamente R$ 125 bilhões em receitas previdenciárias como incentivo às 
empresas optantes do Simples, filantrópicas e outros e sem previsão de devolução 
desses valores para a Previdência Social. Essas renúncias compreendem anistias, 
remissão, subsídios, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução de 
tributos, e outros benefícios. A LDO está prevendo entre 2010 e 2012 uma renúncia 
adicional de R$ 63 bilhões, num total de R$ 188 bilhões. 
 
É importante destacar que não se trata simplesmente de discordar dos incentivos fiscais. 
Eles são legítimos, são legais, e são necessários para a sobrevivência de milhares de 
empresas. No entanto, temos a obrigação e o dever de registrar que esta situação é que 
tem criado uma série de perigos para o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Geral 
da previdência Social, e não um aumento de 5% como reivindicam os aposentados. 

http://www.revistavoto.com.br/


 
O assunto “aposentadoria”, envolve mais do que números. É um assunto que envolve a 
vida, o cotidiano, as famílias, o presente e o futuro de milhões de brasileiros. Ou seja, 
nós estamos falando do destino do nosso país e da nossa gente. 
 
Essa luta está no meu sangue, na minha alma, no meu coração!  

Paulo Paim - Senador - PT-RS 
 
 
http://paulopaim.blogspot.com/2009/12/artigo-sim-seguridade-social-e.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR N° 70, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991 

 

Institui contribuição para financiamento da 
Seguridade Social, eleva a alíquota da 
contribuição social sobre o lucro das 
instituições financeiras e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte lei complementar: 

        Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração Social 
(PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), fica 
instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I 
do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas 
equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente às despesas com 
atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência social. 

        Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre 
o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de 
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. 

        Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de 
determinação da base de cálculo da contribuição, o valor: 

        a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no 
documento fiscal; 

        b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos 
incondicionalmente. 

        Art. 3° A base de cálculo da contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na 
condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será obtida 
multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por cento e dezoito por cento. (Vide Lei 
nº 11.196, de 2005) 

        Art. 4° A contribuição mensal devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool 
etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, 
será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços máximos fixados 
para venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente sobre suas próprias vendas. 

        Art. 5° A contribuição será convertida, no primeiro dia do mês subseqüente ao de 
ocorrência do fato gerador, pela medida de valor e parâmetro de atualização monetária diária 
utilizada para os tributos federais, e paga até o dia vinte do mesmo mês. 

        Art. 6° São isentas da contribuição: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2070-1991?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art62


        I - as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica, 
quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades;.(Revogado pela Medida Provisória 
nº 2158-35, de 24.8.2001) 

        II - as sociedades civis de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de dezembro 
de 1987; 

        III - as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências 
estabelecidas em lei. .(Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001) 

        Art. 7º São também isentas da contribuição as receitas decorrentes: (Redação dada pela 
LCP nº 85, de 15/02/96)  
        I - de vendas de mercadorias ou serviços para o exterior, realizadas diretamente pelo 
exportador; 
        II - de exportações realizadas por intermédio de cooperativas, consórcios ou entidades 
semelhantes; 
        III - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras, 
nos termos do Decreto-lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, 
desde que destinadas ao fim específico de exportação para o exterior; 
        IV - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas 
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo; 
        V - de fornecimentos de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em 
embarcações ou aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em 
moeda conversível; 
        VI - das demais vendas de mercadorias ou serviços para o exterior, nas condições 
estabelecidas pelo Poder Executivo. 

        Art. 7º São também isentas da contribuição as receitas decorrentes: (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 85, de 1996) .(Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 
24.8.2001) 
        I - de vendas de mercadorias ou serviços para o exterior, realizadas diretamente pelo 
exportador; (Redação dada pela Lei Complementar nº 85, de 1996) .(Revogado pela Medida 
Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001) 
        II - de exportações realizadas por intermédio de cooperativas, consórcios ou entidades 
semelhantes; (Redação dada pela Lei Complementar nº 85, de 1996) .(Revogado pela Medida 
Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001) 
        III - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras, 
nos termos do Decreto-lei nº 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, 
desde que destinadas ao fim específico de exportação para o exterior; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 85, de 1996) .(Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001) 
        IV - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas 
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo; (Redação dada pela Lei Complementar nº 85, de 1996) .(Revogado 
pela Medida Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001) 
        V - de fornecimentos de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em 
embarcações ou aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado em 
moeda conversível; (Redação dada pela Lei Complementar nº 85, de 1996) .(Revogado pela 
Medida Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001) 
        VI - das demais vendas de mercadorias ou serviços para o exterior, nas condições 
estabelecidas pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 85, de 1996) 
.(Revogado pela Medida Provisória nº 2158-35, de 24.8.2001) 

        Art. 8° (Vetado). 

        Art. 9° A contribuição social sobre o faturamento de que trata esta lei complementar não 
extingue as atuais fontes de custeio da Seguridade Social, salvo a prevista no art. 23, inciso I, 
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual deixará de ser cobrada a partir da data em que 
for exigível a contribuição ora instituída. 
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        Art. 10. O produto da arrecadação da contribuição social sobre o faturamento, instituída 
por esta lei complementar, observado o disposto na segunda parte do art. 33 da Lei n° 8.212, 
de 24 de julho de 1991, integrará o Orçamento da Seguridade Social. 

        Parágrafo único. A contribuição referida neste artigo aplicam-se as normas relativas ao 
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais, bem 
como, subsidiariamente e no que couber, as disposições referentes ao imposto de renda, 
especialmente quanto a atraso de pagamento e quanto a penalidades. 

        Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1° do art. 23 da 
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social sobre o lucro das instituições 
a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei, mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 
15 de dezembro de 1988, com as alterações posteriormente introduzidas. 

        Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam excluídas do 
pagamento da contribuição social sobre o faturamento, instituída pelo art. 1° desta lei 
complementar. 

        Art. 12. Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, as instituições financeiras, as 
sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as sociedades de 
investimento e as de arrendamento mercantil, os agentes do Sistema Financeiro da Habitação, 
as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e instituições assemelhadas e seus 
associados, e as empresas administradoras de cartões de crédito fornecerão à Receita 
Federal, nos termos estabelecidos pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, 
informações cadastrais sobre os usuários dos respectivos serviços, relativas ao nome, à 
filiação, ao endereço e ao número de inscrição do cliente no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). 

        § 1° As informações recebidas nos termos deste artigo aplica-se o disposto no § 7° do art. 
38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

        § 2° As informações de que trata o caput deste artigo serão prestadas a partir das 
relações de usuários constantes dos registros relativos ao ano-calendário de 1992. 

        § 3° A não-observância do disposto neste artigo sujeitará o infrator, independentemente 
de outras penalidades administrativas à multa equivalente a trinta e cinco unidades de valor 
referidas no art. 5° desta lei complementar, por usuário omitido. 

        Art. 13. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores, àquela 
publicação, mantidos, até essa data, o Decreto-Lei n° 1.940, de 25 de maio de 1982 e 
alterações posteriores, a alíquota fixada no art. 11 da Lei n° 8.114, de 12 de dezembro de 
1990. 

        Art. 14. Revoga-se o art. 2° do Decreto-Lei n° 326, de 8 de maio de 1967 e demais 
disposições em contrário. 

Brasília, 30 de dezembro de 1991, 170° da Independência e 103° da República. 

FERNANDO COLLOR 
Jarbas Passarinho 
Marcílio Marques Moreira 
Antonio Magri 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.12.1991 
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ANEXO 7 - CSLL 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 7.689, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988. 

Conversão da Medida Provisória nº 22, de 
1988 

(Vide Lei 7.787, de 1989) 

(Vide Lei 9.249, de 1995) 

Institui contribuição social sobre o lucro das 
pessoas jurídicas e dá outras providências. 

         Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 22, de 1988, 
que o Congresso Nacional aprovou, e eu Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, 
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a 
seguinte Lei: 

        Art. 1º Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao 
financiamento da seguridade social. 

        Art. 2º A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da 
provisão para o imposto de renda. 

        § 1º Para efeito do disposto neste artigo: 

        a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada 
ano; 

        b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de 
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço; 

        c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será 
ajustado pela: 
        1. exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio 
líquido; 
        2. exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 
aquisição, que tenham sido computado como receita; 
        3. exclusão do lucro decorrente de exportações incentivadas, de que trata o art. 1º, § 1º do 
Decreto-Lei nº 2.413, de 10 de fevereiro de 1988, apurado segundo o disposto no art. 19 do 
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e alterações posteriores; (Revogado pela 
Lei nº  7.856, de 1989)  (Revogado pela Lei nº  7.988, de 1989) 
        4. adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio 
líquido. 

c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será 
ajustado pela: (Redação dada pela Lei nº 8.034, de 1990) 

1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido; 
(Redação dada pela Lei nº 8.034, de 1990) 
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2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja 
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada pela Lei 
nº 8.034, de 1990) 

3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a 
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei nº 8.034, de 1990) 

4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio 
líquido; (Redação dada pela Lei nº 8.034, de 1990) 

5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei nº 8.034, de 1990) 

6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do item 3, 
que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei nº 8.034, de 1990) 

        § 2º No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de cálculo 
da contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida no período de 1º 
janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na alínea b do parágrafo anterior. 

        Art. 3º A alíquota da contribuição é de oito por cento.    (Vide Lei nº 7.856, de 1989)      
(Vide Medida Provisória nº 86, de 1989) 
        Parágrafo único. No exercício de 1989, as instituições referidas no art. 1º do Decreto-Lei 
nº 2.426, de 7 de abril de 1988, pagarão a contribuição à alíquota de doze por cento. 
        Art. 3o  A alíquota da contribuição é de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 413, de 
2008). 
        I - quinze por cento, no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, as de 
capitalização e as  referidas nos incisos I a  XII  do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, 
de 10 de janeiro de 2001;  e (Incluído pela Medida Provisória nº 413, de 2008). 
        II - nove por cento, no caso das demais pessoas jurídicas. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 413, de 2008). 

        Art. 3o  A alíquota da contribuição é de: (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)  
(Produção de efeitos) 

         I – 15% (quinze por cento), no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de 
capitalização e das referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar 
no 105, de 10 de janeiro de 2001; e (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 

        II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei nº 
11.727, de 2008) 

        Art. 4º São contribuintes as pessoas jurídicas domiciliadas no País e as que lhes são 
equiparadas pela legislação tributária. 

        Art. 5º A contribuição social será convertida em número de Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, mediante a divisão de seu valor em cruzados pelo valor de uma OTN, vigente 
no mês de encerramento do período-base de sua apuração. 

        § 1º A contribuição será paga em seis prestações mensais iguais e consecutivas, 
expressas em número de OTN, vencíveis no último dia útil de abril a setembro de cada 
exercício financeiro. 

        § 2º No caso do art. 2º, § 1º, alínea b, a contribuição social deverá ser paga até o último 
dia útil do mês subseqüente ao da incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades. 
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        § 3º Os valores da contribuição social e de cada parcela serão expressos em número de 
OTN até a segunda casa decimal quando resultarem fracionários, abandonando-se demais. 

        § 4º Nenhuma parcela, exceto parcela única, será inferior ao valor de dez OTN. 

        § 5º O valor em cruzados de cada parcela será determinado mediante a multiplicação de 
seu valor, expresso em número de OTN, pelo valor da OTN no mês de seu pagamento. 

        Art. 6º A administração e fiscalização da contribuição social de que trata esta lei compete 
à Secretaria da Receita Federal. 

        Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições da 
legislação do imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à consulta, à 
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo. 

        Art. 7º Os órgão da Secretaria da Receita Federal enviarão às Procuradorias da Fazenda 
Nacional os demonstrativos de débitos da contribuição de que trata esta Lei, para fins de 
apuração e inscrição em Dívida Ativa da União. 

        § 1º Os débitos de que trata este artigo poderão, sem prejuízo da respectiva liquidez e 
certeza, ser inscritos em Dívida Ativa pelo valor expresso em OTN. 

        § 2º Far-se-á a conversão do débito na forma prevista no parágrafo anterior com base no 
valor da OTN no mês de seu vencimento. 

        Art. 8º A contribuição social será devida a partir do resultado apurado no período-base a 
ser encerrado em 31 de dezembro de 1988.    (Vide ADIN nº 15-2) (Execução suspensa pela 
RSF nº 11, de 1995) 

        Art. 9º Ficam mantidas as contribuições previstas na legislação em vigor, incidentes sobre 
a folha de salários e a de que trata o Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, e alterações 
posteriores, incidente sobre o faturamento das empresas, com fundamento no art. 195, I, da 
Constituição Federal.       (Vide ADIN nº 15-2) 

        Art. 10. A partir do exercício financeiro de 1989, as pessoas jurídicas pagarão o imposto 
de renda à alíquota de trinta por cento sobre o lucro real ou arbitrado, apurado em 
conformidade com a legislação tributária, sem prejuízo do adicional de que trata os arts. 1º e 2º 
do Decreto-Lei nº 2.462, de 30 de agosto de 1988. 

        Art. 11. Em relação aos fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 
1989, fica alterada para 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) a alíquota de que tratam os 
itens II, III e V do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.445, de 29 de junho de 1988, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 2.449, de 21 de julho de 1988. 

        Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário. 

        Senado Federal, 15 de dezembro de 1988; 167º da Independência e 100º da República. 

HUMBERTO LUCENA 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.12.1988 
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ANEXO - 9 

 

Juros e "Reforma" da Previdência. 
Por Adriano Benayon 07/05/2003 às 00:39  

Que têm a ver os juros da dívida pública com o "déficit" da Previdência? Tudo. De 
acordo com os cálculos que se seguem, a conta de juros em 2002 é quase três vezes 
maior do que a confessada pelo Banco Central (R$ 114 bilhões) e a confessada no 
Orçamento da União, na rúbrica "Encargos financeiros" (R$ 108 bilhões). Na realidade 
esses encargos passam de R$ 300 bilhões. Como entender a incrível diferença de R$ 
200 bilhões? É o que procuro explicar a seguir, provando - ao mesmo tempo - que 
houve desvio de verbas da seguridade e de outras contribuições sociais para pagar tais 
juros.  
Documento da Secretaria do Tesouro Nacional comprova que os encargos (juros) da 
dívida interna mobiliária do Tesouro Nacional foram 45% em 2002, média na qual 
pesou a desvalorização cambial e a existência de mais de 40% de títulos indexados ao 
dólar. Alguns títulos são indexados ao IGP-M (um dos índices que medem a inflação). 
Conforme o Boletim do Banco Central, o valor médio em 2002 do estoque de títulos do 
Tesouro no mercado foi de R$ 539 bilhões. 45% disso significam R$ 243 bilhões. Há 
ainda os títulos do Banco Central, cujo saldo médio de R$ 100 bilhões, a 25% ao ano, 
resulta em R$ 25 bilhões. Isso eleva os juros da dívida mobiliária interna para R$ 243 
bilhões + R$ 25 bilhões = R$ 268 bilhões.  
 
Na dívida externa, somando a dívida do "setor público não financeiro" (US$ 107 bilhões 
em novembro de 2002) e parte da dívida do "setor financeiro privado e público", os 
juros correspondem, no mínimo, a 60% da dívida total: US$ 9 bilhões. Ao câmbio de 
R$ 3,00 por dólar, R$ 27 bilhões. Isso eleva para R$ 268 bilhões + R$ 27 bilhões = R$ 
295 bilhões os juros da dívida externa e da mobiliária interna, sem contar a carteira de 
títulos emitidos pelo Tesouro Nacional que está em poder do Banco Central. Essa 
emissão serviu para cobrir alguma despesa, provavelmente juros da própria dívida 
pública, mas esses títulos não tiveram compradores do sistema financeiro privado.  
 
Dívida mobiliária pública é aquela que está em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional 
ou pelo Banco Central. Além da mobiliária, há outras, como a contratual e mais 
algumas que nem incluí no cálculo. Por exemplo, as dívidas: a) contratual securitizada, 
cujo saldo era R$ 16 bilhões, em março de 2002; b) outras contratuais; c) depósitos 
compulsórios; d) depósitos de poupança; e) FGTS; f) FAT.  
 
Ainda assim, encontrei R$ 295 bilhões de encargos, ou de juros pagos no ano. 
Estarrecedor, pois os R$ 114 bilhões admitidos pelo Banco Central já causam horror. Se 
há mais quase R$ 200 bilhões de diferenças nos juros que o Brasil deve pagar, que 
crédito merecem os dados propalados sobre o suposto déficit da Previdência?  
 
Considerando o prejuízo do Banco Central, de R$ 17 bilhões em 2002, os encargos 
financeiros da União chegam R$ 295 bilhões + R$ 17 bilhões = R$ 312 bilhões. O 
prejuízo do Banco Central decorreu, em parte, de swaps de câmbio, por ele transados 
para tentar deter a desvalorização do real, dando lucros a bancos privados e 
estrangeiros.  



 
As improdutivas despesas financeiras levam a inexorável subdesenvolvimento. R$ 312 
bilhões são 85 % das receitas da União (R$ 369 bilhões) e 131% de suas receitas fiscais 
(R$ 238 bilhões). Mesmo adicionando as receitas dos Estados e dos Municípios, os 
juros consomem 68% do total.  
 
Esses fatos são de extrema gravidade. Por que o "governo" Lula não admite que não tem 
qualquer poder de decisão sobre 85% de suas próprias receitas, já que o serviço da 
dívida se tornou intocável? O Congresso só discute sobre 15% do Orçamento (até o 
momento). Os acordos com o FMI determinam todos os aspectos da política econômica. 
O que existe de fato, portanto, não é um governo de uma nação independente, mas uma 
administração colonial.  
 
O desvio de verbas é inconstitucional. Não obstante, por medidas provisórias e na Lei 
Orçamentária, a administração colonial, no mandato anterior, de FHC, obteve a 
desvinculação das receitas da União. As contribuições foram aumentadas, não para 
servir a suas finalidades, mas a fim de arranjar recursos para pagar juros, como 
documentam estudos das Associações dos Auditores Fiscais da Receita Federal e da 
Previdência, baseados em dados oficiais. O mesmo houve com a CPMF, criada para 
atender à saúde. O projeto de "reforma" da previdência é a continuação dessa política, 
comandada pelo FMI e seus mentores do "mercado", os que destroem a economia e o 
mercado brasileiro.  
 
Só uma auditoria poderia dizer porque as estatísticas não mostram grande aumento da 
dívida de 2001 para 2002, com a capitalização de encargos, tal o seu vulto. Outra lei 
colonialista, a de "Responsabilidade Fiscal" obriga o setor público a cortar gastos 
quando faltam recursos para as despesas financeiras. Mas, mesmo assim, há rombos, em 
parte cobertos por emissões e pela colocação de títulos do Tesouro Nacional na carteira 
do Banco Central. A auditoria é necessária também para verificar o montante dos juros 
pagos pelo Tesouro Nacional ao Banco Central, pois seu prejuízo, excluída a receita 
com títulos, pode ser bem maior que os R$ 17 bilhões acusados em seu balanço. A 
carteira do Banco Central cresceu de R$ 22 bilhões, no final de 1996, para R$ 203 
bilhões em 2002.  
 
Ainda que a dívida tenha aumentado, em 2002, a ritmo menor do que de 1994 a 2001, a 
União se exauriu, como acontecia antes. Com a ditadura dos juros altos, a exaustão se 
dá de um modo ou de outro, e se estende à economia como um todo, pelo efeito 
combinado de: 1) queda da renda disponível, dada a elevação dos tributos; 2) míngua 
dos investimentos.  
 
A política econômica tem feito no Brasil o que os mísseis fizeram no Iraque. O 
orçamento da União previa, para investimento, 3% das receitas, mísero percentual que 
cairá ainda mais, por obra dos cortes feitos pelo PMD (Palocci, Meirelles ou Mantega e 
Dirceu), para aumentar o superávit primário. Traduzindo, para pagar juros, a mando do 
FMI. "Reforma" tornou-se sinônimo de pilhagem. De há muito, os contribuintes da 
Previdência são sacrificados. Já se estrangulou além do tolerável a demanda agregada. 
Com as "reformas" perdem mercado os empresários brasileiros que ainda labutam, 
massacrados por juros extorsivos (de 120% e mais) e por contribuições sociais (COFINs 
e outras) cujos recursos são desviados para o Caixa Único do Tesouro.  
 



Resultado: mais desemprego. Este e os salários reais em queda é que têm feito estagnar 
as receitas da previdência pública. Ainda assim, ela não tem déficit, apesar de o País, 
nestes 30 anos, por causa do modelo econômico, ter crescido quinze vezes menos do 
que seu potencial lhe permite (Em 30 anos, crescimento de 10% ao ano faz multiplicar 
por 17,4 o valor do ano base).  
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