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Esta obra, em sua versão digital, está publicada no site do escritor e registrada sob uma “Licença
Creative Commons, Atribuição NãoComercial SemDerivações”, sendo oferecida gratuitamente,
com o único propósito de divulgação entre os interessados. É expressamente vedada qualquer
forma de comercialização. Você pode copiar, distribuir, exibir, executar, desde que não altere o
conteúdo original e seja dado crédito ao autor (mencionar: autor original: Ivo S. G. Reis; fonte:
Recanto das Letras – Site do autor: http://www.ivosgreis.prosaeverso.net).
Embora tenha havido um grande esforço para apresentar o conteúdo com o máximo de fidelidade
e honestidade, e considerando que muitos dos dados das pesquisas consistem em tabelas e
gráficos obtidos junto a fontes diversas, inclusive do governo, exime-se o autor de qualquer
responsabilidade por eventuais inexatidões nesses dados, de inteira responsabilidade daqueles
que os elaboraram e publicaram (ver créditos). Os direitos da presente edição permitem
exclusivamente a leitura através de algum programa de leitura de arquivos PDF. Interessados na
obtenção da versão impressa deverão contatar o autor no endereço abaixo:
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Todos os links referenciados neste livro são confiáveis e podem ser acessados sem qualquer receio. Contudo, alguns programas
leitores de livros no formato PDF possuem um dispositivo de segurança que emite um aviso antes da abertura direta de links
para a Internet. Se você pretende acessar os links, desative esse recurso ou autorize sempre que o programa perguntar. Como
a internet é dinâmica, o autor não se responsabiliza por eventuais links quebrados após esta data.
Os debates sobre as questões levantadas neste livro poderão ser feitos na própria página em que está publicado. O autor não
se compromete a responder todas as questões colocadas, mas o fará sempre que as circunstâncias assim permitirem.
Este arquivo também poderá ser aberto diretamente de dentro do Word. Dessa forma, todos os links internos disponibilizados
e liberados estarão acessíveis, e não apenas o sumário, como na modalidade PDF.
Para a versão impressa, os eventuais interessados deverão contatar o autor no e-mail acima ou, alternativamente, no e-mail
ivosgreis@globo.com, informando nome, endereço para entrega e CEP (nada será cobrado no contato). Como a impressão será
na modalidade “sob demanda”, somente ao final do fechamento do lote mínimo de 50 unidades o pedido será confirmado e
informado o preço, que será reduzidÍssimo, apenas o necessário para cobrir parte do custo de produção e o frete, já que não
existe o interesse comercial. Até lá, nenhum compromisso estará firmado, por nenhuma das partes.

Se concordar com o que irá ler, divulgue este e-book para os seus amigos!
Se não concordar, divulgue também, para que se abram debates!
Link para baixar gratuitamente: http://www.ivosgreis.prosaeverso.net/ebooks.php
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O quadro do mundo que é apresentado às
pessoas não tem a mínima relação com a
realidade, já que a verdade sobre cada assunto fica
enterrada sob montanhas de mentiras. (Noam
Chomsky)

Nota do Autor
Sobre o gênero e tipo textual escolhido, as vozes verbais, as formas de interação com
o leitor
Talvez esta observação
inicial fosse desnecessária. Mas
achei que pudesse ser útil e
oportuno, neste primeiro contato
com o leitor, deixá-lo informado
sobre os critérios utilizados na
elaboração desta obra e, ao mesmo
tempo, justificá-los, já que fogem
um pouco ao que é usual.
No momento, você está
acessando a versão digital (ebook
gratuito) da obra ao lado, podendo
futuramente, se desejar, adquirir a
versão impressa.
Os esclarecimentos aqui
contidos poderão auxiliar o leitor,
não só a melhor compreender a
metodologia
adotada
para
a
abordagem e exposição do tema,
mas a guiá-lo na caminhada de
leitura, já tendo uma ideia do que irá
encontrar e do estilo literário desta
publicação. Digo desta publicação,
porque em outras, ainda que do
mesmo tipo, não será o mesmo (já na versão impressa existem pequenas diferenças nas imagens
ilustrativas e formatação). Não possuo, não quero e nem acho correto seguir nenhum estilo

predefinido. Estruturas textuais padronizadas engessam e mascaram as autênticas formas de
expressão. Prefiro deixar-me levar pelas vicissitudes do texto. É ele quem vai definir o estilo. É
isso o que pede o gênero escolhido, um ensaio literário-filosófico, com foco num estudo de caso
sobre a “reforma da Previdência”, tema que ainda permanecerá atual por pelo menos mais um ano.
Depois disso, cessa ou diminui o interesse informativo político, permanecendo somente os
interesses filosófico, epistemológico e histórico da obra.
A expectativa é de que os critérios e esclarecimentos expostos, complementados pela
apresentação e introduçao, sejam suficientes para que o leitor saiba se está integrado ou não ao
público-alvo a quem a obra se destina e se o que é oferecido para leitura é ou não do seu interesse.
A partir daí, já possui condições de decidir se lhe convém prosseguir com a leitura. Isto se aplica
a este caso específico, uma obra literária de não-ficção, com padrões híbridos de formatação,
acompanhada de uma “nota do autor”, nem sempre presente em outras obras do gênero. Mas
mesmo quando não presente, a apresentação ou prefácio, as orelhas de livro (quando existentes) e
a introdução, cumprem esse papel.
Já nos textos acadêmicos e científicos, o “resumo”, de natureza obrigatória e contendo até
500 palavras, e a introdução, têm a mesma finalidade. Num ou noutro caso, alguns leitores
desistem da leitura, antes mesmo de chegar à introdução. E faz sentido, por uma questão de
praticidade, principalmente se o conteúdo for repleto de números, estatísticas e relatórios técnicos,
de leitura sempre enfadonha. Ora, se o assunto abordado não é da área de interesse do leitor, se
contém muitos números e estatísticas, ou se o autor não consegue fazer uma apresentação eficiente
da sua obra, por que prosseguir com a leitura?
Àquele que pretenda publicar um livro, ou mesmo um simples texto isolado, como um
artigo, um ensaio, um conto ou uma crônica, não basta apenas a inspiração ou o conhecimento,
possuir um bom tema e saber escrever escorreitamente. Se o seu texto não for um diário, uma
poesia, ou qualquer outro de natureza intimista, onde o autor parece escrever para si mesmo, ele
precisa erigir um tema de interesse geral ou de segmentos grupais, um público-alvo, saber como
atrair e prender a sua atenção, para que a leitura se torne leve e prazerosa, e mais: que, ao final, a
mensagem transmitida seja entendida, podendo ser decodificada e avaliada pelo leitor, da forma
que melhor lhe aprouver, quer para concordar, quer para discordar.
Para isso, logo depois de ter decidido sobre o que e para quem irá escrever, é preciso
escolher a forma de apresentação do texto (meio físico ou digital, literário ou acadêmico, gênero,
tipo, forma de comunicação com o leitor, estruturação...). Para cumprir esse roteiro é preciso um
planejamento; na verdade, um projeto. A natureza e extensão do conteúdo são determinantes para
a escolha e montagem do projeto, que vai envolver o antes, o durante e o depois.
O “antes” engloba a pesquisa, o estudo, as citações, as referências bibliográficas, as
conclusões e o fichamento dos tópicos; o “durante’, a definição do título, a criação da capa, a
estruturação, a formatação, a diagramação, o desenvolvimento do tema e a revisão textual.
Cumpridas essas etapas, o livro está pronto, mas ainda não nasceu, não disse o seu “ Olá, mundo!”.
Para ser bem-nascida, a obra acabada precisa ser divulgada, disponibilizada e chegar facilmente
às mãos do público para quem foi escrita.
Em não sendo assim, corre o sério risco de vir a lume natimorta, destinada a adormecer em
gavetas ou nas prateleiras dos sebos, independentemente da sua qualidade. Repousará no cemitério
das obras esquecidas e mal-nascidas, simplesmente em razão da falta de planejamento e
insuficiência de divulgação. Lá não repousam apenas livros ruins. Excelentes obras, de autores
conhecidos e não conhecidos, compartilham o mesmo destino, pelas mesmas razões. Por isso, essa
terceira fase, ou seja. a publicação e a divulgação simultâneas, é o que constitui o “depois”, a fase
mais delicada e crucial do projeto.

Analisando todas essas etapas pelas quais o livro deveria passar, e considerando a natureza
polêmica do texto, a extensão, atualidade e transitoriedade do tema central, a necessidade de vários
tipos de argumentações e reflexões a serem compartilhadas com o leitor, optei pelo ensaio literário filosófico.

Por que o ensaio?
O ensaio tem de ser necessariamente crítico, na medida em que “a crítica é a antítese do
obscurantismo e traduz o repúdio do sono dogmático. Em suma, o ensaio é uma atitude ginástica
do intelecto que, repudiando o autoritarismo, pensa por si só e por si próprio. Quer dizer, o ensaio
é o espírito crítico, o livre-exame”. (LIMA,Sílvio,1946)

São muitas as razões que me levaram a optar pelo ensaio e não há necessidade de enumerar
todas. Mas vou destacar duas das principais, as que mais influíram na minha decisão. A primeira
delas prende-se à natureza do tema: político, atual, polêmico, e ainda em curso. Não é possível,
neste momento, precisar com exatidão qual será o desfecho, mas o feto “reforma da Previdência”
está sendo gestado e prestes a nascer. Para esse feto, o aborto deveria ser permitido.
Nesse meio tempo, observadores como vocês, eu e tantos outros, precisam analisar e
debater o que está acontecendo, estabelecendo o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o
que é mentira, o que é justo ou injusto, o que é provável ou improvável, o que deve e o que não
deve ser feito e o que pode acontecer, se nada for feito.
Para enfrentar essa discussão é preciso descobrir onde se esconde a verdade, levantar o véu
da superficialidade e expor os problemas, tal como de fato são e não como o governo quer que
pensemos que são. Uma das formas de fazer isso, quando não se tem acesso ao debate oral, é
divulgar vídeos ou utilizar a manifestação de rua, escrita, impressa ou digital. Mas manifestar-se
por escrito e publicamente, requer certas técnicas e cuidados.
Discorrer sobre um assunto controverso, de natureza política e econômica, e quando o autor
deseja deixar clara a sua opinião pessoal e ter liberdade total de expressão para perguntar,
responder, criticar e/ou sugerir soluções, exige, não obrigatoriamente, mas preferentemente, um
gênero textual de não-ficção, não acadêmico nem científico, que lhe dê essa flexibilidade. Mas
não é só isso. Há que se levar em conta que, convenhamos, o tema a que se refere este livro é
maçante, nada encorajador para prender a atenção de um leitor até o fim. Se o autor, como é o caso
aqui, desejar agir de forma interativa com o leitor, precisa usar o dialogismo 1 e sair da linguagem
linear fria, distante e artificial da 3ª pessoa ou da impessoalidade. Não existe diálogo na monofonia
e não é assim que os seres humanos se comunicam. Ninguém conversa em 3ª pessoa, ninguém
discursa em 3ª pessoa, nenhum professor dá aulas em 3ª pessoa e autores de obras literárias
raramente a usam.
Numa obra com um tema cabeludo, como esta, e que queira fugir ao convencional, para
dar ao autor a liberdade de conversar com o seu leitor, provocar, ironizar ou satirizar, se achar
conveniente, não cabem os textos científicos ou acadêmicos. Por outro lado, não cabem também
textos ficcionais ou intimistas.
Diante disso, excluindo os textos jornalísticos, didáticos, históricos e de docume ntários,
que também seguem padrões, sobram o artigo, a crônica e o ensaio literário. Artigos e crônicas
preenchem parte dos requisitos, por concederem a liberdade de opinião e livre manifestação, sem
necessidade de volumosas citações e referências bibliográficas. Mas pecam pela forma, pois ambos
são de curta extensão e não permitem o aprofundamento nem o dialogismo intenso. Além disso,
desses gêneros, somente o artigo (aprisionado no template da instituição) faz parte do mundo
1

Dialogismo: conceito elaborado pelo linguista russo Mikhail Bakhtin; figura que consiste em construir uma reflexão sob a
forma de diálogo, com perguntas a que o próprio autor responde, ou em reproduzir em diálogo as ideias e os sentimentos
dos personagens.

acadêmico ou científico. O ensaio - não o literário -, também é aceito, mas com muitas reservas,
por ser considerado um gênero “impuro”. Então, por exclusão, ganha o ensaio. literário, que fora
do mundo científico e acadêmico, permite tudo, dentro da forma que lhe é própria. O que nele é
expresso e a linguagem com que se expressa, não são apropriados, por exemplo, para uma
dissertação, uma monografia, uma tese ou um artigo científico.
Passando agora à segunda razão, e além do que já foi dito, temos em conta que o
ensaio é um texto que permite também o uso da linguagem polifônica e da intertextualidade (se o
autor assim o desejar), sendo um texto trabalhado, escorreito e de função híbrida, transitando entre
a linguagem literária, a científica e a acadêmica, mas sem se prender a nenhuma delas, nem
obrigar-se à manutenção da linearidade de vozes verbais ou a fôrmas (não formas) engessantes,
que ele rejeita. Possui grande força argumentativa, admite a utilização do dialogismo de múltiplas
vozes verbais e utiliza-se de exemplos concretos e conhecimentos multidisciplinares, colhidos
onde quer que se encontrem. Ancorado no literário, pode, a partir daí, ligar-se a qualquer área do
conhecimento humano, só dependendo do autor estar capacitado ou não a discorrer sobre elas. No
nosso caso, se vamos falar de política, economia e sociedade, mas com enfoque filosófico, nosso
ensaio será “literário-filosófico”, sem nenhuma camisa de força.
É, pois, o ensaio, um texto libertário e rebelde por natureza, que não admite sujeitar-se a
padrões, convenções, roteiros obrigatórios, engessamentos e dispositivos de controle do saber e
da linguagem, que possam querer pautar seus caminhos e prejudicar-lhe a força crítica e
argumentativa, seus principais objetivos. Mais uma vantagem do gênero “ensaio literário”,
especialmente esta:
Embora, como é praxe em qualquer obra, seja recomendável uma leitura linear
sequencial, da primeira à última página, nesta, o leitor não precisa fazê-la, podendo
saltar para o capítulo do seu interesse e daí para outro, em seqûencia ou não. Para tanto,
basta voltar ao sumário e escolher o capítulo ou seção que deseja ler. Facilitamos a sua
leitura, caso não tenha tempo ou queira ler a obra por partes. E isto pode ser feito porque,
apesar de interligados no todo, alguns capítulos podem ser lidos isoladamente, para que
se compreenda apenas o tema a que ele se refere.
Por fim, sem qualquer compromisso com formatações predeterminadas e extensas citações
de fontes e referências, embora o faça sempre que necessário, o ensaio permite que o autor defenda
seus pontos de vista, utilize a fomatação que julgar mais adequada, manifeste suas opiniões e tente
convencer o leitor a com elas concordar, ao mesmo tempo em que também dá a este total liberdade
para discordar, formando suas próprias convicções, com base nos argumentos que lhe foram
apresentados. E isso é tudo o que se deseja.
Na próxima página, no lugar do tradicional “resumo”, dos textos acadêmicos e científicos,
você lerá a nossa APRESENTAÇÃO.

APRESENTAÇÃO
Má gestão; despreparo político e econômico; corrupção institucionalizada e
desenfreada; decisões casuísticas ou fisiológicas, sobrepondo os interesses
particulares ao interesse geral; corporativismo político e impunidade. Esses são os
grandes males da política brasileira 2.

Eis aí a visão mais simplista, porém não menos acertada, que o povo, - quase sempre
equivocado em suas decisões, e usado como massa de manobra – faz dos governos brasileiros.
Mas desta vez ele acerta em seu diagnóstico, tão evidentes estão as ações governamentais, que não
conseguem mais dissimular suas intenções ocultas. O “Ministério da Verdade 3”, não o de George
Orwell, em 1984, mas o nosso ministério sem pasta, está claudicando. Claudicando, mas
caminhando, tentando recompor suas forças e restabelecer a confiança perdida. E vai precisar se
recuperar, a qualquer custo, para impor a sua mais nova “verdade”: a reforma da Previdência.
Por que querem tanto a reforma, como pretendem implantá-la, que mentiras escondem, o
que é a informação (arma do bem e do mal) e qual o seu poder? Como vão usar a informação para
manipular a opinião pública e fabricar consenso, como os políticos se articulam e barganham apoio
para causas espúrias, o que escondem os bastidores da política brasileira?... Essas são algumas das
questões que o autor irá ─ não responder, porque seus conhecimentos não são suficientes ─, mas
colocar em discussão e mostrar os prováveis caminhos de solução, para que outros mais
qualificados respondam.
Este livro, em alguns capítulos e seções, faz abordagens políticas e econômicas para se
referir ao momento atual por que passa o país, mas apenas para exemplificar e ilustrar argumentos,
uma vez que não são, nem a política, nem a economia, os principais focos de interesse desta obra.
Política e economia são atividades excessivamente dinâmicas, de mudanças diárias, e tudo
que se fala ou escreve sobre ambas, tem a vida curta de uma notícia e deixam de despertar interesse
2

Frase do autor em seu site autoral, “Temas Instigantes”, disponível em:
http://www.ivosgreis.prosaeverso.net/publicacoes.php
3
Ministério da Verdade: Referência à obra “1984”, do escritor britânico George Orwell, que em seu romance distópico,
citava um governo totalitário, comandado pelo “Big Brother”, onde existia um “Ministério da Verdade”, que fabricava as
verdades que o povo deveria saber e com as quais deveria concordar. Todas as pessoas eram observadas pelo olhar atento
e unipresente do “Big Brother”, que tudo sabia sobre elas. Esse termo inspirou o programa de franquia mundial “Big
Brother”, no Brasil conhecido como “Big Brother Brasil” (BBB), já caminhando para a sua 20ª edição.

em poucos dias. Mais que isso: novos fatos sepultam ou confirmam o entendimento dos fatos
pretéritos, às vezes, no dia seguinte àquele em que estes foram noticiados e comentados. Mas o
que aconteceu, aconteceu. E se foi fato, não pode ser mudado, a não ser o entendimento sobre eles,
não o que se tinha, mas o que se tem..
Assim, dependendo da data em que esta obra estiver sendo lida, é possível que o ministro
da Economia e o do Casa Civil não sejam mais os mesmos, que ministros e outros nomes nas
caixinhas do organograma governamental tenham mudado, que as próprias caixinhas tenh am
alterado o nome, ou que nem existam mais; é possível que o Orçamento Fiscal da União continue
impositivo ou que seja um orçamento “desvinculado”, como quer o atual ministro da Economia; é
possível que o PIB brasileiro tenha melhorado ou que tenha piorado (será que piora mais?); é
possível até que a “reforma da (im)Previdência” tenha saído dos holofotes, quer pelo motivo de já
ter sido realizada e tudo estar dando certo (???), ou por não ter sido realizada e as coisas
continuarem como sempre foram, ou por ter sido reavaliada e mudado o seu grau de prioridade,
ao verificar-se que não era ela a culpada pelo fraco resultado fiscal da economia; é possível que o
novo mantra governamental seja a “reforma tributária”. Tudo é possível.
Por outro lado, com qualquer estrutura e nomes dos ocupantes das caixinhas, as mazelas,
erros e vícios da política brasileira e do nosso Código Tributário Nacional, ainda vão permanecer.
Os regimentos internos da Câmara e do Senado, favorecendo o corporativismo e a impunidade,
também. As coalizões e barganhas políticas (nada contra elas em si, porque o nosso
presidencialismo é de coalizão), vão continuar sendo feitas com o velho “toma lá dá cá”, alguns
até justificáveis; outros, condenáveis. Concorrências públicas fraudulentas, multiplicação de
elefantes brancos e jabutis, corrupção, mordomias, desvios de verbas, legislação por encomenda,
BNDES com operações de cartas marcadas (para não serem pagas), renúncias fiscais suspeitas,
vão continuar. Política econômica equivocada do Banco Central, erros com contratos de “swaps”
cambiais e com as operações compromissadas vão continuar. Não estariam aí, justamente no que
não se fala, os verdadeiros culpados e os erros que tanto se procuram? E se assim for, não seria a
Previdência Social a Geni, e a “reforma da Previdência” apenas um bode na sala?
Para que não pairem dúvidas sobre a honestidade e imparcialidade das pesquisas que
fundamentaram esta obra, ou ainda sobre a possibilidade de estar voltada para a defesa de
princípios ideológicos ou interesses pessoais, convém esclarecer que o autor, enquanto vivo, não
será atingido por quaisquer dispositivos provindos da famigerada “reforma da Previdência”, por
ser auditor fiscal da receita, já aposentado, com o valor do seu último salário no teto máximo da
carreira, sem qualquer redução, e com paridade salarial garantida por lei
Com filhos maiores e recentemente viúvo, a reforma, também por este prisma, não o atinge
(mas atingiria sua esposa, se fosse ela a viúva). Pelo lado político, não possui o autor nenhuma
filiação partidária ou identificação com qualquer corrente ideológica. Entendendo que o melhor
governo é o que melhor atende aos anseios da sociedade, seja ele de esquerda, de direita, ou de
centro, que se tenha, então, esta certeza: nossas pesquisas e os juízos delas decorrentes foram
moldados sem viés de confirmação. Vamos agora às explicações:
Esta é uma obra híbrida, projetada e construída tendo por base critérios de pesquisa e
estruturação de dados preconizados pela metodologia científica, porém, com os resultados e
comentários apresentados sob a forma de ensaio literário. Isto se deveu às polêmicas existentes
sobre o tema abordado e às opções que o autor escolheu para interagir com o leitor, já que o tema,
convenhamos, não é muito apropriado para uma obra literária. E, de fato, ensaio literário com
números, quadros, tabelas, gráficos estatísticos e infográficos podem caber num artigo científico,
numa monografia, numa tese, numa dissertação, num relatório técnico ou até, com ressalvas, num
ensaio científico. Mas não vão bem num ensaio literário, a não ser que o autor consiga fazer uma
apresentação que não torne a leitura pesada e acrescente ao texto algum aspecto lúdico. Foi o que
se tentou fazer.

Embora possa parecer, à primeira vista, que o conteúdo deste livro é de natureza política e
econômica, e conquanto contemple, de fato, vários capítulos e seções nelas focados, a política, a
economia, e as ações de governo foram usadas apenas como panos de fundo e exemplos de um
estudo de caso, para ilustrar uma reflexão filósica estribada em cinco pilares: informação,
verdade, mentira, mídia de massa, e manipulação da opinião pública.
Parte de um estudo maior a ser feito em obra futura, o momento que o país vive, com a
economia em recessão e o governo insistindo em aprovar açodadamente uma “reforma da
Previdência”, de necessidade duvidosa (pelo menos a que está sendo sugerida para aprovação),
esta obra irá tentar mostrar ao leitor que a “reforma da Previdência”, é um sonho de consumo
antigo dos presidentes, que vem desde 1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, e que nada
tem a ver com o fato de estar ou não deficitária..
Por que querem tanto a tal reforma? A Previdência está mesmo deficitária? Os números e
argumentos apresentados pelo governo são confiáveis? A DPF elevada e o baixo PIB são mesmo
motivo de travamento da economia ou causas de recessão? A culpada de tudo isso é mesmo a
Previdência que, segundo o governo, é deficitária? Estaria o governo usando o terrorismo
psicológico do medo e, ao mesmo tempo, a falácia da salvação da economia brasileira? Como ele
se articula e como consegue os aliados? Como fabrica as mentiras a serem divulgadas e que efeitos
elas surtem na opinião pública brasileira e internacional? São muitas as perguntas a serem
respondidas. Caminharemos por elas e a partir delas. Não teremos todas as respostas, é óbvio. Mas
a obrigação de responder não é dos cidadãos, é do governo. Aos cidadãos, intencionalmente
desinformados, cabe questionar; mas é preciso, para isso, ter as perguntas certas. Essa é a
colaboração que a obra se propõe a dar.
O que se pretende demonstrar aqui é uma coisa que todos já sabem, mas não entendem
como, por que e em que momento acontece: a constatação de que os governos mentem, com
objetivos escusos, sempre contrários aos interesses dos cidadãos. O problema é saber quando e por
que mentem. Em países de regimes não totalitários, tudo isso é feito com a manipulação e controle
da informação. E quem controla a informação, controla a opinião pública. Governos pre cisam da
aprovaçao da opinião pública. Vai daí que...
A informação, a estrela maior desse universo social e político que percorreremos, é
matéria interdisciplinar, pois é necessária e presente em todas as atividades humanas, assumindo
contextos os mais diversos, dependendo da área onde é utilizada. Para o caso desta obra, que
analisa sob o prisma filosófico o uso da informação, vamos priorizar nosso estudo nas seguintes
áreas: filosofia da informação, filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia do direito e
filosofia política.
Vamos examinar brevemente como se dá o seu relacionamento com essas áreas do
conhecimento humano. Mas há que se alertar que outras áreas, como a ciência da informação, a
comunicação, a publicidade/propaganda/marketing, o jornalismo, a educação, a psicologia e as
tecnologias da informação e comunicação (TICs) também são igualmente importantes nesse
estudo. Só não serão aprofundadas aqui, por escaparem aos objetivos deste livro. Mas sempre que
necessários os destaques, estes serão mencionados e referenciados, de acordo com as normas
ABNT para textos acadêmicos. É difícl falar de informação sem esbarrar nessas outras áreas.
Foi dito que a obra se basearia num estudo de casos. E o caso selecionado , já vimos, foi a
“reforma da Previdência”. Nele, todos os cinco pilares da nossa reflexão filosófica (informação,
verdade, mentira, mídia de massa e manipulação da opinião pública) estão presentes. Se esses
instrumentos, usados em conjunto pelo governo, vão funcionar ou não, só o tempo dirá. Por
enquanto, pela técnica da repetição à exaustão, estão conseguindo fabricar consenso, mas é preciso
saber, no tempo, se ele irá se manter.

As primeiras dúvidas já começam a surgir, com as indecisões, trapalhadas, erros e conflitos
do governo Bolsonaro, um governo que ainda não conseguiu se articular com o Congresso, nem
formar maioria. Até agora, o diálogo Planalto x Congresso Nacional tem sido prejudicado. Com
essa falta de harmonia e sintonia, o Poder Executivo encontra muitas dificuldade em aprovar seus
projetos, inclusive medidas provisórias.
Conquanto essas intercorrências tenham importância para análise, elas não podem ser feitas
sem a utilização de números; e o projeto deste livro não previa incluir números, tabelas,
estatísticas, balanços, orçamentos e gráficos, para que a leitura não se tornasse maçante nem se
desviasse do seu objetivo principal: a discussão crítica e a reflexão filosófica sobre o tema. Um
outro motivo, talvez o principal, é que os números oficiais disponíveis não são confiáveis. Além
de serem manipulados, são desencontrados, dependendo dos órgãos que elaboram os relatórios.
Um relatório técnico, consultado no Tesouro Nacional, tem determinados valores; se
consultado no Senado Federal, outros valores; na Câmara ou no Banco Central, outros, e assim
por diante. Não há como dizer se isso se dá por incompetência, se é intencional ou as duas coisas.
As informações da mídia também divergem nos diversos veículos de comunicação, entre si e entre
as informações de governo. Economistas e especialistas disparam números e conclusões para todos
os lados, chegando até ao cúmulo de se autocontradizerem meses depois, sem contar que o governo
federal também faz suas correçõezinhas.
Diante disso, quem quer que se aventure a analisar os números do governo corre o sério
risco de cometer erros e sofrer pesadas críticas, principalmente se não for uma instituição
reconhecida e respeitada ou economista de renome. Mas nem eles escapam. “Suas conclusões
contrariam as do governo? Infirmem tudo o que eles dizem e coloquem sob suspeição a sua
credibilidade e honestidade!”. Esse é o lema.
Mas era necessário que tais análises, ainda que minimamente, fossem feitas. E resolveu o
autor correr o risco, mas pedindo um voto de confiança ao leitor, considerando que foram tomados
certos cuidados. Não foi possível eliminar de todo a inclusão de quadros, tabelas e gráficos
complexos, mas foram apresentados somente os imprescindíveis, dando-se preferência, quando
viável, aos infográficos, por serem mais intuitivos e fáceis de compreender, dispensando longos
comentários.
Com relação às reflexões, críticas e formação de juízo, o critério adotado foi o do
sintecletismo4. Já em relação aos números, sempre que possível - e assim foi na maioria dos casos
– adotou-se os valores médios ou os modais das séries históricas, estes últimos com natureza
preferencial, na variância de séries quebradas. Tabular, organizar e interpretar dados é tarefa
trabalhosa, exaustiva e minuciosa. Quando em uma série nenhum valor modal foi encontrado,
optou-se pela média aritmética simples ou ponderada e/ou o valor-faixa central das amplitutes das
séries, respeitados os desvios-padrão, conforme cada caso. Não conseguimos trabalhar com a
margem de segurança de +/- 3% (quase não sobravam dados), nem mesmo de +/- 5%, e fomos
obrigados a aceitar variações de até +/- 10%, sem critério fixo, porque, abaixo disso, muitos dados
também teriam de ser descartados. E teve de ser assim porque de cada dez fontes consultadas,
apenas duas ou três coincidiam; e às vezes nenhuma. Essa foi a dura realidade encontrada.
Finalmente, quanto aos números relativos ao exercício de 2018, somente agora começam a
ser fechados e divulgados pelo governo e certamente ainda vão ser corrigidos (sempre são). Em
função disso, as análise dos economistas, especialistas e da imprensa especializada só devem ser
fechadas a partir do segundo semestre. Não sou economista, nem contabilista, nem estatístico, mas
o leitor terá de dar-me um voto de confiança, ad argumentandum tantum. Se eles, com toda a sua

Sintecletismo: neologismo criado pelo autor para representar conhecimentos adquiridos de várias fontes pelo processo de cruzamentos
e síntese de conhecimentos ecléticos preexistentes (sintetismo + ecletismo = sintecletismo). Isso dá maior segurança às conclusões.
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sapiência política, econômica e jurídica erram, o que dizer de um observador atento, porém, leigo
na área?. A diferença é que, conhecendo minhas limitações, cerquei-me de maiores cuidados.
Que fique claro, então, que este livro nada mais é do que uma reflexão filosófica sobre o
mau uso da informação, focado num estudo de caso, em que o exemplo selecionado foi a “reforma
da Previdência”, escolhido não apenas por ser um tema atual e controverso, mas principalmente
por conter todos os elementos necessários para fundamentar e ilustrar as pesquisas e teorias
defendidas. Recomenda-se, não como uma necessidade imprescindível, mas ao leitor que desejar
uma melhor compreensão do tema, ler algo sobre publicidade, propaganda e marketing, ciência da
informação e Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Vídeos de Denise Gentil, Maria
Lucia Fatorelli e da ANFIP também ajudam (foram indicados alguns, nas referências e no anexo).
Para uma visão global sobre como está sendo urdida a RP e como se desenvolve rá o
processo de votação, tudo o que você puder ler sobre a informação, seu uso e tratamento, será útil
para compreender o que estão querendo fazer com o povo. Hoje, nenhum governo funciona bem
sem o domínio da comunicação e da informação e sem a aplicação das técnicas estudadas pelas
áreas de conhecimento humano mencionadas.
Dito o que precisava ser dito e para que você me acompanhe até o fim, vou tentar brincar
com a sua imaginação, com a sua curiosidade, com as suas emoções e sentimentos (o ensaio
literário me permite isso). Na relação emoção x sentimento, gostaria de desassossegá-lo, estimular
uma constante troca de impulsos nervosos, provocar os seus neurônios com cutucadas de todos os
tipos e obrigá-los a estabelecer novas ligações sinápticas. Ainda assim, você certamente não terá
todas as respostas que procura, mas terá as perguntas. E tirá-lo da certeza, mostrar que pode estar
sendo manipulado pelas mentiras governamentais e enchê-lo de dúvidas sobre a real necessidade
da “reforma da Previdência”, irá deixá-lo inquieto e desejoso de buscar as verdades e depois
compartilhar o que descobrir. É o que se espera.
Que a leitura lhe seja leve e prazerosa — se é que isso é possível, em se tratando de
números, economia e política —, mas que, ao mesmo tempo, seja inquietante e lhe cause
perplexidade, curiosidade, suspense e indignação, da mesma forma que me causaram, enquanto
trabalhava no livro. A perplexidade se deveu à constatação da grande quantidade de mentiras
governamentais e da facilidade com que o povo brasileiro se deixa enganar, sem reagir à altura,
seja por conformismo ou por desinformação. A indignação, por ver o amadorismo, a
incompetência, a malversação dos recursos, a impunidade e o descaso com a coisa pública, jogando
a conta de todos esses erros para a população pagar, quer pelor aumento de tributos e retirada de
direitos, quer pelos altos índices de desemprego, quer pela falta de investimentos, que impedem o
crescimento da economia.
Se conseguir provocar em você alguns desses sentimentos e fazê-lo mudar para o time dos
questionadores e indecisos, considerarei que a obra atingiu seus objetivos.
O autor.
Junho/2019
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INTRODUÇÃO

REFORMA DA PREVIDÊNCIA... NECESSIDADE OU MANTRA
PERSUASIVO PARA UMA OBSESSÃO GOVERNAMENTAL MAL
EXPLICADA?

O que faz você quando se depara com um assunto importante, do seu interesse, que reclama
o seu posicionamento ou uma decisão urgente? Obviamente, vai procurar elementos de convicção
para fundamentar a sua ação, antes de executá-la. Mas se existem muitas controvérsias e
informações contraditórias sobre o mesmo assunto, provindas de fontes diversas, sem que você as
tenha investigado a fundo, como procede? Opta por aceitar de pronto aquelas que lhe parecem
mais simpáticas e verdadeiras, as mais convenientes, ou aquelas que a maioria aceita? Se responder
que sim a algumas dessas opções, está no time dos que decidem sem saber. Maa se responder que
não se enquadra em nenhuma delas, ou é porque já tem convicções firmes e bem fundamentadas,
confirmadas através da investigação, ou porque está no time dos indecisos, o que é mais provável.
Diz-nos o bom-senso que com abundância de informações contraditórias sobre um mesmo
assunto, objeto, proposta ou evento, devemos acender a luzinha amarela do desconfiômetro,
suspender qualquer juízo apriorístico e investigar tudo o que pudermos, sem viés de confirmação.
Somente depois disso devemos formar, confirmar ou alterar nossa convicção, conforme o caso.
Infelizmente, por comodismo, conveniência, excesso de confiança, ou preguiça mental, nem todos
procedem assim e tomam decisões, no mais das vezes, apressadas e equivocadas.
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Não gosto de Kant (Kant, ou se ama ou se odeia, sem meio-termo), mas sou obrigado a com
ele concordar, entre seus acertos e desacertos, quando diz em sua obra, Crítica da Razão Pura,
que “juízos a priori não geram conhecimento”. E para decidir, é preciso conhecer. Portanto, se
decidimos baseados em nossos juízos apriorísticos, estamos decidindo sem conhecimento. Esse é
o risco e a consequência lógica.
Se o tema “reforma da Previdência”, que atormenta diariamente seus ouvidos e seus olhos,
tem para você algum interesse presente ou futuro, e se você tem dúvidas ou assumiu um
posicionamento, baseado apenas nas informações oficiais do governo e nas propagandas da mídia
de massa, cuidado! Você pode estar sendo enganado e cooptado para defender e concordar com
uma falsa causa. A cooptação pode se dar por influenciação, enganação, sugestão, persuasão e até
por coação (física ou psicológica). Todas as modalidades de convencimento levam aos mesmos
resultados, com diferenças mínimas nas técnicas de aplicação. Para o caso que iremos estudar, não
consideraremos a coação pelo uso da força; mas todas as demais estão abertas e podem ser usadas,
isoladamente ou combinadas.
A causa para a qual você está sendo chamado a contribuir agora não é mais a sua, é a deles;
do governo, dos bancos, das empresas de capitalização e seguridade privada. Você..., você... ora,
você é só um cidadão do povo, contribuinte, sujeito passivo da obrigação tributária, obrigado a
obedecer as leis do país e pagar os tributos e contribuições instituídos. Sua contrapartida, seus
direitos de cidadão? Estão lá, na Constituição Federal. Consulte os que sobraram e ainda estão
sendo respeitados! E é isso. No mais, você tem uma boa terra para viver, uma nação pacífica, com
terras férteis, uma natureza maravilhosa, um povo hospitaleiro e alegre (alegre, não, isso era antes.
Já fomos rebaixados no ranking mundial da alegria). Por aqui não temos guerras, não se vê grandes
furacões, tornados, vulcões, terremotos nem tsunamis. É-lhe assegurado liberdade religiosa e de
expressão. O que mais você quer? Mesmo sem fazer parte da elite social e econômica, tudo isso
você já tem, por conta do pouco (???) que paga pela sua cidadania. Está bom demais.
“Segurança pública, emprego e salários dignos, melhoria de qualidade na educação, acesso
a créditos, valorização profissional e seguridade social? Bem, aí você já está querendo demais,
entrando nos privilégios reservados às elites. Se não conseguir fazer parte dela, você vai ter de se
contentar com o que temos a oferecer ou correr atrás por conta própria, porque chegamos aos
nossos limites. Presentemente, você vai ter de abrir mão de alguns direitos e benefícios da
seguridade social porque a Previdência está quebrada e não estamos conseguindo garantir mais
nada, a não ser que você concorde em ajudar. E não reclame, porque só estamos tirando o que
demos demais. Nossa Previdência é muito generosa e está quebrando o país”. É assim que o
governo pensa e quer que pensemos e concordemos. Mas vamos ver se dizem a verdade!
Começaremos a intensificar as falas sobre a “reforma da Previdência”, o “déficit
previdenciário” e o governo. Esses termos, inevitavelmente, terão de ser repetidos algumas
dezenas de vezes. Para não cansar seus olhos, vamos convencionar que, doravante, sempre que
num parágrafo ou página essas palavras se repetirem muito, poderão ser substituídas pelas
abreviações RP, DP e “eles” (com aspas) para se referir, respectivamente, à reforma da
Previdência”, “déficit da Previdência” ou ao governo. Prossigamos!
O argumento suspeito do “rombo na Previdência” é recente, porque antes, como não existia
déficit previdenciário, não se podia invocá-lo. Contudo, não é de hoje que sucessivos governos
brasileiros tentam implantar no país a malfadada RP, considerando que a Previdência é o braço
econômico do Sistema de Seguridade Social (Previdência, Saúde e Assistência Social), previsto
na Constituição Federal. E por que focam na “Previdência”, parecendo esquecer que mexer com
22

ela causa impactos diretos na Saúde e na Assistência Social? Simples: é porque dos três braços, a
Previdência é o que dá sustentação financeira a toda a seguridade social. É nele que está o cofre
que os governos tanto cobiçam e que, mesmo constitucionalmente impedidos, tentam solapar (e
de fato solapam), por meio de vários artifícios e emendas constitucionais.
Os ataques à Previdência – sonho de consumo de todos os governos – começaram lá atrás,
ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998. Naquela ocasião, a reforma por pouco
(um voto de diferença, por erro de votação do deputado Antonio Ka ndir), não foi aprovada. A
seguir, no governo Lula, em 2003, nova tentativa frustrada. Dizemos “frustrada”, porque não se
conseguiu aprovar a reforma ampla que o governo queria, o que exigiria emendas constitucionais
que, para se efetivarem, precisariam da aprovação de 3/5 dos parlamentares (60%), nas duas casas.
Já nos governos Dilma e Temer, todos falando na “necessidade da reforma”, pouco se conseguiu
fazer. No de Dilma, conseguiram reduzir alguns direitos e criar alguns complicadores para os
aposentados e pensionistas. No de Temer, abalado por sucessivos escândalos políticos, a proposta
sequer conseguiu ir à votação.
Mas a despeito das derrotas, que não se pense que essas tentativas (um pouquinho aqui,
outro pouquinho ali...) não conseguiram mudar alguma coisa no sistema da Previdência. Mudaram
sim, como, por exemplo, a criação do fator previdenciário, a tributação dos inativos, a nova
regulação da pensão por morte e a elevação da Desvinculação de Receitas da União (DRU) de 20
para 30%, esta, a partir de 2016. Todas essas mordidinhas, retiraram direitos dos segurados,
retiraram recursos da Previdência e os transferiram para os cofres do governo. Mas os governos,
sempre incompetentes, perdulários e corruptos, querem mais. E enquanto no Brasil a Previdência
se mostrar superavitária, como de fato sempre foi até 2015, resistindo galhardamente a todos os
ataques governamentais, eles vão continuar. Para isso, precisam mudar o discurso: têm de dizer
que a Previdência é deficitária, que não se sustenta e que causa desequilíbrio fiscal nas contas
públicas. Ela, a Previdência, é a grande vilã. Esse consenso precisa ser fabricado para a opinião
pública nacional e internacional e, assim, justificar as medidas que se quer aprovar. É por aí que
se inicia a grande farsa. Como fazem isso é o que vamos ver adiante.

OS ARGUMENTOS AD NAUSEAM PARA A “SUGESTÃO”, LAVAGEM
CEREBRAL E COAÇÃO POR PERSUASÃO

Inicialmente, precisamos saber como a informação impacta nosso cérebro, nossas decisões,
nossas vidas. E argumentos são calcados em informações, que nos chegam diariamente, de várias
formas. Nosso cérebro, além da sua tendência natural para crer, também é programado para reagir
mais rapidamente a estímulos intensos ou repetitivos, como as sugestões. Pior do que isso: é
facilmente sugestionável e pode ser enganado, independentemente do nível cultural dos
indivíduos. Exemplos disso são os cultos de doutrinação religiosa e as propagandas institucionais
dos governos, cujos métodos são quase sempre as mentiras travestidas de verdade e a repetição à
exaustão. O objetivo é converter ou manter as pessoas fiéis à religião doutrinante ou, no caso da
política, apoiar políticos e medidas de governos.
Informações e argumentos podem também ser usados para fins de controle social, para
enganações, para fins comerciais e, o mais perigoso, induzir comportamentos de manada (como o
consumismo das festividades natalinas), modismos ou histerias coletivas as mais diversas. Meias 23

verdades, mentiras, mensagens, informação, desinformação, poder (econômico, político, militar,
moral ou religioso) e controle da mídia de massa, são as principais ferramentas utilizadas. Mesmo
sabendo que produziram reflexos, vamos esquecer provisoriamente, ad argumentandum tantum,
os governos anteriores a Temer, não porque eles não perseguissem também a RP, mas porque suas
tentativas ou foram frustradas ou não conseguiram implantar uma reforma ampla , como a que se
está propondo agora.
Nos últimos dois anos, para ficar só nos governos Temer e Bolsonaro, e para quem é atento
aos noticiários, não há um único dia útil em que não se ouça falar da “reforma da Previdência”,
pelos menos uma dezena de vezes, em quaisquer das mídias conhecidas, sem contar o que se ouve
entre falantes, estes, fazendo-o por imitação, ingenuamente, de forma inconsciente, como
papagaios. Isso é repetido como um mantra diário, entoado por todo o país. Na televisão, nas
revistas, nos jornais, nos celulares, nos rádios dos carros, na internet, nos debates políticos, e até
nas conversas de botequim, ninguém escapa dele.
E ao entoar esse mantra, cujo único propósito é persuadir pela fabricação de consenso,
inibindo o raciocínio crítico e a razão (este é o papel da persuasão) vêm juntos os falaciosos
argumentos ad nauseam, que o governo e seus aliados, a mídia de massa, os “intelectuais”,
jornalistas, comentaristas, “cientistas políticos” e os formadores de opinião repetem:
I – Pelo viés do medo:

“Existe um rombo crescente na previdência; se não for feita a reforma, em
poucos anos a previdência não terá condições de pagar seus aposentados e
pensionistas; o sistema atual é injusto, falido, e favorece os mais ricos, em
detrimento dos mais pobres; o equilíbrio fiscal da nossa economia, depende da
aprovação da reforma da previdência, com o endurecimento das suas regras, a
elevação da idade mínima, a retirada de alguns benefícios e imposição de sacrifícios
maiores aos servidores públicos, por terem previdência diferenciada e paritária,
com salários muito superiores aos da previdência privada”. Há que se igualar os
sistemas público e privado, para acabar com as injustiças e distorções,
estabelecendo um teto máximo comum para os dois sistemas.”
A intenção é que o nivelamento se dê por baixo, é claro, tudo num só pacote. Para esse
pacote consideram-se os três principais sistemas previdenciários (dois civis e um militar). Existe
um quarto sistema, o PSSC (Plano de Seguridade Social dos Congressistas), mas deste fala-se muito
pouco, porque é uma espécie de “plano de seguridade secreto”, que não impacta a Previdência, segundo
“eles” (???).
Prevê-se estabelecer um teto máximo comum a todos os sistemas. O parâmetro para a
aposentadoria, seria o mesmo do RGPS (hoje, R$ 5.839,45) não para os militares, que também
possuem regime diferenciado de previdência. Mas estes são amigos do rei e não podem ser tratados
como os demais. Vão ter lá sua reforminha sim, mas bem mais leve e recheada de jabutis 5
compensatórios. E os jabutis já estão lá, enfiados na proposta da reforma. Pediram reestruturação
de carreira, aumento de vencimentos, paridade salarial (manutenção dos mesmos salários da ativa
5

Jabuti (definição sinteclética do autor): Jargão político utilizado no Congresso Brasileiro, para indicar penduricalhos embutidos em leis,
decretos, projetos de lei e medidas provisórias. São dispositivos (às vezes um simples artigo ou parágrafo de artigo) que são incluídos
sorrateiramente, para serem aprovados no bojo do documento principal, sem serem percebidos, porque estão camuflados. Virou prática
recorrente no Congresso Nacional. Os jabutis fazem parte do “zoológico do Planalto” e são os mais requisitados pelos parlamentares.
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e não submissão ao teto de R$ 5.839,45), gratificações e vantagens adicionais e (pasmem!)...
Bolsonaro e Paulo Guedes aceitaram! Com isso, os militares fingem que estão dentro mas estão
fora porque mais vão receber mais do que darão e o que vão dar não é o mesmo que os civis.
Conclusão? Reforma mesmo, só as dos civis (funcionários públicos e iniciativa privada).
Mas os argumentos não param por aí. Segundo as propagandas institucionais do governo,
que vão se intensificar cada vez mais (ainda estamos no primeiro semestre de 2019), há que se
convencer a opinião pública, a qualquer custo, de que a reforma é mesmo necessária e que tudo
vai melhorar depois dela. Os argumentos psicológicos do medo, os que podem ser checados, se
submetidos a um teste rigoroso de verificação de veracidade, não passam isoladamente. E é aí que
entra o segundo conjunto de argumentos:
II – Pelo viés do otimismo:

Os segurados terão as suas aposentadorias e pensões garantidas no futuro
(???), o rombo previdenciário vai ser estancado, a previdência se tornará mais
justa, equilibrada e superavitária, serão corrigidas distorções e no novo sistema
“quem ganhar menos pagará menos e quem ganhar mais pagará mais (???)”.
Como resultado, a sangria para cobrir rombos vai parar, o desempenho
econômico e fiscal vai melhorar, a economia será de 1,20 trilhões de reais nos
próximos dez anos, o PIB e o IDH vão crescer, a imagem externa do Brasil no
ranking das economias mundiais vai melhorar, os investidores internacionais vão
voltar a investir no Brasil.

Observem o argumento falacioso (falacioso é eufemismo; é mentiroso e enganador mesmo):
“Quem ganhar menos pagará menos e quem ganhar mais pagará mais“. Chega a soar como um
deboche, um insulto à inteligência de todos os cidadãos. Isso já é assim, sempre foi. Com alíquotas
progressivas ou não, é óbvio que quem ganha R$ 2.000,00 vai pagar menos do que quem ganha
R$ 20.000,00. Então por que insistir nessa tecla? “Ah, mas nós vamos reduzir 0,5% na alíquota
daqueles que ganham menos (vai passar de 8% para 7,5%). Sim, isto está na proposta, mas em
compensação, vão aumentar as alíquotas para aqueles que ganham mais, de tal forma que o
servidor que estiver na faixa do teto máximo salarial do funcionalismo público vai passar de 11%
para 22%” (o dobro).
Mudou, por acaso, a situação “quem ganha menos paga menos; quem ganha mais, paga
mais”? É óbvio que não. O que mudou foram os valores que o governo pretende abocanhar dos
salários, aí, de todos, - ativos, aposentados e pensionistas -, porque as novas alíquotas progressivas
valerão tanto para servidores e trabalhadores ativos, quanto aposentados e pensionistas. Os que
ganham mais e que já pagam mais, pagarão mais ainda, a ponto de chgar -se ao absurdo de deixar
praticamente a metade do que ganham nas mãos do governo.
Nas faixas dos salários mais altos (para o governo, qualquer um que ganhe mais de 4,6
salários-mínimos), se considerarmos que o imposto de renda abocanha 27,5% e o INSS mais 22%,
como estão querendo, metade do salário desses servidores ou trabalhadores (49,5%), ainda na
ativa, ficará nas mãos do próprio governo, na fonte. Isso sim, é uma grande injustiça social. Vão
penalizar grandemente uma classe para favorecer minimamente uma outra. Tira 0,5% em baixo,
soma 10,5% em cima (matemática criativa?). A diferença, que não é pouca, fica toda nas mãos do
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governo, nosso eterno sócio majoritário. Essa é a matemática governamental, que afronta os mais
comezinhos princípios da lógica formal e matemática. Mas o que o governo está querendo, afinal?
A ideia, para a PEC 6/2019 ou para apresentação posterior, em separado, é introduzir o
regime de capitalização (já rejeitado pela Comissão Especial) e jogar os aposentados e pensionistas
nas mãos dos bancos e dos sistemas de previdência privada. Na capitalização da Previdência,
caberia ao segurado pagar e assegurar a sua própria aposentadoria. Mas e as garantias? Quem pode
garantir que, no futuro, essas instituições vão honrar seus compromissos? Quem pode garantir que
continuarão existindo daqui a quinze ou vinte anos, ou que não estarão quebradas? O governo
(como pretende) vai se eximir dessa responsabilidade? Não vai, ao menos, ser avalista e garantidor
desses contratos, caso as instituições não os honrem ou deixem de existir? Ainda não explicaram
isso. Primeiro eles querem aprovar para, depois, discutir, quando deveria ser o contrário. Uma lei,
para vigorar e surtir efeitos, precisa ser aprovada e regulamentada. E para regulamentar é preciso
debater e discutir os detalhes.
Como são meras especulações apontadas para o futuro, nada aqui pode ser testado e
comprovado. Mas são esses os argumentos ad nauseam do mantra da reforma da Previdência,
calcados no viés do medo e do otimismo. Primeiro, o terrorismo psicológico, pelo medo; depois,
a mensagem de otimismo, a salvação. Maravilha! A Previdência Social Brasileira é mágica e
poderosa; quase tudo depende dela. Mas é ela também, de acordo com os argumentos do governo,
a maior mazela do país. Hoje ela está doente, deficitária, fraca, precisando de cuidados, da nossa
ajuda, exigindo “um pequeno sacrifício” da população, “pelo bem de todos e do Brasil”. Mas será
isto mesmo? O fato é que não dá para confiar no que diz o governo. No momento, a ele só interessa
economizar (hoje, na data em que se escreve este livro), 1,15 trilhões em dez anos, mesmo que
tenha de sacrificar os aposentados e pensionistas do setor público e privado. E o servidor público
será quem pagará a maior parte da conta, num novo sistema que, ao contrário do que dizem os
defensores da reforma, será ainda mais duro e mais injusto do que o atual , e até mesmo do que
aquele que iria ser proposto por Temer, caso não tivesse se envolvido em escândalos de corrupção.
Grosso modo, o pensamento do governo é o seguinte: “aprovada a reforma, vamos firmar
convênios com bancos e instituições de previdência privada e sermos remunerados por isso. Os
aposentados e pensionistas ficarão por conta própria, sem a nossa responsabilidade. tendo de se
entender com as instituições a que estiverem vinculados e não com o governo”. Resumindo: o
povo vai pagar mais impostos, ter menos direitos, e o governo, bancos e instituições de previdência
privada vão ficar com o produto da arrecadação, fazendo a festa; uma festa totalmente bancada
pelos contribuintes, mas para a qual eles jamais serão convidados.
É esta uma visão distópica, catastrofista e exagerada? Não sei. Para mim, isso é o que se
afigura como “possível de acontecer”. Se vai acontecer ou não, se as probabilidades são grandes
ou não, só com o tempo iremos saber. Mas uma coisa é certa: eticamente ou não, ganhará a batalha
da Previdência quem melhor souber usar a informação. É ela, não a única, mas a mais poderosa
das armas. Tecnicamente, o governo está melhor preparado, mas nem sempre vence o mais forte.
Essa é a linha de argumentos que será explorada neste livro. Continuem comigo e tirem suas
próprias conclusões!
III – Pelo viés da coação e da chantagem econômica:
Não bastassem as duas técnicas anteriores, o governo central passou, a
partir do mês de maio corrente, a utilizar, não isoladamente, mas em conjunto com
as duas medidas citadas, uma ferramenta muito mais ignóbil, porém, poderosa e
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eficaz: a chantagem econômica, representada a partir do contingenciamento de
verbas orçamentárias, ameaça de não pagamento de salários e aposentadorias e ao
condicionamento de só liberar novas verbas para investimento ou
descontingenciamento, “após a aprovação da reforma da Previdência”.
Não é necessário pedir ao leitor que acredite, porque isso foi amplamente
divulgado pela mídia e tivemos movimentos sociais nas ruas (e virão outros) fazendo
a denúncia. Houve até pedido de liberação de crédito suplementar. Seria mesmo
necessário, para um governo que tem cerca de 4 trilhões para utilizar (1,270 trilhões
no Caixa do Tesouro, 1,200 trilhões no Caixa do BC e 1,520 trilhões em reservas
internacionais)? Tudo indica que o pedido de crédito suplementar (R$ 250 bilhões)
foi só para atemorizar e impressionar.
Daqui para a frente, tudo vai ficar condicionado à aprovação da “reforma
da Previdência”. Guedes precisa, a todo custo, reservar 1,200 trilhões, em dez anos,
para bancar o custo da transição para o regime de capitalização da Previdência.
Isso não é ilação. É declaração pública e descarada do próprio, divulgada pela
imprensa. Vão tirar do povo para dar para os banqueiros e depois deixar os
segurados, aposentados e pensionistas bancando as suas próprias aposentadorias e
nas mãos dos bancos (governo e empresários não pagam mais mada ou só garantem
um salário mínimo, para quem não atingir esse valor). Daqui a dez anos, - sabe-se
lá onde andará Paulo Guedes -, quem garante que governo, bancos e fundos de
pensão vão hhonra sues compromissos? Vamos virar um novo Chile, como quer o
superministro? É ele a figura mais danosa do governo atual, que manipula até o
próprio presidente (no caso deste, nada a estranhar), o Congresso, a mídia e a
opinião pública. Está conseguindo enrolar até os economstas. Investigar a Dívida
Pública e o Banco Central, com sua política econômica suicida? Nem pensar!
Guedes, um economista, com toda a sua alegada titulação e experiência, não
poderia desconhecer isso. Por que então não começou a sanear as finanças públicas
através de auditorias na DPF e no BC? A chantagem e terrorismo conômico, a
enganação e o medo, parecem estar funcionando, infelizmente. “Ou se aprova a
refoma ou travamos a economia e os investimentos”, esse é o lema deste prisma.
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PARTE I
OS ORÇAMENTOS, O PIB, A DPF E O RISCO
BRASIL

Que me perdoe o leitor, pois eu havia prometido não cansá-lo com exaustivas análises de
números, orçamentos fiscais da União e da Previdência, análises contábeis, econômicas, fiscais e
atuariais, quadros, tabelas, gráficos estatísticos, etc. Também prometi não me aprofundar em
questões de macroeconomia. Mas só vou poder cumprir parte dessa promessa porque, alguns
comentários sobre esses assuntos são necessários para que se possa entender o que vem a seguir.
Em nome da objetividade e clareza de exposição, não me seria possível adentrar ao assunto
principal sem antes fazer mínimas considerações sobre tais tópicos.
A razão disso é que, no caso específico do Brasil, não há como falar-se em seguridade
social e receitas do sistema de seguridade, sem antes correlacioná-las com o Sistema da Dívida
Pública Federal (DPF), os orçamentos públicos, os indicadores econômicos e a posição do Brasil
no cenário econômico mundial, eis que, como é sabido, receitas da Previdência têm sido desviadas,
por mais de 20 anos, para pagar juros da DPF e evitar o rebaixamento do país nas agências de risco
internacionais. Grifei “no caso específico do Brasil” porque, aqui, é assim que a coisa funciona,
não sendo uma prática generalizada, ainda que algumas poucas nações possam adotar
comportamentos semelhantes. Confesso que a nossa investigação olhou apenas superficialmente
como funcionam os sistemas previdenciários de alguns países e nos poucos examina dos não se
encontrou nenhum que procedesse exatamente como o Brasil. Idades mínimas na faixa de 60-65
anos, isto sim, foi comum. Mas parou por aí.
Ter dívida pública elevada não necessariamente chega a ser motivo de preocupação para
um país, já que faz parte e é consequência direta das ações de governo. Em linguagem leiga, posso
dizer que essa dívida só é realmente preocupante quando consome mais de 60% do PIB nacional
e a capacidade financeira do país e suas reservas internacionais não são suficientes para honrá-las,
ou ainda se a sua economia encontra-se em recessão, como é o nosso caso atual, ou se existe
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instabilidade política (aquela que já superamos e estamos na iminência de repetir), gerando
incertezas para investidores.

POR QUE PAÍSES COM DPFS BEM MAIORES QUE AS NOSSAS POSSUEM
“RATINGS” MELHORES QUE OS DO BRASIL?

Questões macroeconômicas, como ratings6 e taxas cambais e de juros, por exemplo, são
complexas e costumam fugir à lógica econômica convencional. Mas a s políticas econômicas dos
países têm de se adaptar e dançar conforme a música da macroeconomia. Muitos países
desenvolvidos possuem dívidas públicas bem maiores do que a brasileira e continuam funcionando
normalmente, sem crises, e com credibilidade internacional. Países como Portugal, Itália, Estados
Unidos, Líbia, Grécia e Japão, todos possuem dívidas públicas superiores a 100% dos seus
PIBs e teoricamente estariam em pior situação do que o Brasil, se só o PIB fosse o critério de
avaliação da saúde das economias. Mas alguns, como Estados Unidos e Japão, não estão.
Existe uma explicação lógica. Essa explicação está na capacidade financeira de cada país,
nas reservas internacionais que possui, no seu potencial econômico, no seu histórico de pagamento
de dívidas e no ranking que ele ocupa entre as economias mundiais. Se tiver uma dívida pública
elevada, mas for bem rankeado e tiver boas reservas, poderá continuar fazendo livremente a
rolagem da sua dívidas e ter credibilidade creditícia.
Nesses quesitos, o Brasil só vai bem no potencial econômico e nas suas reservas cambiais
(U$$ 380 bilhões de dolares, em 2018), uma reserva considerada forte. Mas tudo isso não é
suficiente para que possa conviver com uma dívida pública interna e externa elevadas e crescentes,
economia em recessão, e continuar sendo bem rankeado na comunidade econômica internacional
e nas agências de risco, mesmo possuindo boas reservas internacionais.
Nossa economia entrou em recessão em 2015 e ainda não se recuperou porque se manteve
oscilante, entrando, saindo e voltando para a recessão, caminhando para a depressão. Além disso,
apesar de agora estar pagando os juros da dívida regularmente, o Brasil possui um histórico de
calote no pagamento dos juros da dívida, o primeiro (?), bem lá atrás, no Governo Sarney. É isso
que está jogando a nota do Brasil para baixo nas agências de risco 7. Economias em recessão têm
suas notas rebaixadas. E não será a “reforma da Previdência” que vai mudar esse quadro.
Precisamos fechar pelo menos um exercício fiscal com um bom crescimento do PIB e, aí sim ,
revertemos tudo.

6

“Ratings”: Notas atribuídas pelas agências de risco, de acordo com a capacidade que um país tem de pagar suas dívidas.
Agência de risco: Companhia que analisa e classifica empresas e governos em função do risco que apresentam de não pagar suas
dívidas. Emitem pareceres (opiniões) que podem servir de referência para decisões de investidores. As principais agências internacionais
de classificação de risco são: Moody´s, Standard & Poor's e Fitch (definições sintecléticas)
7
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O infográfico ao lado é de 2018 e até
junho de 2019, o Risco Brasil não havia
melhorado. Continuamos no BB-, apenas
com perspectivas de irmos para BB ou Ba2,
o
que
não
alivia
nada,
porque
permaneceríamos no grau de investimento
especulativo e de alto risco. Essa temporária
e incômoda posição que o Brasil ocupa
preocupa o governo porque afugenta os
investimentos externos e, por outro lado,
limita o acesso do país a créditos fornecidos
por bancos e instituições financeiras
internacionais, como o FMI, Banco Mundial,
BIRD, BID, PNUD e outros, podendo
dificultar a obtenção de condiçoes mais
favoráveis para a rolagem da dívida.
Mas por que temos de falar em PIB,
dívida
pública,
superávit
primário,
orçamento público, agências de risco, taxas
de juros, risco Brasil, reservas cambiais e
todos esses termos do vocabulário economês
Figura 1- Brasil sem selo de bom pagador
que tanto nos desagradam? Porque são esses
Fonte: No interior da imagem
os termos próprios da economia mundial e
da contabilidade pública brasileira, os mesmos que o governo usa para nos enganar e confundir.
Aqui, são também usados como terrorismo psicológico e inseridos em muitos dos argumentos para
justificar uma “reforma da Previdência”, supostamente deficitária, que irá sacrificar a população
brasileira, retirando direitos e, o que é pior, aumentando os valores das contribuições
previdenciárias a recolher, gerando injustiças e insegurança jurídica. Incorrer-se-á num curioso
paradoxo, que não conseguirá justificar por que os brasileiros irão perder direitos e benefícios,
pagando mais para receber menos.

Brasil, quarto maior PIB mundial e sexta maior potência econômica do mundo
Não, isso não é ficção, não é piada e nem está muito distante no tempo. Há menos de dez
anos atrás, essa era a situação que desfrutávamos. Hoje, a situação fiscal da economia brasileira é
preocupante, sim, mas não desesperadora, como se apregoa. Nada que um ou dois bons exercícios
fiscais encerrados não possam reverter. De lembrar que em 2009 o PIB brasileiro era -0,1% e já
um ano depois, em 2010 (2º governo Lula), alcançamos nosso melhor resultado: um PIB de 7,5%,
só sendo superado pela China, Índia e Cingapura. Naquele ano, o PIB americano era de apenas
2,8%, Alemanha e Japão ficaram abaixo dos 4%, e França, Espanha e Itália abaixo de 1,5%. Por
que ninguém lembra disso? Em macroeconomia, os estudos e análises não devem ater-se somento
à frieza dos números, mas levar em consideração a conjuntura econômica global e local, as
tendências, o retrospecto histórico, a conjuntura política e as particularidades da economia sob
análise dentro desse cenário.
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Figura 2- PIB(%) dos países em 2010 - Fonte: No interior da imagem

Pelo gráfico, e considerando que em 2009 tínhamos um PIB negativo ( -0,1%), pulamos no
ano seguinte para 7,57%, o 4º maior PIB mundial, no último ano do segundo governo Lula. E a
Previdência Social era a mesma que aí está hoje – e até mais benevolente -, tirando algumas
alterações posteriores (2012 e 2015), que reduziram alguns direitos. Interessante notar que,
naquele ano, mesmo com um PIB negativo, o resultado previdenciário sentiu o baque, reduzindo se, mas ainda assim, mostrando-se superavitário, o que demonstra que o resultado previdenciário
acompanha a economia e é por ela impactado, e não o contrário.
Uma outra estranha coincidência foi que, em 2010, o ano em que atingimos o nosso maior
PIB, foi exatamente o único ano em que se permitiu fazer a única CPI da Dívida Pública, em 30
anos. De lá para cá, nenhum governo quis autorizar uma nova CPI, sob os mais diversos e
esdrúxulos argumentos. Por que será? Não se preocupe, leitor! Se eu mais pergunto do que
respondo, é intencional. Pretendo instigá-lo a refletir, para que possa tirar suas próprias
conclusões. Por que privar-lhe desse exercício mental? O que me diz você dessas “coincidências”
que estão sendo apresentadas?

As sucessivas quedas do PIB brasileiro nos governos pós-Lula
A partir de 2011, na troca de governo e considerando apenas o aspecto econômico, podese dizer que a ex-presidente Dilma Roussef recebeu de Lula um país economicamente
arrumadinho, com a 6ª economia mundial e ainda sob os efeitos do elevado PIB de 2010. Já na
gestão Dilma, o PIB só se manteve comportado nos dois primeiros anos do primeiro governo
(reflexos da gestão anterior). Depois, só começou a cair, até ficar negativo em 2015 e 2016. E nos
dois anos do governo Temer, só conseguiu atingir pífios 1% e 1,1%, respectivamente. Isso colocou
nossa economia em recessão, a partir de 2015. E aí, em 2016, uma outra “coincidência”: pela
primeira vez, em 20 anos, a Previdência não aguentou e se mostrou deficitária, mas nos moldes de
cálculo equivocados e exagerados apresentados pelo governo, que omitiu informações quanto ao
que ele próprio desviou com a DRU e as desonerações fiscais. Isso, sem falar no enorme estoque
da dívida previdenciária, não cobrada dos inadimplentes, com a aquiescência governamental.
Quando o governo realmente quer fazer uma execução fiscal ele é ligeiríssimo (fique você ou a
sua pequena empresa devendo para o fisco e veja o que acontece!...). Já para pagar precatórios e
sua dívida pública, ah!..., aí ele faz corpo mole e recorre ou “rola a dívida”.
Somente para ilustrar o raciocínio, pergunta-se: o que acontece se você tiver uma conta
bancária gorda, que não é conferida, e dela forem desviados, inescrupulosamente, grandes valores,
por mais de 20 anos consecutivos e sem que você conteste? A hipótese, em nivel pessoal, é absurda.
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Mas em nível governamental, não. Então, respondo: cria-se um novo paradoxo ou antinomia: você
possui um saldo bancário escritural, que “é verdadeiro” (porque é o que está lá registrado), mas
que “não é verdadeiro”, porque não é o que deveria estar, já que não foi você, nem ninguém
autorizado por você, quem fez os saques. É nessa situação que se encontram as contas da
Previdência e também, por extensão, a DPF e o resultado do orçamento público da União.
Foi a ex-presidente Dilma Roussef, pela sua incompetência e arrogância, quem acabou de
nocautear a economia e, com ela, o PT (José Dirceu, Petrobrás, mensalão e corrupções à parte).
Se a economia tivesse se comportado bem, mesmo com todos os escândalos políticos, o PT ainda
manteria a sua força, porque quando a economia vai bem, juntamente com o nível de satisfação da
sociedade, o IDH melhora; e a índole do povo brasileiro, no tal do “rouba mas faz”, coisa nossa,
não condena os governantes e ainda prefere mantê-los no poder. Mas não foi o que aconteceu. Os
escândalos políticos, combinados com a péssima gestão do governo Dilma, colocaram o PT na
CTI, de onde não saiu mais. E o número de visitas ao moribundo diminui, a cada dia. A tendência
(eu disse “tendência”) é que até o final deste ano somente os dirigentes do PT visitem o paciente,
que já nem tem voz para falar, tão fraco está. Vai se recuperar? Isso só saberemos nas próximas
eleições, se ele não morrer antes.
Feitas as explicações iniciais, passemos agora a examinar:

OS ORÇAMENTOS DA UNIÃO
COMPARAÇÃO ENTRE OS ORÇAMENTOS DA UNIÃO – 2019

Figura 3- Comparação entre os orçamentos da União - 2019

Todos nós temos uma ideia geral do que seja um orçamento. Todavia, é bom que se deixe claro
para o leitor que orçamentos públicos são diferentes de orçamentos domésticos e comerciais. Enquanto
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nestes é preciso ganhar primeiro para gastar depois, no orçamento público é o contrário: é preciso
investir primeiro para ganhar depois. Sem investimentos, não se aumenta ou produz receitas.
O orçamento total da figura 3 não é exatamente o que foi aprovado, mas é o que foi estimado e
publicado, tendo sofrido algumas correções. Infelizmente, os orçamentos federais são bastante
desencontrados, constando valores não coincidentes em cada órgão, principalmente no Orçamento da
Seguridade Social. Parece não haver uniformidade nem nas denominações das peças e rubricas
contábeis, pois cada órgão adota um nome diferente (eh, Brasil!). E se formos analisar em detalhes o
“Projeto de Lei Orçamentária para o Orçamento da União, Exercício Financeiro de 2019”, ninguém
consegue ler as suas 412 páginas até o fim. São números, números, números e tabelas, em linguagem
economesca, que talvez nem os técnicos que elaboraram o projeto entendam. E é bem provável que seja
para não entender mesmo. Mas numa rápida passada de olhos pela figura 3, dá para ver as razões por
que o governo se preocupara com o orçamento da Seguridade Social.
Quanto às publicações externas, cada órgão de imprensa analisa os números de forma diferente
e, pior, toma-os com valores divergentes. As informações sobre o alegado impacto dos números da
Seguridade Social no orçamento do governo chega a variar em +/- 10%. Os da dívida pública em +/15%, muito afastados da margem de segurança para confiabilidade. Isso, quando se fala em trilhões e
bilhões é muito. Portanto, em nossa análise só pudemos considerar os valores modais (quando possível)
ou médios e, ainda assim, com o risco de erros. Mas não tem outro jeito, porque os dados e informações
estão com o governo; e certos ou errados, é com eles que temos de trabalhar e tentar descobrir o que é
falso ou verdadeiro. Para isso, mesmo sabendo que estão eivados de incorreções, temos de partir dos
dados oficiais divulgados.

Os Números Oficiais do Governo

Figura 4 – Os números oficiais do governo 2019
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Nota do autor: Salvo erro de interpretação, o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Volume I, com
447 páginas, constante do PL 27/2018, e divulgado pelo Congresso Nacional, possui algumas
divergências em relação ao da figura, divulgado pelo Senado Federal. O da figura (sem as “notas”) é o
que está disponível, de forma mais simples e ilustrada, para consulta pública.

No momento, o governo tem anunciado um déficit orçamentário primário de R$ 139 bilhões, e
uma Dívida Pública Federal de 42% (e essa também foi a conta que nós fizemos, baseados nos números
“oficiais” do governo, os que coincidiam, mas não podem ser considerados confiáveis). Notar que 42%
do orçamento é apenas o gasto com juros, amortização e rolagem da dívida e não o seu montante, que
anda na casa dos 4 trilhões, ao final de 2018. Órgãos de imprensa e economistas, entretanto, dão números
bastante diferentes, alegando erros nos cálculos do governo, que estaria superestimando o valor da DPF,
já que deixa de lançar várias receitas, o que, evidentemente, provoca um aumento da dívida. E se a
intenção é assustar para justificar medidas de austeridade fiscal, a técnica funciona, desde que não seja
descoberta. Alguns economistas externos alegam que mesmo com uma DPF dessa ordem, não existe
déficit na Previdência, e nem mesmo no orçamento fiscal, se os lançamentos dos dois orçamentos forem
feitos corretamente. Quem está com a razão e quais os interesses do governo em adulterar números?
Possivelmente, esta obra, por mais minuciosa que seja, não conseguirá responder. Mas uma coisa é certa:
existe interesse do governo em afirmar que há déficit orçamentário alto e que a Previdência “é”
deficitária, pois isto lhe dá suporte para insistir na necessidade da “reforma da Previdência”, como se
fosse ela a culpada do desequilíbrio fiscal nas contas públicas. Informações falsas para favorecer
intenções escusas? Pode ser. É você, leitor, quem dará a resposta, a sua resposta, porque muitas das
encontradas ou teorizadas não serão coincidentes.
O que é certo é que a questão orçamentária, no Brasil, é eivada de burocracia, “burrocracia”,
incompetência, informações omitidas ou distorcidas e má-fé, tudo junto e misturado, que é para ninguém
entender (nem eles!). “Bagunçadim” assim, é mais fácil para enrolar e esconder receitas e desvios,
dificultando a auditoria de observadores externos. Quanto mais bagunçado, melhor! Quem irá se
aventurar a examinar as entranhas de um orçamento monstruoso e complexo como o nosso? E que dizer
dessa dificuldade, com um plano de contas da União, com milhares de contas, todas amarradas a normas,
eventos e vários níveis de senhas de acesso?
No plano de contas de 2017, ainda vigente (tive a pachorra de contar), o total de rubricas
contábeis é de 10.080 contas (720 págs. x 14 contas por página, em média). Se alguém não acreditar e
quiser conferir, é só baixar o plano no site do Tesouro Nacional, página “Responsabilidade Fiscal e
Dívida Pública Federal”8. No mesmo endereço, encontra-se também, disponível para download, a
“tabela de eventos” a ser ativada com o plano de contas (8.210 eventos). Imaginem os servidores das
unidades orçamentárias tendo de saber diferenciar contas de despesas, de receitas, patrimoniais,
transitórias, de compensação, etc., sem poder errar!... Não, eles não poderiam, sem que houvesse um
poderoso software de gerenciamento contábil e um bom conhecimento de contabilidade pública.
O próprio governo, através do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI),
encarregado de gerir contabilmente as contas públicas, reconhece essa dificuldade, mas diz que ela é
amenizada, quase anulada, com o artifício por ele inventado, do “sistema de classificação de eventos”
que, uma vez identificado, associa-o automaticamente à conta correta, “não tendo necessidade de existir
um contador em cada unidade orçamentária” (hum, hum!... Será seguro mesmo?).
Sobre o artifício “evento”, assim se manifesta o SIAFI, tentando explicá-lo:

Ministério da Economia – Tesouro Nacional. Disponível em:< http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/plano-de-contas-dauniao>. Acesso em: 28 abr. 2019
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Como são numerosas as contas do Plano de Contas e muitos gestores públicos não têm
conhecimentos aprofundados sobre contabilidade pública, foi essencial que se criasse um outro
mecanismo dentro do SIAFI que pudesse facilitar o trabalho de registro dos atos e fatos de
gestão. Assim surgiu o EVENTO, que é um código associado a cada tipo de ato ou fato que deva
ser registrado contabilmente pelo sistema e ao qual se associa, por sua vez, um roteiro contábil,
ou seja, uma lista das contas de débito e crédito que devam ser afetadas, de forma a que todos
os operadores do SIAFI possam efetuar lançamentos contábeis, mesmo que absolutamente
nada saibam sobre contabilidade (BRASIL, SIAFI, 2019, grifos nossos).

O que o tal mecanismo não diz e nem garante a correção, é o que acontece se um servidor errar
na interpretação do evento, classificando, por exemplo, despesa de uma unidade como sendo de outra
ou uma conta de compensação como sendo de movimento, de receita ou de despesa? E se o servidor
receber ordens superiores para omitir lançamentos ou para fazê-los em outra conta que o aceite? O SIAFI
também vai identificar o erro automaticamente e bloquear o lançamento, ou vai aceitar e deixar passar?
Por dever de ofício, quando trabalhava como auditor fiscal, tive oportunidade de lidar com o
SIAFI, em relações de prestação de contas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) junto àquele organismo, observando suas normas próprias e as do governo federal, via SIAFI.
Dezenas de correções tinham de ser feitas nas prestações de contas não previstas, para enquadrá-las
simultaneamente ao PNUD e ao SIAFI. E elas eram ajustadas e passavam.
Não sei como está o sistema hoje, mas acredito que esteja bastante aperfeiçoado. Ainda assim, –
e isso é só uma “opinião de ensaísta”, desprovida de provas –, acho que erros de classificações indevidas
devem ser bastante corriqueiros e podem, em alguns casos, passar sem serem detectados. Prova disso é
a “contabilidade criativa”, praticada no governo Dilma e em outros. Então, por que isso é permitido e a
quem interessa? Para que a informação que o governo quer fazer passar por verdadeira se compatibilize
com os números, estes têm de ser ajustados ao teor daquela. Então, se o interesse na falsa informação é
maior, a manipulação passa a ser possível. Prova disso é que vinha sendo feita corriqueiramente, em
todos os governos anteriores.
De fato, nossa assertiva é confirmada pelo que nos informa Fatorelli e Ávila (2017):
Diversas receitas estão sendo omitidas, o que transformaria o déficit em superávit
O governo anunciou ainda a existência de um “déficit primário” de R$ 139 bilhões no
Orçamento 2019, ou seja, o montante de receitas primárias estaria inferior às despesas
primárias, o que justificaria a necessidade de cortar gastos com pessoal e Previdência...
Entretanto, verificamos que diversas receitas estão sendo omitidas nesse cálculo primário, em
especial as seguintes:
– Remuneração da Conta Única do Tesouro pelo BC: R$ 91,239 bilhões
– Resultado do Banco Central: R$ 26,365 bilhões
– Recebimento de juros e amortizações das dívidas dos estados e municípios com a
União: R$ 22,498 bilhões.
Só essas três fontes já alcançam R$ 140 bilhões, ou seja, se fossem devidamente
consideradas, haveria superávit, e não déficit.
O elevado valor da remuneração da Conta Única mostra também que há um enorme estoque
de recursos no cofre do governo – atualmente de R$ 1,25 trilhão, o que desmente
completamente o discurso de que “o Estado está quebrado” e que a reforma da previdência é
urgente”. (grifos nossos)

Estará aí, nesse exemplo, a explicação para tantas divergências de dados e informações? O
sistema SIAFI é sofisticado o bastante para detectar e evitar essas falhas? Parece que não. Mas eles
sabem que o sistema pode ser burlado; tanto sabem, que existem os dois cálculos, o interno (para a
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informação do Poder Executivo, assessores e técnicos) e o “a divulgar para a imprensa e opinião
pública”. Correções? Apenas as pontuais, quando há conveniência ou fortes pressões.
Disse-me em aula, um dos meus professores (não exatamente com essas palavras): “Dentre todos
os detentores do poder político, o mais perigoso é o legislador porque é ele, em princípio, aquele que
tem o poder de dizer o que deve, o que pode e o que não pode ser feito. E isso está dentro das suas
atribuições constitucionais”. Se os legisladores permitiram que as leis que regulam o orçamento
deixaram espaço para burlá-lo, e assim foram editadas e aprovadas, somente através de outros
legisladores e de nova sanção presidencial elas poderão ser alteradas ou revogadas.
A esperança de coibir ou minimizar essas práticas danosas é o embate Executivo x Legislativo
que, por enquanto, tem travado algumas ações menos éticas e transparentes do Executivo. E não há
previsões de quanto tempo isso irá durar. O problema da permanência desse status quo, é que ele também
não é o ideal, por causar paralisia legislativa e insegurança política. O Executivo não consegue formar
maioria nem se afinar com o Legislativo. E para que isso aconteça, há um preço que o presidente
Bolsonaro não quer pagar: a volta do “toma lá dá cá” que, aliás, nunca saiu de cena.
A saída para que se conheça os verdadeiros números orçamentários, seria permitir uma CPI do
orçamento ou, pelo menos, da dívida pública. Mas não está havendo qualquer interesse nisso porque, na
prática, se tentarem auditar as contas públicas externamente, esse é o quadro que irão encontrar e o que
satisfaz a qualquer governo, principalmente em cleptocracias ostensivas ou disfarçadas de democracias
(não se está afirmando que seja este o caso do Brasil, mas que guarda algumas semelhanças, é inegável):

Quase tudo o que parece que é, não é. E o que não parece que é, é.
Se não parece que não é, é porque não foi contestado e passou.
Se conseguirem deixar as coisas como estão, consertar para quê?

A DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (DPF)
Segundo informações oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional9, eis como é conceituada a Dívida
Pública Federal Brasileira:
A Dívida Pública Federal (DPF) refere-se a todas as dívidas contraídas pelo governo federal para
financiamento do seu déficit orçamentário, nele incluído o refinanciamento da própria dívida,
e para outras operações com finalidades específicas, definidas em lei. É possível classificar a
DPF de acordo com os instrumentos usados para captação de recursos e pela moeda na qual
ocorre o pagamento de seus fluxos. Em relação à captação de recursos, esta pode ocorrer por
emissão de títulos públicos (sendo por essa razão classificada como mobiliária), ou por
contratos, firmados principalmente com organismos multilaterais (sendo esta dívida
classificada como contratual). Já sobre a moeda usada para fazer face a seus pagamentos, a
dívida é classificada como interna quando os pagamentos são realizadas na moeda corrente
em circulação no país, no caso brasileiro o real, ou externa, quando os pagamentos são feitos
em moeda estrangeira, normalmente o dólar norte-americano. (grifos nossos)

Sobre essa dívida, pede-se que o nosso leitor preste bastante atenção à explicação que se segue:
existem várias referências à DPF, tais como: “dívida bruta geral líquida (DBGL)”, dívida bruta geral do
governo (DBGG), dívida pública federal externa (DPFe), dívida pública federal mobiliária interna
9
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(DPFMi), bem como outros critérios de cálculos diversos. Para simplificar, esqueça tudo isso e tenha
em mente que, nesta obra, sempre que nos referirmos à dívida pública federal, estaremos nos referindo
à DPF que corresponde à DBGG, calculada pelo método do Banco Central. Este é o método
atualmente usado no Brasil, que difere do método FMI, em menos 10 a 20 pontos percentuais.
Esta observação é necessária porque existe uma outra metodologia de cálculo da DPF, adotada
pelo FMI, e que, além de diferir da utilizada pelo BC, acusa uma variação média mínima de mais 9
pontos percentuais, em relação a esta, mas podendo chegar até 20 pontos percentuais, no limite máximo.
O método FMI foi amplamente utilizado até 2008, mas a partir daquele ano o Brasil comunicou ao FMI
que iria adotar critérios próprios, estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. O FMI, é claro, não mudou
seus critérios de cálculo, mas aceitou que o Brasil utilizasse o seu novo índice internamente e até os
informasse externamente. Mas o FMI continuaria considerando só a sua própria metodologia. Assim,
dependendo de quem e de onde é divulgado os resultados da economia brasileira, a DPF poderá estar
expressa de duas maneiras: pelo critério FMI ou pelo critério BC. Para efeito de referência e comparação,
utilizaremos somente este último;.
Numa linguagem mais simples, poderíamos dizer que a DPF é a dívida contraída pelo Tesouro
Nacional para atender aos seus compromissos financeiras internos e externos, como resultado de suas
atividades ou por imposição legal, e também para financiar o eventual déficit orçamentário do governo
federal, incluindo aí o refinanciamento (rolagem) da própria dívida. Se for um bom gestor, a dívida
diminui; caso contrário, aumenta. Assim é mais fácil de entender.
Mas é aqui, nos critérios de apuração da DPF, onde residem as maiores críticas aos métodos do
governo. Alegam os principais críticos que há itens que nela foram arrolados indevidamente e outros
que deixaram de ser, alterando significativamente o resultado. É para a amortização dos juros da DPF
que vai grande parte dos recursos desviados da Previdência. Parece que a rubrica DPF foi criada para
acomodar dívidas que nunca são pagas e são sempre roladas, governo após governo, só se pagando os
juros, um verdadeiro sorvedouro de recursos da nossa economia. .
Descobrir os reais valores das DPFs nas séries históricas dos últimos 20 anos é uma tarefa quase
impossível. Se compararmos dez fontes internas ou externas ao governo é bem provável que
encontremos dez valores diferentes para cada ano. E não há, por parte do governo qualquer interesse em
esclarecer, até porque ele próprio se perde, enredado em seus dados contraditórios. De todas as fontes
de dados que pesquisamos, as referentes às DPFs e as dos resultadps do OSS foram as que nos deram
maior trabalho e nos deixaram mais inseguros. Não há como não se sentir inseguro, diante de tamanho
desafio.
Tentar obter do governo a lista nominal dos credores dessa dívida? Nem pensar! Segundo eles,
informar tal relação não é possível porque é protegida pelo sigilo fiscal e bancário. Não, não adianta
consultar o “Portal da Transparência” porque a informação não será dada. Mas apesar de não se ter a
relação nominal, sabemos que 70% dessa dívida está nas mãos dos fundos de previdência (24,6%),
instituições financeiras (23,1%) e fundos de investimentos (22,1%), todos administrados por grandes
bancos nacionais e internacionais.
De acordo com informações do site G1/Economia, em 28/01/2019 :
A dívida pública federal, que inclui os endividamentos do governo dentro do Brasil e
no exterior, teve aumento de 8,9% em 2018, para R$ 3,877 trilhões, informou a Secretaria do
Tesouro Nacional [...]. Trata-se do maior patamar da série histórica, que teve início em 2004.
No fim de 2016 e de 2017, a dívida estava em R$ 3,112 trilhões e em R$ 3,559 trilhões,
respectivamente. A dívida pública subiu R$ 317,789 bilhões no ano passado.

37

Mais uma vez: Esses valores, como já dissemos, têm sido contestados. Por outro lado, os números
do G1/Economia não batem em nada com os números oficiais do governo (de onde eles tiram esses
números?). Outras fontes externas sugerem erros de cálculo nas contas governamentais. O problema é
que entre os muitos contestadores e fontes de informação também não há concordância e cada um aponta
um valor. Esses valores da DPF, ao longo dos anos, têm oscilado entre 34 e 77,2% do PIB. A maioria
diz não ser o déficit orçamentário divulgado pelo governo verdadeiro, se feitas as contas corretamente
ou que a DPF não corresponde à que é divulgada oficialmente. Só mesmo um Sherlock Holmes (tem de
ser um Sherlock contador) para descobrir os verdadeiros números. Se Sherlock se defrontasse com o
problema, diria para seu auxiliar: ”Elementar, meu caro Watson. O problema não é saber quais são os
verdadeiros números e quais os falsos, porque isso levaria a solução para o ano seguinte e se misturaria
com outros números que, por sua vez, teriam também de ser corrigidos. O problema é saber se os
números são falsos ou verdadeiros. E isso nós já sabemos: são falsos. É o que basta”.
E que dizer do nosso alegado “déficit primário” de 139 bilhões? O que comumente se tem
contestado em relação ao orçamento é que foram omitidas no cálculo as receitas de “Remuneração da
Conta Única do Tesouro pelo BC”, o “Resultado do Banco Central” e o “Recebimento de Juros e
Amortizações das Dívidas de Estados e Municípios com a União”, além de outras contas de menor peso.
Somente a inclusão dos valores dessas 3 contas já anulariam o déficit, transformando-o em superávit,
pequeno é verdade, mas superávit e não déficit. Mas é preciso que haja um déficit alto para justificar a
proposta da “reforma da Previdência”. Então, que se soque a contabilidade criativa no orçamento!
Repetindo as informações do site G1/Economia, em 21/01/2019, em relação à DPF :“[...]Trata-se
Ora, se a DPF atingiu o maior patamar da série
histórica, desde 2004, significa que o Governo Temer, ao contrário do que alegava, foi o pior
administrador da dívida pública no período. E essa herança maldita, junto com um vergonhoso PIB de
1,1%, foi passada para o governo Bolsonaro, que agora quer diminuí-la, avançando com tudo sobre os
estoques financeiros da Previdência, porque lá sim, existem recursos disponíveis (historicamente a
Previdência sempre foi superavitária).
do maior patamar da série histórica, que teve início em 2004”.

Ocorre que, por disposição constitucional, o governo não pode subtrair mais recursos da
Previdência, mais do que já vem fazendo, a não ser que... a não ser que... haja uma “Reforma da
Previdência”. Por isso, o grande interesse em realizá-la. Mas como propor uma reforma, se a
Previdência não é deficitária, sendo autossustentável? Não é possível fazer uma reforma de tal
envergadura sem justificativas fortes, já que importa em alterar a Constituição Federal. Solução:
Divulga-se maciçamente que a Previdência é deficitária, que provocou o déficit primário no
Orçamento da União e que se não for feita a reforma, ela não conseguirá honrar seus compromissos
com os segurados no futuro; divulga-se também que a reforma é vital para corrigir distorções e
injustiças, cortando privilégios, promovendo a igualdade social e o equilíbrio fiscal das contas públicas
e que tudo isso, depois de feito, vai melhorar a economia brasileira e trazer de volta os investimentos
estrangeiros.
Esse é o discurso e o mote, o mantra da enganação e da persuasão que está sendo entoado
pelo governo, seus aliados internos e externos, e uma parte da população que já está convencida e
dominada. Nota-se claramente que nele existem duas mensagens pessimistas (aterrorizantes) e uma
otimista, mas todas convergindo para um só resultado: a necessidade, urgente, de se fazer a “reforma da
Previdência”, sob o risco de, em não a fazendo, sobrevir o caos econômico e social. Aí está a mensagem
que o governo central deseja manter fixada na opinião pública. Mas que com que propósitos? O que vem
a seguir?
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Essa mentira tem de ir para a rua fantasiada de verdade, mesmo fora do Carnaval. E tem de
convencer. Todos têm de pensar que ela é a verdade. Por isso o governo precisa de grandes maquiadores
e marqueteiros, o que lá não falta. Quando a mentira, travestida de verdade, se misturar com o povo,
com ele dialogar e fizer a simples e eficiente propaganda boca a boca, será difícil de ser descoberta,
porque nesse estágio, já não será mais uma informação, mas uma “desinformação”. Se conseguirem que
a mensagem saia das ruas para a internet e fazer com que o mantra da Nova Previdência (é assim que
eles chamam agora) se torne “viral”, - para usar um termo em voga no momento -, a reforma sai. Mas
tem de botar gente nova na parada - eles é que gostam dessas zoações, e não estão ainda preocupados
com aposentadorias. Os velhinhos, é claro, não vão encarar. Mas como são minorias sem força...
Não é muito difícil induzir esse comportamento. Em se tratando de marketing de causa e
motivacional, tudo pode acontecer. E isso é ci-en-tí-fi-co. Exemplos? “O espírito nazista e a juventude
hitlerista na 2ª Guerra Mundial; antes e depois dela; o Natal, com seu consumismo desenfreado e o gasto
com presentes. Nas mesmas condições, evitar o consumo de carnes e comer peixes a Semana Santa e
chocolates na Páscoa; o suicídio coletivo em massa dos seguidores do Reverendo Jim Jones, na década
de 1960; o plebiscito de 2016, que decidiu que o Reino Unido deveria sair da União Europeia (hoje os
que votaram a favor da saída se arrependem e confessam que votaram influenciados pela intensa
propaganda de massa). Querem mais um exemplo? A Copa do Mundo, as Olimpíadas e outros grandes
eventos esportivos; outro? Os fiéis em culto fechado nas igrejas, acreditando em tudo o que o pastor fala;
as “Marchas para Jesus”, no Brasil e em vários países, para reforçar a fé na volta de Jesus. São muitos
os exemplos. O segredo está na propaganda maciça, na repetição torturante e na motivação.
No momento, até o presidente Bolsonaro já está nas redes sociais entoando o mantra da reforma.
No Carnaval de 2019, só faltou mesmo colocar esse mantra como samba-enredo de uma grande escola
do grupo especial que, bancada pelo governo, levasse para o desfile o tema “Nova Previdência, Salvação
do País e Igualdade Social” ou coisa parecida. A letra do samba-enredo e as alegorias seriam feitas em
conjunto com os marqueteiros da Presidência (agora eu disse Presidência e não Previdência). Perderam
a chance. Quem sabe, no próximo Carnaval, se a reforma não decolar este ano... Ah, detalhe: é preciso
que sejam duas escolas grandes: uma do Rio de Janeiro, outra de São Paulo, que é para a coisa parecer
mais natural e ter mais força. Vai que uma dessa duas escolas ganhe o primeiro lugar (bem bancadas,
não é difícil)! Setembro é o mês-chave. Se até lá a RP não sair, ainda dá tempo. Fica aí a sugestão.
Você, meu caro leitor, não vai se deixar enganar por esse truquezinho imoral e barato, não é?

Faça a contrapropaganda e divulgue este livro entre seus amigos!
Superávit primário nas contas públicas, o objetivo:
“O superávit primário do Setor Público: Se caracteriza quando o Governo consegue que sua
arrecadação total supere suas despesas, descontados os gastos com juros e correção monetária de
dívidas. Alguns bons exemplos destas despesas são o pagamento de funcionários públicos e
aposentados ou os gastos com fornecedores” (ECONOMIANET, 2019, grifo nosso).

Alega o governo que todos os seus esforços para aprovar a RP são no sentido de transformar
o déficit atual das contas públicas em superávits. Mas será só isso? Entra na cabeça de alguém que
só com a RP o governo consegue se tornar superavitário? A RP, sozinha, vai impedir que a DPF
continue crescendo ou que o PIB continue baixo? Notem que, como quase sempe, começamos o
ano prevendo um PUB de 2,5% e agpra, em junho, já é 0,8%; Quanto será em dezembro?
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PARTE II
A INFORMAÇÃO, A DESINFORMAÇÃO, O
GOVERNO E A MÍDIA

Decisões acertadas se tomam com o conhecimento certo; decisões
equivocadas se tomam com o conhecimento errado. Uma vez que não há
conhecimento sem informação, mas pode haver informação sem conhecimento,
conclui-se que é ela, a informação, a chave de todo o conhecimento e dos processos
decisórios. Simples assim. Não ficou claro? Acompanhem-me!

Fechamos o capítulo anterior com a pergunta “O que acontece nesse interregno? (referindo-nos
aos cinco anos que irão demorar para os efeitos da reforma se cristalizarem). Pois bem, há uma grande
possibilidade de que o governo vá sair e entregar um Brasil quebrado para o próximo presidente,
com uma legião de aposentados e pensionistas desprotegidos e escravizados pelos bancos,
empresas de capitalização e de seguridade privada. Tudo leva a suspeitar que existem outros
interesses, ligados aos lobbies do mercado de capitalização e aos grandes empresários . De outra
forma, não se consegue entender essa obsessão e pressa para fazer a RP. A conferir.
Cabe, pois, a reflexão: se conseguirem aprovar a RP, como tudo indica conseguirão, qualquer
que seja o texto final, os efeitos positivos esperados não terão se manifestado até o final do governo
Bolsonaro. Por isso, terão de continuar mentindo e manipulando a informação, desta feita, não mais com
mensagens de pânico, mas com mensagens de esperança, para manter a população sossegada,
acreditando que dias melhores virão. Afinal, o grande sacrifício já foi feito. Agora é hora de esperar para
colher os frutos, se é que vão dar frutos benéficos e consumíveis. É assim que funciona.
Se Bolsonaro se candidatar à reeleição, vai dizer em campanha que não teve tempo de colher os
frutos das suas políticas. Se outro candidato vencer, vai dizer que pegou o país quebrado, pela má gestão
do governo anterior e que vai precisar de tempo para corrigir tudo. E assim o ciclo se repete, com
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ninguém assumindo a culpa por nada..E Paulo Guedes, como ele será lembrado? Se ainda não ficou
perfeitamente claro para você a importância
e o enorme poder da informação em nossas
vidas, não se aflija! Muitas vezes o que
parece imediatamente claro para uns, não o
é para outros, que exigem uma reflexão
mais demorada. É da natureza humana e
perfeitamente normal. Mas ao término deste
capítulo, temos certeza de que você já terá
se conscientizado do valor e da importância
da informação e do quanto ela impacta
nossas decisões. E quando chegar a esse
ponto, você se fará pelo menos três
Figura 5- Fábrica de mentiras que fazem a nossa cabeça
perguntas: “O que acontece quando tomo
decisões erradas? Como tomo minhas
decisões e o que as influencia? Posso estar sendo sugestionado sem saber?”
É preciso, porém, ter-se em mente que “informação” é um termo de conceito polissêmico e
interdisciplinar, pois pode ser aplicado em várias áreas do conhecimento humano, variando o seu
significado, conforme o contexto e a área de conhecimento em que o termo estiver aplicado. O termo é
usado em sociologia, em comunicação, em linguística, em ciência da computação, em educação, em
política, em psicologia, em filosofia, em direito, em medicina, em biologia, em ciências e em várias
outras áreas. A informação a que vamos nos ater ora estará ligada à filosofia da informação, ora à
filosofia da linguagem, ou à comunicação, à sociologia, à política, à psicologia ou à publicidade,
propaganda e marketing. Que fique, pois, o leitor atento a essas diferenças, já que não vamos conceituálas. A informação política, por exemplo, e que será muito usada, é de conceito intuitivo, sendo
desnecessário caracterizá-la.
Retomando nosso raciocínio, considere que você é uma pessoa, e como pessoa, um cidadão ou
cidadã do seu país, com direitos e obrigações. Como cidadão, tem o direito de escolher e decidir o que
é melhor para você e para o seu país. A Constituição Federal nos garante vários direitos, que estão na
iminência de serem aviltados ou suprimidos. Eles não são gratuitos. Você paga por eles de várias formas,
na sua taxa de cidadania. Pelo simples fato de nascer, os novos nascituros já nascem devendo e sujeitos
às leis do seu país (agora, recebem até um,número de CPF, junto com a certidão de nascimento). E pagase para nascer, para viver e... para morrer. Temos, pois, direitos a contrapartidas, mas não conseguimos
saber quais são todos porque muitos nos são ocultados.
Fazemos parte da opinião pública, uma opinião que o governo não é necessariamente obrigado a
respeitar, mas deve, em nome da moralidade, da sua própria segurança, da honestidade e do bom-senso.
Ora, se o governo, ou melhor dizendo, o Estado, não quer pensar com o povo, porque seus interesses são
divergentes, ou porque ele não dá conta de atender aos anseios da população, é natural que tente fazer o
povo pensar com ele, para parecer que os interesses são convergentes e que estão todos laborando por
uma causa comum. Assim, neutraliza a mais numerosa e perigosa oposição – a opinião pública.
Até aqui, é fácil de entender. No entanto, surge um grande problema: se o governo quer
conquistar a opinião pública e obter apoio para aprovação de medidas, mas ao mesmo tempo é mau
gestor, incompetente, corrupto e cleptocrata, como convencer o povo a apoiá-lo? Resposta: através do
ocultamento de informações verdadeiras, divulgação das falsas, e usando técnicas de persuasão (existem
pelo menos umas dez que se empregam com frequência). Mais uma vez, fácil também de entender.
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Qualquer que seja a modalidade de persuasão adotada para fabricar consenso na opinião pública
ou direcionar comportamentos, as principais ferramentas são a informação, a desinformação, a
mentira, a intimidação e a mídia de massa. Essas técnicas serão usadas também internamente, para
obter o apoio do Congresso, porque sem ele do seu lado, tudo fica mais difícil, para não dizer impossível.
Ocorre que o Congresso é fisiologista, mas também oportunista. Assim, se o governo conquistar a
opinião pública, conquistará também o Congresso, por tabela. Com o Congresso e o povo na mão, o
resto é fácil e estarão trabalhando juntos o Executivo, o Legislativo e a mídia, que exercerá o trabalho
final. E o que usa a mídia? A informação.

CÉREBRO, MENTE, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E CONVICÇÃO

Muito mais do que possamos imaginar, todos nós, independentemente do nosso grau cultural,
podemos ser sugestionados e levados a tomar decisões, muitas vezes contrárias aos nossos próprios
interesses. Isso se dá de forma consciente ou inconsciente, todos os dias, eis que diariamente tomamos
decisões, dezenas delas. O que vestir, o que comer, o que comprar ou não comprar, o que fazer ou não
fazer, o que ler ou não ler, para onde ir, o que permitir ou não permitir, o que apoiar ou não apoiar, são
decisões rotineiras que nos são exigidas a todo instante. Essas decisões podem ser classificadas em cinco
categorias: imediatas, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo e descartáveis. Quando não
optamos pela opção “descartável” e não temos elementos de convicção para decidir por nenhuma das
outras, ficamos numa espécie de stand by, aguardando o momento certo, ou de decidir, ou de descartar
o processo decisório.
Sem exagero, poderíamos dizer que nossas vidas são regidas por um constante envolvimento em
processos mentais, voltado para três tipos de decisões: “sim, não, aguarda”. Mas o que nos faz decidir
pelo “sim” ou pelo “não”, ou ainda evitar um posicionamento e adiar ou descartar decisões? E mais: o
que influencia nossas decisões e o que pode acontecer quando decidimos equivocadamente, tomando o
certo pelo errado, ou vice-versa? É esse tipo de mecanismo que se tentará elucidar, já que, para tanto,
terá de ser desenvolvida uma modesta teoria, humildemente proposta por este autor, através de
conhecimentos sintecléticos. Nas seções seguintes iremos ver como se dá o processo de formação do
conhecimento e o processo decisório.

O processo de formação do conhecimento
Nossas decisões são tomadas com base na nossa experiência, no nosso conhecimento empírico,
apriorístico ou a posteriori, e nas nossas reflexões. Também podemos tomar por base o conhecimento
científico, o conhecimento filosófico e até o teológico (???), É claro que decisões também podem ser
tomadas sem seguir-se esses parâmetros, como as decisões de natureza imediata, à qual já nos referimos
(o sinal fechou: sigo ou paro?). Nestas, não há tempo para racionalizações e reflexões.
Em todas as outras, porém, a informação e o conhecimento estão sempre presentes, mesmo que
a informação e o conhecimento sejam falsos, porque a verdade e a mentira habitam o mesmo território
e coexistem, em constante disputa. Precisamos, pois, entender como se forma a informação e o
conhecimento para, depois, entendermos como decidimos, com ou sem erro.
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Antes, vamos esclarecer que temos de saber distinguir o que são dados, mensagens e
informações, pois é muito comum a confusão entre esses termos, principalmente a confusão entre
“mensagem” e “informação”. No nosso entendimento, “informação é uma mensagem recebida, aceita e
interpretada”. Enquanto a mensagem recebida não passa pelo crivo da interpretação, sendo aceita, ela
continuará sendo mensagem. Por seu turno, “conhecimento é informação recebida, interpretada e
aceita”.,Da mesma forma, enquanto a informação não for interpretada, ela não gera conhecimento e
continuará sendo uma simples informação. Mensagens e informações são passadas através do processo
de comunicação entre falantes, através dos meios de comunicação impressos, visuais ou audiovisuas ou
através dos sentidos. Vamos examinar a figura a seguir, para tentar deixar claro como se dá o caminho
entre os dados, a mensagem, a informação e o conhecimento.

O processo de tomada de decisão

Figura 6- A geração do conhecimento

Observando-se a figura, nota-se o caminho percorrido até que dados brutos sejam transformados
em conhecimento. Percebe-se claramente que existem perigos no meio do caminho.
Todo o objetivo do conhecimento, que já vimos como se forma, é servir de suporte ao processo
de tomada de decisões que, por sua vez, impactará as nossas ações. Afinal, o que se quer é agir com
conhecimento. Mas este tanto poderá ser falso, como verdadeiro e nem sempre saberemos distinguir um
do outro, o que é mais comum. Podemos, portanto, errar, na falsa convicção de que estamos agindo
certo.
Além dos nossos próprios erros de raciocínio, o que nos leva a tomar decisões equivocadas é a
sugestão e a persuasão. E acredite, caro leitor, há muita gente trabalhando para que tomemos as decisões
erradas, as que interessam ao persuasor e não ao persuadido. Responda para si mesmo: quantas vezes
você já decidiu erradamente, induzido pela sugestão ou pela persuasão? E quantas vezes fez isso
inconscientemente, sem se dar conta de que estava sendo manipulado?
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Recebemos dezenas, às vezes, centenas de mensagens todos os dias, e muitas delas, as não
descartadas de início, são transformadas em informações. A partir daí, armazenamos em nosso cérebro
punhados de dezenas delas. Sobre algumas temos apenas de decidir e, sobre outras, decidir e agir. É
exatamente isso o que os persuasores querem: levá-lo a decidir e agir conforme os interesses deles e não
os seus. E creia-me, caro leitor, você já caiu nessa, muitas vezes. Uma delas, provavelmente, quando
comprou o último modelo do seu celular. Tentam nos enganar todos os dias. Não acredita? Responda às
perguntas abaixo:
















Qual a melhor cerveja?
Qual a melhor cerveja pilsen?
Qual o melhor creme dental?
Qual a melhor operadora de telefonia celular? E de TV a cabo?
Qual o melhor iphone ou smartphone?
Qual o melhor banco?
Qual a melhor seguradora?
Qual o melhor colégio da sua região? E o melhor supermercado?
Qual a melhor maquininha de cartões?
Qual o melhor detergente de cozinha?
Qual o melhor shampoo?
Qual a melhor montadora de carros?
Qual a melhor máquina de lavar roupas ou a melhor geladeira, dentre as de mesma
capacidade e características técnicas?
Qual o melhor comprimido para dor de cabeça e enxaquecas?
,,,

Paramos porque, a continuar, a lista seria enorme. O fato comum é que, em suas respectivas
propagandas, todos os produtos do mesmo segmento se dizem os melhores. E se só pode haver um
melhor, significa que todos os demais estão mentindo. E o CONAR nada pode fazer, porque não está
aparelhado e porque isso é rotineiro. Tenho certeza de que, em algum momento, você já acreditou em
algum desses mentirosos, comprou seus produtos e só depois foi constatar que não eram os melhores.
Como fizeram isso? Com a sugestão e a propaganda enganosa, divulgada maciçamente pela mídia. Mas
você é inteligente, é culto, cuidadoso, responsável; não é um Zé Ruela qualquer, para se deixar enganar
tão facilmente assim. Não importa quão capacitado você seja! Com tudo isso a seu favor, você foi
sugestionado e, depois, persuadido a fazer o que o seu persuasor queria, não apenas uma vez, mas várias
vezes..
Essas coisas não acontecem só no comércio e na indústria cultural, que nos induz ao consumismo
desenfreado e nos impõem modismos de curtas durações aos quais ficamos atrelados, sugestionados por
propagandas falsas ou enganosas. E não estamos sequer falando nas falsas mensagens nos rótulos da
embalagens, que nos enganam nos pesos, na descrição e na composição dos produtos (existem até
“peixes falsos”10, acreditem). Tudo isso é feito com a comunicação e, é claro, com a manipulação da
informação, para fazer-nos crer no que querem que acreditemos.

10

Peixe falso: expressão usada para designer peixes de espécie diferente e qualidade inferior, embalado como se fosse de
outra espécie, mais nobre e mais cara. Cobra-se o preço da espécie mais cara e o consumidor leva o produto da espécie
inferior, sem perceber, porque geralmente é apresentado em filés, de aspecto parecido com o da espécie mais cara. Pode
acontecer com quaisquer espécies, mas é muito mais comum com o bacalhau.
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Costumamos seguir, por imitação, o comportamento dominante do grupo social no qual estamos
inseridos. Se a sugestão e a propaganda funcionam no comércio e na religião, provocando fidelizações
e até comportamentos de rebanho, que se move na direção apontada pelo persuasor, por que não
funcionaria em política? Funciona sim, sempre funcionou.
Agora que já sabemos como se forma o conhecimento, que ampara as nossas decisões, vamos
entender melhor as diferenças entre “mensagem” e “informação”, porque isso pode não ter ainda ficado
muito claro, a despeito dos esclarecimentos que já foram dados. Esses conceitos são muito próximos,
mas é preciso que se saiba fazer a distinção.
Comecemos com um exemplo bastante comum: uma notícia de jornal é uma mensagem ou uma
informação? Resposta: pode ser uma mensagem ou uma informação. Pelo lado do emissor, depois de
publicada a notícia, ela é uma informação: o emissor pegou dados brutos, organizou-os, analisou-os,
construiu uma mensagem e divulgou-os como informação; pelo lado do receptor (supondo que
estejamos nesta situação) ela é inicialmente uma mensagem, tão logo dela tomemos conhecimento.
Passará a ser informação somente depois de aceitarmos a mensagem e a interpretarmos. Se nada disso
for feito ou se a mensagem for descartada sem reflexão, continuará sendo uma mensagem. Se o emissor
apenas repassar o que recebeu, sem reflexão, qualquer interferência ou modificação, estará repassando
uma mensagem; caso contrário, uma informação. O receptor, porém, sempre estará recebendo uma
mensagem, num primeiro momento, para depois transformá-la (ou não) em informação.
Um outro exemplo: quando você simplesmente repassa um e-mail que recebeu de uma corrente
de amigos do Facebook, SEM ALTERÁ-LO, você não está repassando uma informação - você está
repassando uma mensagem. E como mensagem o novo receptor irá recebê-lo. Mas se você pegar a
mensagem original, analisá-la, der a ela a sua interpretação, modificá-la e assim repassá-la, você está
repassando uma informação, porque nessas duas últimas hipóteses você é o emissor, e não o receptor.
Mas quem recebe, estará recebendo uma mensagem, candidata à informação.
No nosso caso, e para efeito do nosso estudo, estaremos nos colocando na posição de receptores,
integrantes da opinião pública. Mídia e governo serão os emissores, e nós, os receptores. teríamos, assim,
a seguinte situação, em relação a mensagens e informações:
Origem → Poder Executivo e mídia (emissores)
Destino → Opinião Pública, Congresso Nacional e Poder Judiciário (público-alvo, receptores)

Figura 7- Mensagem, informação, conhecimento, decisão e ação

Vamos ver, através da representação esquemática seguinyr, como isso funciona, a partir das
etapas anteriores ao conhecimento, a mensagem e a informação:
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Interpretando a imagem, podemos dizer que o caminho para o processo decisório, com a posterior
ação, assim se dá:
1.
2.
3.
4.

Um receptor recebe uma mensagem, e se for do seu interesse, interpreta-a;
após interpretada, a mensagem transforma-se em “informação”;
após a avaliação da informação, esta transforma-se em “conhecimento”;
como conhecimento, sofre nova avaliação para dar lugar a um juízo de valor, que
suportará a “decisão”;
5. a etapa seguinte à decisão será a “ação”, e esta poderá ter quatro opções: agir, não
agir, aguardar ou descartar.
Outras conclusões que se podem inferir da figura:
1. Sem a informação, todas as demais etapas a ela posteriores ficam prejudicadas;
2. Se a mensagem for verdadeira e bem avaliada, gerará informação e conhecimento
verdadeiros, que suportarão decisão e ação verdadeiras, se a cadeia prosseguir até a
ação;
3. Se a mensagem recebida for FALSA, gerará uma informação FALSA, um
conhecimento FALSO e uma decisão e ação baseadas em FALSOS juízos de
valor.
Essa terceira opção é a que iremos perseguir até o final desta obra, tentando demonstrar que é
esse o caminho para onde o governo quer levar a opinião pública, já que não dispõe de argumentos
verdadeiros para convencê-la, pela simples razão de que tais argumentos não existem. .

O PODER DA INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE DOMINAÇÃO

Vimos que somos bombardeados diariamente por dezenas, às vezes centenas de mensagens,
algumas transformadas em informações, e sobre as quais temos de tomar decisões do tipo “sim, não,
descarta, aguarda”, isto, várias vezes ao dia, reflexiva ou mecanicamente. A informação é, portanto, o
elemento-chave para o conhecimento e o processo de tomada de decisão.
O ideal de toda decisão é que ela seja tomada com informação e conhecimento verdadeiros. Mas nem
sempre é assim que ocorre, porque decisões também podem ser tomadas sem conhecimento ou com
falsos conhecimentos; e isto não é incomum. Mas decisões sem informação, isto sim, é raríssimo e
incomum.
Ocorre que nossas decisões, integrantes do comportamento humano, podem sofrer influenciações
, quer por notícias e informações falsas, quer por sugestão, quer pelo comportamento dominante do
grupo social em que estamos inseridos. Esses fatores, isolados ou combinados, levam à persuasão. E é
com base na persuasão que nossas decisões são tomadas. Temos de estar de alguma forma persuadidos
a tomar determinada decisão; e não a tomamos enquanto não nos sentirmos persuadidos a fazê-lo.
A persuasão não precisa ser necessariamente ostensiva e declarada. Muito pelo contrário, ela
funciona melhor quando feita de forma sub-reptícia, sem que o persuadido perceba, de tal forma que
pense que está decidindo por si mesmo.
Vamos à ilustração da próxima página:
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Figura 8- Processo de formação de convicção

Observe a figura acima e responda: O que acontece com a sua decisão e possível ação, se você
for municiado com falsas mensagens e trabalhar com as informações erradas? Aqui a resposta será do
próprio leitor. Respondeu? Supomos que sim, porque a resposta é óbvia. Responda agora a esta segunda
pergunta: se o governo, intencionalmente, pela técnica da divulgação em massa e da repetição à exaustão,
como o mantra da RP, que vem repetindo diariamente, várias vezes ao dia, conseguir convencer a opinião
pública nacional e internacional de que a RP é mesmo necessária e que sem ela o país quebra, o que
acontece? Essa resposta também é sua, caro leitor. Só tenha em mente o seguinte: E se tudo isso for uma
deslavada mentira para esconder objetivos escusos?
Refrisando e para ajudar o leitor a refletir, o principal objetivo da informação é produzir
conhecimento e apoiar o processo de tomada de decisão, orientada no sentido de obrigar-nos a
uma ação de fazer, não fazer, aguardar ou descartar. E nenhum conhecimento se produz, segundo
Kant, com juízos analíticos a priori. Mas não é só isso. A informação também pode ser usada por pessoas
e organizações para controlar outras pessoas e induzir comportamentos consumistas, de histeria coletiva,
de apoio de causas ideológicas. Também pode ser usada para o bem ou para o mal, ser falsa ou
verdadeira. Pode ainda ser usada política ou militarmente; pode fabricar consenso e senso comum; pode
ser manipulada para atender objetivos escusos e fabricar falsos conhecimentos. Sempre paradoxalmente,
pode ser usada para pesquisas em ciência e tecnologia, para apoio de campanhas de causas nobres ou
não, a serviço do bem ou do mal. Enfim, a informação, como elemento da linguagem e dos processos
mentais, está sempre presente em nossas vidas e guiando nossas ações. Tudo o que decidimos fazer é
baseado nas informações que aceitamos e processamos.
Ao falar, ao ouvir, ao dialogar, ao escrever, ao ler, ao contemplar, ao escolher, ao decidir, ao
pensar, ao refletir, ao raciocinar, ao usar nossos cinco sentidos e interpretar mensagens, estamos usando
a informação e a linguagem, em todas as suas formas. Falsear informações, escondê-la ou mascará-la, é
ato antinatural e criminoso, que merece ser rechaçado e punido. Infelizmente, podemos dizer que não é,
porque a prática é bastante comum, principalmente no comércio, na economia globalizada, na religião e
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na política. Mentiras estão sempre correndo junto ou disputando lugar com verdades. E quando não
conseguem tomar seu lugar, atrapalham e procuram infirmá-la. A batalha entre essas duas forças é
constante. E não há supremacia de uma sobre a outra, porque tudo depende do contexto, do momento e
das pessoas envolvidas.
As grandes perguntas a serem feitas são: Sabemos lidar com a informação? Sabemos como o
nosso cérebro e a nossa mente trabalham a informação? Sabemos o quanto somos afetados por ela?
Sabemos as consequências? Sabemos de que forma influencia nossas decisões? E os componentes
“mentira x verdade”, que peso têm e como identificá-los nas mensagens que recebemos e transformamos
em conhecimentos? Podemos ser iludidos e formar um “falso conhecimento” ou convicção? O que
acontece se tomamos uma decisão errada? E se de alguma forma nos induzirem a tomá-la, sem que disso
tenhamos consciência, poderíamos estar sendo dominados sem saber? São perguntas inquietantes, que
precisam ser respondidas.

Como o nosso cérebro interpreta e “fabrica” a informação?
A informação não nos chega pronta, embora
pensemos que sim. O que nos chegam são mensagens
candidatas à informações, que assim só serão
consideradas após serem processadas pela atuação
conjunta do nosso cérebro e da nossa mente. Todas as
mensagens que recebemos, provocam-nos estados
mentais, conforme a figura ao lado (MASLIN, 2007,
p.17), comunicados ao nosso cérebro, que os processa.
Não, não me peçam para definir “mente”
porque existem centenas de definições contraditórias,
de todos os tipos. Acho mesmo que ninguém sabe
definir com precisão o que é a mente e não serei eu
quem irá se atrever a fazê-lo.
Mas apenas para poder prosseguir, vamos
considerar que o nosso cérebro e a nossa mente
Figura 9- Estados mentais e categorias - Fonte: (MASLIN, K. T,
trabalham em conjunto e que a mente emerge do
2009)
cérebro, sendo uma função cerebral, segundo a teoria
monista não-redutiva do naturalismo biológico, de John Searle (MASLIN, 2007, p. 291). Então, é isso:
cérebro e mente em constante comunicação, mente produzindo estados mentais, que são enviados ao
cérebro para processamento e decodificação. Conclui-se, pois, que se nossa mente puder ser iludida por
falsas sensações, emoções, percepções, etc., o cérebro também poderá ser iludido. E isso ocorre
naturalmente ou é provocado, através da sugestão e da persuasão, sem grandes dificuldades. Sim, o
órgão mais complexo e evoluído do nosso corpo pode ser iludido, com facilidade. E não faltam
“especialistas”, aperfeiçoando as técnicas enganatórias.
Se a humanidade, como dizia Karl Marx, se divide numa eterna luta de classes entre dominantes
e dominados, estejam certos: quem detém o controle da informação está entre os dominantes. Entre os
dominados, verificam-se as seguintes situações:
- Há aqueles que são dominados e não sabem.
- Há aqueles que sabem que são dominados e se deixam dominar.
- Há aqueles que sabem que são dominados, mas se recusam a aceitar.
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Infelizmente, os dois primeiros grupos constituem a grande maioria. E os dominadores sabem e
jogam com isso.

A INFORMAÇÃO E A DESINFORMAÇÃO COMO ARMA ESTRATÉGICA
POLÍTICA

A política é uma voraz consumidora de informações, ora como receptora, ora como emissora.
Não pode prescindir do seu uso porque ela, a informação, é a sua principal ferramenta de trabalho, sem
a qual nada se faz. Então, obrigatoriamente, tem de saber usá-la com maestria.
Sem informação, controlada e ajustada aos interesses do emissor, não se altera nem se fabrica
consenso. E governos, para manterem-se no poder e serem bem avaliados, precisam controlar a
informação, fabricar consensos e ter apoio popular, de preferência, mas não necessariamente, desde que
tenham o apoio militar ou a maioria no Congresso.
Para eles, o controle e a manipulação da informação é uma poderosa arma estratégica, mais
importante até do que o uso do poder militar e de polícia, cujo acionamento deve ser evitado, ao máximo,
para não produzir desgastes. Estamos na era da sociedade da informação. E nela, vivemos numa
democracia plena, numa cleptocracia democrática ou numa democracia cleptocrática? Não importa.
Em qualquer delas informação é arma e ferramenta, ao mesmo tempo.
Junto com a informação, a desinformação (ausência de informações ou falsas informações)
também é outra arma importante, pincipalmente em estratégias militares e políticas. Se se consegue
manter a população desinformada, reduz-se o seu poder de reação às medidas governamentais. E nem é
necessário que os governos conheçam psicologia, os processos e estados mentais, o funcionamento do
cérebro e da mente, ou os caminhos do processo decisório. Para eles, basta saber que manipulando e
controlando a informação, manipulam e controlam a opinião pública, levando a população a tomar
decisões e ações de submissão e apoio ao governo.
Informações bem geridas
pelos governantes pacificam uma
nação e tornam os cidadãos passivos
e receptivos às ações de governo.
Mas a recíproca também é
perigosamente verdadeira: se as
informações da realidade política
chegarem ao povo e forem
disseminadas em ampla escala, as
massas podem se rebelar e até
derrubar governos. Por isso os
governantes têm de estar atentos,
controlando com mão de ferro a
informação, porque no terreno em
que ela transita, transitam também a
verdade e a mentira. Essas são as
razões por que o governo precisa
controlar a opinião pública.

Figura 80 – O governo e o controle da opinião pública
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Mas o que é a opinião pública? Segundo Samia Rahman11, professor do Departamento de
Comunicação de Massa e Jornalismo, da Universidade de Dhaka, (Bangladesh), em seu artigo “Role of
Mass Media in Setting Agenda and Manufacturing Consent: A Study on Wars to Rise of Radical Group
(Hefajat-e-Islam) in Bangladesh”, assim pode ser definida a
Opinião pública:
[...]A opinião pública pode ser definida como a coleção cumulativa de opiniões
de diferentes pessoas sobre um tópico social ou político. A opinião pública é
primeiramente uma comunicação dos cidadãos ao seu governo e apenas
secundariamente uma comunicação entre os cidadãos. (tradução livre)12

Falamos dos perigos da manipulação da informação e das suas consequências na formação do
consenso na opinião pública, que também já sabemos o que é. Agora vamos conceituar melhor a
desinformação, para que não se pense que esta é apenas a ausência de informação. Mas não só isso.
Precisamos também saber as consequências da desinformação no nosso comportamento individual e no
da sociedade. Vamos ver como Castilho (2019) a conceitua!
Desinformação:
Desinformação é o processo pelo qual uma notícia falsa, parcialmente falsa, conceitos
distorcidos ou fatos fora de seu contexto são sistematicamente difundidos por personalidades
públicas e pela imprensa gerando a percepção de que são informações confiáveis entre os
consumidores de informações.
Não é um processo novo, pois sempre existiu na política, nos negócios e na diplomacia
como uma forma de tentar mudar a forma como as pessoas veem personalidades, fatos, dados
e eventos. Quem mais se aproximou do fenômeno atual foi o chefe da propaganda nazista
Joseph Goebbels que eternizou a frase: “uma mentira repetida milhares de vezes vira uma
verdade”.[...] Numa época caracterizada pela super abundância de informações e déficit de
instrumentos para avaliar credibilidade, fica fácil aos políticos, empresários e tomadores de
decisões, usar o recurso da notícia descontextualizada porque a maior probabilidade é a de
que ela não será contestada. Trata-se de um delito com alta chance de impunidade. (grifos
nossos)

Alguém tem dúvida de que o governo está usando a desinformação, ao restringir o acesso a
determinadas informações e publicar dados descontextualizados sobre a RP, com números
contraditórios, da mesma ou de diversas fontes, que não permitem chegar-se a uma conclusão? Por que
informações verdadeiras só são publicadas seletivamente, escondendo-se as que enfraquecem os
argumentos governamentais? Esse é um exemplo claro de “desinformação”.
Voltando ao caso que estamos estudando, o governo precisa (não, não precisa, mas quer) aprovar
uma medida impopular, como é a “reforma da Previdência”. Sabe que encontrará resistências dentro e
fora de casa. Então ele tem de conquistar, além da aprovação da opinião pública, o apoio do Congresso
e da mídia, eis que o do poder militar ele já tem. Ambos são importantes e o ideal é conquistar os dois
lados. Mas se não puder, porque o apoio da sociedade será mais difícil, terá de conquistar pelo menos o
Congresso. Se conseguir o apoio do Congresso, mesmo que não consiga o apoio da sociedade, ele aprova
11

Rahman S, Marjan SMH (2013) Role of Mass Media in Setting Agenda and Manufacturing Consent: A Study on Wars to
Rise of Radical Group (Hefajat-eIslam) in Bangladesh. J Mass Communicat Journalism 4: 171. doi:10.4172/21657912.1000171
12
Public opinion can be defined as the cumulative collection of opinions of different people about a social or political topic.
Public opinion is primarily a communication from the citizens to their government and only secondarily a communication
among the citizens
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a sua proposta “na marra” e o povo terá de engolir, gostando ou não. Nesse caso, críticas e movimentos
que incitem revoltas por insatisfação social serão duramente reprimidas por forças policialescas. A
desculpa será ”foi uma medida amarga, mas necessária, pelo bem do país”, discurso que eles já estão
ensaiando e instilando aos poucos.
Mas antes de se deixar chegar a esse ponto, se for o caso, surge um dilema: quem convencer
primeiro, a sociedade ou o Congresso? Votar contra a opinião pública dominante representa perder
eleitores e não é estratégico para os políticos. Parlamentares não vão querer dar o seu voto a favor da
reforma se a sociedade estiver radicalmente contra, a menos que, a menos que... sejam bem
recompensados pelo tal “toma lá dá cá”, que o governo disse que não iria utilizar, mas já cedeu. Afinal,
são necessários 308 votos na Câmara e 49 no Senado, em dois turnos. Como conseguir todos esses votos
sem dar nada em troca? Só a base aliada não é suficiente. Por isso Bolsonaro já está oferecendo cargos
de 2° e 3° escalão e separando verbas para os projetos e emendas dos parlamentares. Ou compra o voto,
ou não tem voto. É a regra.
Tão logo assumiu o governo, Bolsonaro declarou que não iria praticar a velha política do “toma
lá dá cá”, tão conhecida por todos nós. E ele até tentou, negociando com as bancadas suprapartidárias,
ao invés de negociar com líderes e bancadas de partidos. Bancadas temáticas têm maior número de
componentes e são mais fáceis de manobrar, bastando atender aos interesses comuns do segmento que
representam. Ocorre que o vício já está muito arraigado e institucionalizado e talvez por isso esteja
havendo grandes resistências que obrigam o governo a capitular e agir como todos têm agido: comprando
apoio. E a moeda de troca é o velho e eficiente “toma lá, dá cá”.
Os novatos já aprenderam
rapidinho, por contaminação, e estão em
compasso de espera, aguardando a
abertura do balcão de negócios. Afinal,
a barganha faz parte da política e nem
pode ser considerada crime porque o
regime aqui é considerado é um “regime
presidencialista de coalizão”, tal como o
parlamentarismo, em que o governo
precisa construir maiorias. A maneira de
fazê-la, entretanto, isto sim, pode ser
considerado criminoso, quando é
imoral, injusta e contrária às leis.
Para amenizar a situação e tornar
a compra de votos mais barata, o
governo tentará, a todo custo, conquistar
o apoio popular, usando publicidade,
propaganda e marketing agressivos e
constantes, com o velho discurso de que
Figura 9- Os quatro polos de força na RP
esta será a Previdência da justiça social,
aquela que irá salvar o país, etc, etc, etc
(mentiras, mentiras e mais mentiras). Se conseguir a aprovação popular, será mais fácil convencer o
Congresso a apoiar, sem precisar gastar muito. Mas uma coisa é certa: somente o apoio da opinião
pública não basta. É preciso que esse apoio seja forte o bastante para influenciar o Congresso. E é aí que
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entra a mídia, o fiel da balança que modifica qualquer eventual equilíbrio de forças, sempre a favor
daqueles a quem ela apoiar ou se vender.
Os aliados internos? Parece piada, mas é verdade: o governo Bolsonaro mandou que os partidos
organizassem os seus “bancos de talentos”. Mas o que é isso? Isso é simplesmente os nomes dos futuros
indicados a ocupar cargos de 2º e 3º escalão, em Brasília e nos estados. As indicações políticas serão
feitas de acordo com a capacidade técnica (talento) dos ocupantes e não mais por afinidades, parentescos,
troca de favores ou coisa parecida. Sentiu vontade de rir? Pode rir, porque é isso mesmo que você está
pensando e eu nem vou perder tempo tentando explicar essa coisa esdrúxula. Os finalistas serão os times
que apresentarem melhores “talentos”. Esses times estão treinando, selecionando e/ou preparando seus
“talentos”, mas com jogadores enxertados, pois está difícil achar os tais “talentos”. Os partidos não
gostaram das exigências, reclamaram e o governo já voltou atrás, dizendo que as novas exigências ficam
para o ano que vem. E isso não é “toma lá de cá”; é critério técnico, entenderam? Essas medidas, porém,
não têm sido suficientes, porque o diálogo do Executivo com o Legislativo não é aberto o bastante para
permitir o velho “toma lá dá cá” e, por outro lado, está obstando as coalizões. O jogo de forças e
estratégias de comunicação continua.
Mas e o povo, não será convocado? Ora, nesse jogo, o povo é só torcida, e terá de aceitar o
resultado que vier. O importante é formar a maior torcida. Qualquer que seja a forma como termine,
alguns ficarão felizes, outros não. E tudo isso, diz Bolsonaro, será feito sem o famoso “toma lá dá cá”,
prática antiga e tradicional que ele pretende eliminar. Huuum, huuum!... Distribuição de cargos de 2º e
3º escalão entre os componentes dos bancos de talentos (???) indicados pelos partidos, liberação de
emendas parlamentares, o que seria? Apenas o preço da coalização? Se é, o governo já se comprometeu
a pagar o preço. E ele pode aumentar, enquanto a proposta da RP tramita. “Não, não está havendo o
toma lá dá cá. Os cargos estão sendo distribuídos por capacidade técnica, a quem tem talento, e não
por afinidades”, justificam-se os governistas. Quem for ingênuo o bastante para acreditar, que acredite!

AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PARA A LAVAGEM CEREBRAL DA
OPINIÃO PÚBLICA

A batalha da Previdência será vencida por aqueles que melhor souberem
lidar com a informação e com a mídia. Mas será ela, a informação, o fiel da
balança no processo de tomada de decisão, porque é com ela que a mídia ilude
ou é iludida para replicar a voz dos mandantes.

O governo ficou refém das suas próprias mentiras e está sendo pressionado pelas agências de
risco, organismos (Banco Mundial, FMI, OCDE, BIS, BID, BIRD, PNUD...) e investidores
internacionais para implantar a “reforma da Previdência”. Por quê? Primeiro porque isso interessa aos
bancos e, segundo, porque ele próprio vendeu, para o Brasil e para o mundo, a ideia de que fazendo a
RP o país retoma o equilíbrio fiscal, melhora o seu PIB e volta a crescer. Essa mensagem vem sendo
passada desde o governo Temer. Mas o mundo, mesmo existindo os observadores internacionais,
imprensa, diplomacia e internet, não conhece a fundo as particularidades internas da nossa economia, a
não ser o que é divulgado pelas informações oficiais governamentais e pela mídia. E se as informações
são falsas ou tendenciosas, são nelas que esses organismos se baseiam. Então, que se pague o preço da
mentira: Faça-se a RP! Não vai dar certo, sabemos, mas se o governo atual não repetir o mantra do
anterior, que ele também endossou, colocará sua capacidade sob suspeição.
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O trabalho para a enganação começou, sem volta, a menos que haja retratação pública, o que,
com certeza, jamais ocorrerá. Certo é que essa “reforma” interessa a alguém; e esse alguém não é o povo
da classe média e das camadas mais baixas da sociedade. Mas se perguntarem aos rentistas se eles são a
favor da RP (e Paulo Guedes é um deles, assim como o é Henrique Meirelles, o outro “defensor” da RP),
todos dirão que sim; se perguntarem aos bancos, sociedades de capitalização e seguridade privada,
grandes empresas e corporações, estes também dirão que sim. No fim, teremos a mesma situação de
sempre: classes mais baixas escravizadas, ganhando cada vez menos, trabalhando e pagando mais, para
sustentar as elites econômicas. E querem fazer isso pacificamente, com a aquiescência da opinião
pública. Então, pressão, sustos, publicidade e propaganda nela!
Os mantras e motes não se alteram; as metas e o público-alvo também não. Mas a situação se
agravou e a campanha tem de ser intensificada, tornar-se massiva e adquirir uma nova roupagem.
Estrategistas em publicidade institucional de governos, os famosos “marqueteiros políticos”, estão em
frenesi de histeria coletiva, recomendando substituir o termo “reforma da Previdência” por “Nova
Previdência”, pelo desgaste do anterior, que já está fixado, mas com um histórico de acirradas críticas.
Segundo esses profissionais, massificar as campanhas usando o termo “Nova Previdência” como núcleo
surtirá melhor efeito e será bem mais fácil de ganhar aceitação. Isso nada mais é do que “a fabricação
do consenso”, a que se refere Noam Chomsky (HERMAN e CHOMSKY, 2002).
O cerco se aperta. Não é recomendável arriscar
palpites sobre o que vai acontecer com a batalha para a
aprovação da RP, porque são muitas as varáveis a
considerar. Mas uma coisa já é possível arriscar-se a
dizer:
Preparem os olhos e os ouvidos, pois o
bombardeio publicitário e jornalístico, bem como o
terrorismo informacional e institucional, serão intensos,
do primeiro ao último capítulo desta novela de terror e
suspense.
Durante o ano de 2019, teremos um mantra da
Previdência para o primeiro semestre e um outro mantra
derivado para o segundo. Talvez isso prossiga até o
encerramento do ano legislativo, porque não sendo a RP
aprovada ainda no primeiro semestre (o que já é dado
Figura 102 – Campanhas publicitárias para a lavagem
como certo), no segundo haverá discussões sobre as
cerebral
emendas, projeções de cenários, formas e prazos de
implantação, a sua regulamentação e seus efeitos.

O que o governo não diz?
Primeiramente, não diz que o alegado “rombo na previdência” é uma mentira resultante de
maquiagem contábil, que esconde a verdade de que a Previdência é superavitária , e assim se manteve
por mais de 20 anos consecutivos, até 2015, inclusive; também não diz que, não bastasse a contabilidade
criativa, foi o próprio governo, em voraz ataque à seguridade social, o maior desviador de recursos da
previdência, através da DRU, antes, retirando 20% do orçamento da Previdência e, a partir do 3º
trimestre de 2016, aumentando a mordida para 30% (essas coisas “eles” aprovam rápido). O que
significa isto? Que o governo retira recursos do OSS, que só nele deveriam ser aplicados, de acordo com
a CF, e os utiliza fora da seguridade social, incorrendo em desvio de finalidade. Mas sucessivos governos
têm retirado, por anos a fio, recursos da Previdência para pagar os juros da Dívida Pública Federal, o
que é imoral, injusto e vedado pela CF, em seu texto original.
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Para não incorrer em total inconstitucionalidade, o
governo legitima seus atos através de emendas
constitucionais (EC). E são muitas, não só na área
previdenciária, mas para acobertar todos os atos de
governos que feririam a CF. Nos 30 anos de vida, a CF já
sofreu 105 emendas. E existe um estoque de mais de mil
PECs aguardando serem apreciadas pelo Congresso, sem
contar as mais de duas mil rejeitadas.
Através de EC, o governo legitimou o saque à
Previdência Social. Agora, tem-se o superávit
previdenciário socorrendo o governo e levando a
Previdência a ter a pecha de deficitária e culpada por má
gestão. Que ingratidão! De heroína, passa a ser rotulada
como vilã....
Figura 11 – A CF e as emendas constitucionais

Outra coisa que o governo também não fala é sobre
os benefícios, incentivos e renúncias fiscais concedidos aos amigos do rei, nem da dívida ativa
previdenciária não cobrada, muito superior ao alegado rombo; não fala e nem explica por que não
fiscaliza para evitar fraudes na Previdência. Igualmente, não fala dos empréstimos do BNDES aos
apadrinhados, empréstimos esses que nunca são pagos integralmente e destinados a empreendimentos
de fachada, que raramente se concretizam e quando o conseguem, o projeto vira realidade, mas a dívida
não paga vai rolando, ad infinitum, sem punições, apesar da carência e das taxas de juros baixíssimas.
Também não apresenta o número acumulado de quanto já desviou da Previdência, desde 1994 (criação
da DRU com o seu primeiro nome) até agora.
E que dizer do cemitério de mais de 4.000 elefantes brancos (as caríssimas obras inacabadas, que
o governo pagou mas o povo não levou)? Muitas delas, apesar de não apresentar resultados, possuem
um altíssimo custo de manutenção, para nada. Usina Atômica Angra III, um dos maiores elefantes
brancos do país, senão o maior, está eternamente inacabada e por 40 anos só serve para alimento de
corruptos, inclusive (suspeita-se) do ex-presidente Temer. E não há quem não saiba disso. Entrar em
operação? Isso é o que menos importa. O que importa é que a obra exista e continue classificada como
“prioritária” (para “eles”, é óbvio). Por que não fazer uma “Reforma dos Elefantes Brancos Brasileiros”?
Existem mais de 4.000 espalhados nas filiais do zoológico do Planalto.
Ora, se fizerem uma auditoria em todas essas obras, pararem de injetar recursos sem retornos e
se cobrarem os devedores da Previdência, só com isso, o “rombo” some e ainda garante superávit por
mais um ano, tempo suficiente para o governo respirar e procurar outras alternativas de gerar receitas e
equilibrar a economia. Enquanto isso, internamente, a Previdência se reorganiza para evitar as fraudes e
a inadimplência, cobrando os devedores atuais, no que conseguir, ainda que seja com um “REFIS”
previdenciário de curto prazo. Pronto! Daí é só esperar a economia se recuperar e ela acompanha.
Mas não é só isso; temos várias outras alternativas, a mais importante delas, fazer uma nova
auditoria na DPF e na política monetária equivocada do Banco Central, se possível, ao mesmo tempo. É
lá, na política monetária do BC e na DPF, que eles não querem que auditem, onde estão as causas
principais dos nossos déficits primários e, consequentemente, do fraco desempenho da economia.
Quanto ao valor da inadimplência na Previdência, só em 2016, o valor acumulado chegava a R$
426 bilhões e em 2017, apenas um ano depois, cresceu para R$ 432,9 bilhões, segundo dados da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão encarregado da cobrança dessas dívidas. Para
2018 (não conseguimos apurar o valor exato e não confiamos nos informados) fala-se nos discursos
políticos, que já chegou perto dos 500 bilhões. Tomando como exemplo o montante da dívida ativa da
Previdência em 2016, este superava em quase três vezes o valor do alegado “rombo” de R$ 151,9 bilhões
naquele ano, rombo que o próprio governo ajudou a causar, não só naquele exercício, mas ao longo dos
anos. Na verdade, um rombo que não é rombo, é “roubo”. Aí, é fácil entender, isso não poderia
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aparecer e foi escondido com a “contabilidade criativa”, que transformou superávits previdenciários em
déficits, para que a culpa ficasse nas próprias demonstrações financeiras da Previdência. E a partir desse
momento, o governo começou a alardear o suposto “rombo na previdência” e a assumir um mea culpa,
mas um mea culpa falacioso:
“Somos culpados por termos permitido, por muitos anos, um sistema previdenciário altamente
benevolente para com os segurados, especialmente em relação aos servidores públicos. Um sistema
como o nosso, não existe em nenhum outro país”.
Quem já não ouviu políticos usando esse discurso? Não devemos nos esquecer que manipular e
esconder números e informações são especialidades dos governos.
Vamos raciocinar: quem detém os dados e informações? Onde estão os bancos de dados? Onde
estão as notícias sobre as ações de governo? Quem fornece os releases para a imprensa? Se você
conseguiu responder – e eu tenho certeza que sim – não é difícil entender por que não querem o livre e
irrestrito acesso à informação.
Enquanto isso, a verdade continua lá, escondida, mas correndo perigo diante da Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527/2011), uma conquista social que dá transparência aos atos de governo e permite
a qualquer cidadão acessá-los. “Oops! Isso poderá ser uma pedra no caminho e um tiro no pé. Esse
problema terá de ser corrigido futuramente, antes da intensificação das campanhas para aprovação da
RP”. Aqui o ministro Paulo Guedes terá de intervir, para não prejudicar a sua reforma.
É um receio compreensível. Se começarem a ter acesso total aos números e transações do
governo, como sustentar a mentira do rombo na Previdência? Logo, logo, vocês verão a solução
encontrada, tentada, mas rejeitada pelo
Congresso (ainda bem!).
Uma das grandes preocupações,
apenas uma, em muitas,
é que se
divulgue que entre os maiores
devedores da previdência estão, dentre
outros, e de acordo com a listagem da
PGFN, empresas como a JBS (2º lugar
entre os devedores), Caixa Econômica
Federal, Banco Bradesco, Vale S.A.,
Marfrig, Gazeta Mercantil, prefeituras
de municípios, governos estaduais,
empresas rodoviárias e de aviação,
grandes
frigoríficos,
Construtora
Mendes Jr, Empresa Brasileira de
Correios
e
Telégrafos,
Encol
Engenharia, Cobrasma S.A, Jornal do
Brasil, UERJ, Banco do Brasil, Bloch
Editores, Cia. Nacional de Álcalis, ...
Dos aqui citados como
exemplos, todos possuíam, em 2016,
exceto o Banco do Brasil, dívidas
superiores a R$ 370 milhões, cada um.
Figura 12 – Os maiores devedores da Previdência Social
Expurgando-se da lista empresas
falidas como a VARIG, a VASP e
outras em recuperação judicial, ainda assim, o saldo remanescente, se cobrado de todos os devedores ($
432,9 bilhões, em 2017), cobriria todo o suposto “rombo da previdência” por dois anos seguidos, mas
se fossem pagos integralmente, de uma só vez. Como para esses devedores o governo é bonzinho, iria
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parcelar com REFIS, a perder de vista. Mas é melhor receber alguma coisa do que ficar eternamente sem
receber.
Por que não cobram? Só o governo pode dizer. Na figura, os cinco devedores marcados com (*)
são todos possuidores de alta capacidade financeira e poderiam pagar, se contra eles fossem movidas
execuções fiscais, que são rápidas, quando se trata de dívida ativa da União, estados e municípios.
Enquanto correm as ações, bloqueiam-se os ativos financeiros dos devedores. E há interesse recíproco
de que o caso se resolva rapidamente na Justiça, senão nenhuma das partes poderá dispor dos ativos
bloqueados. Aí, nesses casos, como o poder público é parte interessada, a Justiça é ágil. Mas olhem os
nomes: JBS (precisa falar alguma coisa?), bancos públicos e privados (O Banco do Brasil está em outra
página), grandes construtoras (huuum!...), jornais, ECT, todos da cozinha do governo. Ora, se são
parceiros... Vá você ou sua pequena empresa dever para o governo e veja o que acontece!
Por outro lado, não são enfatizados os outros grandes gargalos e falhas da máquina
administrativa, como a corrupção, as fraudes, as sonegações, o excesso de burocracia, o excesso de
privilégios e mordomias à classe política, o sistema tributário complexo, injusto e ultrapassado, as
mazelas da política brasileira, a ausência de uma reforma política séria e abrangente, esta sim, necessária
e prioritária, junto com a reforma tributária. De que adianta aprovar uma RP, que vai continuar
coexistindo com todas essas outras mazelas?
O povo vai ser sacrificado e os problemas vão continuar. Por que não priorizam a reforma
política e a reforma tributária? Todos estão funcionando mal. Por que não investem em logística, para
melhorar o escoamento de nossa produção e baratear o custo Brasil? Por que não buscam outras fontes
de receitas? Por que não instalam uma Comissão para examinar e corrigir a política monetária do BC?
Por que não pegam os Regimentos Internos da Câmara e do Senado e não os revisam, para acabar com
a burocracia, o corporativismo e a impunidade? Não, essas coisas não interessam e podem ficar para
depois, talvez para o dia de São Nunca. “Político não serra o próprio galho em que está sentado”.
Enquanto persiste essa queda de braço na RP, as coisas na Câmara não andam e outras alternativas, não
para cortar investimentos, mas para buscar novas fontes de receitas e incrementá-las, sem aumento de
impostos, não são tentadas.

As outras muitas coisas que o governo não diz:
Não com muita certeza, porque este texto, como dito, é apenas um ensaio literário, de natureza
crítica e opinativa, não sujeito à obrigatoriedade de conferir e referenciar todas as fontes, elenco as
seguintes dúvidas, que devem ser comuns às de qualquer cidadão brasileiro:










Serão a RP e as privatizações criminosas as únicas saídas para tirar o Brasil da recessão econômica e
equilibrar as contas públicas? Que outras alternativas o governo enxerga, se é que enxerga?
Por que ao divulgar os argumentos de defesa da RP o governo só prioriza o lado das despesas e a
necessidade de cortes, sem levar em consideração as medidas para recomposição de receitas?
Por que faz projeções de duvidosos cenários demográficos para até 2060, se não consegue prever nem
mesmo o PIB de um semestre (começa o ano com um valor e no meio do ano já caiu para a metade do
que foi previsto)?
Quais são os exatos critérios para a concessão de desonerações e renúncias fiscais previdenciárias,
bem como seus montantes mensais/anuais e os beneficiados? Por que não divulgam listagens
semestrais em separado para esses casos, com demonstrativos e notas explicativas claras?
Por que o governo ignorou por completo o relatório da CPÍ da Previdência, de outubro de 2017, que
concluía enfaticamente não haver déficit na Previdência e recomendava medidas austeras de gestão
para todos os sistemas integrantes da seguridade social? Por que continua afirmando que a Previdência
é deficitária baseado em uma metodologia de cálculo não amparada pela CF?
Por que continua mantendo a DRU, agora elevada de 20 para 30%, e causando verdadeira sangria aos
cofres da Previdência? E por que não faz os cálculos corretos (como estabelece a CF), que revelariam,
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não o déficit, mas os superávits constantes da Previdência, que assim se mantiveram por mais de 20
anos, mesmo sendo garfada?
Por que não informa corretamente o percentual total da arrecadação previdenciária, com todas as suas
fontes de custeio, na arrecadação total da União?
Por que lança no orçamento da Seguridade Social as despesas com os regimes próprios de Previdência
dos civis e dos militares e qual a justificativa constitucional e contábil para esse procedimento?
Por que não autoriza uma nova CPI da dívida pública (a única de que se tem conhecimento foi encerrada
em 2010 e não se tomaram as providência recomendadas)?
Por que não autoriza uma auditoria externa do orçamento público da União?
Por que clubes de futebol têm tratamento fiscal diferenciado e ainda obtêm receita extra das loterias da
CEF? Como funciona a alíquota de contribuição patronal diferenciada de 5%, incidente, não sobre as
folhas de pagamento, e sim sobre as receitas de eventos esportivos? Quando praticam apropriações
indébitas (retendo dos empregados a contribuição e não repassando ao INSS), por que não são
processados e cobrados?
Por que sua proposta original de “reforma da Previdência” não incluía os militares e quando resolveu
incluir, por pressão, aceitou um arremedo de proposta, que concedeu mais benefícios do que tirou e
ainda assegurou aposentadoria com salários integrais e paridade salarial, que será excluída para todos
os civis, sob a alegação de que os militares possuem regime próprio de previdência? (equidade=0)
Se os servidores públicos civis também possuem regime próprio de previdência (como o dos militares),
por que não têm o mesmo direito à paridade salarial? (equidade=0)
E o PSSC (Plano de Seguridade Social dos Congressistas)?!. Quase ninguém sabe, mas eles também
possuem um regime próprio de Previdência. Opcional, mas têm. E nenhum deles vai querer ficar no
RGPS. Agora eles não vão querer nem no regime previdenciário dos servidores públicos, que vai ser
altamente restritivo. Por que o projeto de reforma dos congressistas só é mencionado timidamente, e
contém alterações que só vão atingir aqueles que entrarem na próxima legislatura, daqui a 4 anos? A
desculpa seria a de que como o número de participantes é pequeno, não causa grades impactos nas
contas da Previdência. Onde fica a equidade? (equidade=0)
Por que não dizem que um parlamentar que perde o mandato pode requerer aposentadoria proporcional
(se tiver menos de 35 anos de contribuição) integral e depois se “desaposentar” em caso de reeleição?
Por que não divulgam amplamente os totais anuais exatos que a Desvinculação das Receitas da União
(DRU) retirou e retira mês a mês, ano a ano, do orçamento da Previdência? E se a Previdência é
deficitária, como alegam, como conseguiram retirar 30% da receita da seguridade social? A simples
incidência da DRU, no orçamento da seguridade atesta não haver déficit, pois não se pode tirar de onde
não se tem. Receita da seguridade social, pela CF, “tem de ser gasta com a seguridade social”. Se parte
do produto das arrecadação começa a ser desviado para outras finalidades, descaracteriza a essência
e os propósitos da Seguridade Social. Não seria o caso de acabar com a DRU sobre a Previdência? Por
que a EC 93/2016 não previu isso? Tanto essa argumentação é verdadeira, que a própria PEC 6/2019
propôs a extinção da DRU. Mas os estragos que já foram e continuam sendo feitos não serão reparados.
Por que, quando a União, através da DRU, desvincula 30% do produto da arrecadação previdenciária,
para utilizar em seu orçamento fiscal, não compartilha esses os recursos com os Estados e Distrito
Federal, como previsto na CF, usando-os para pagar juros da dívida pública da União e sabe-se mais lá
o quê? E por que, para não compartilhar, permitiu que estados e municípios também tivessem, a partir
de 2016, as suas druzinhas particulares (DRE e DRM)?
Por que querem transformar as contribuições previdenciárias em impostos?
Se a cobrança dos devedores da Previdência, como comprovado em auditorias de órgãos especializados
e pela própria PGFN, é suficiente para cobrir o pretenso “rombo da Previdência” por dois anos, por que
não expurgam da lista dos inadimplentes as empresas falidas e incobráveis e cobram as demais?
Por que não dizem que o verdadeiro interesse na RP é aumentar o superávit “real “da seguridade social
e usar parte dele para pagar despesas que são próprias da União? Dívida Pública Federal, salários,
benefícios, aposentadorias e pensões dos regimes próprios de Previdência, como os dos militares e os
dos servidores civis, são encargos da União e não podem ser levados a débito do orçamento da
Seguridade Social. Existe um impedimento legal que veda a incidência da DRU quando a Previdência
está deficitária. Por isso, é importante “reformar a Previdência”: para que ela continue socorrendo o
governo, direta ou indiretamente. Os recursos desviados da Previdência estão sendo utilizados para
ajudar a pagar os juros da dívida pública, uma dívida mal contabilizada, para a qual a Previdência não
concorreu, e para socorrer outras áreas de atuação do governo. Essa é toda a verdade.
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Por que deseja o governo transferir a sua responsabilidade pela Seguridade Social para bancos,
empresas de capitalização e previdência privada? Está sofrendo pressão de “lobby”?. Se sim, qual a
contrapartida?
Se o país está hoje com um alto índice de desemprego, que impacta as receitas previdenciárias, por que
os técnicos do governo não fazem projeções e cenários, considerando a hipótese do pleno emprego?
Se o fizerem, verão que a Previdência ficará superavitária, como sempre foi. Esse cálculo é facílimo de
fazer.
Por que não auditam também as operações de swap cambial do BC, que desde 2014 têm dado mais
prejuízo do que lucro, já que o dólar não para de subir? Se o BC começar a avançar nas nossas reservas
internacionais, (+/- US$ 378 bilhões), como já está fazendo agora, que o dólar atingiu R$ 4,00, pode
ser mais um desastre. É como um jogador compulsivo que está sempre jogando, não para ganhar, mas
para recuperar o que perdeu.
Por que não dizem que Paulo Guedes está com o seu “plano b” na gaveta e que esse plano (que,
inclusive, já é do conhecimento do presidente da Câmara) pretende desvincular 100% do orçamento da
União, caso RP não seja aprovada ou seja aprovada com muitos cortes? E por que não dizem que esse
plano só não foi apresentado oficialmente, na íntegra, para não atrapalhar a tramitação da RP?

Enviar para votação uma proposta de RP, sem que antes todas essas perguntas sejam respondidas,
é desonesto, desumano e altamente suspeito. Faltam técnicos, seriedade e competência no atual governo.
Além de algumas privatizações para gerar caixa e de uma anunciada “reforma tributária”, para depois
da reforma da Previdência, o governo não tem mais nenhum projeto em vista. E para a reforma tributária
só existe a intenção, mas nem projeto têm (o que existe não é deles). Não querem sequer tentar limpar a
casa e examinar outras alternativas. Ao que se saiba, só existe o tal “plano B”, de Paulo Guedes, que
dificilmente passará.

O que é exatamente a DRU, a grande vilã da Previdência?
TABELA 1

Não é exagero chamar a Desvinculação das Recitas da União (DRU) de “a grande vilã da
Previdência”, porque é através dela que se dá a maior sangria aos cofres da seguridade social, indo contra
tudo que previu a nossa CF. A famigerada DRU, antes 20% e agora 30%, é um mecanismo criado pelo
governo para assaltar, com legalidade duvidosa, os cofres da seguridade social. Por ele, 30% das receitas
da Previdência são apropriadas pelo governo para gastar livremente, onde quiser. Só em 2013-201458

2015, foram subtraídos, em média, 63,5 bilhões/ano, mais do que o valor do “rombo” apregoado em
2016. Mas isso eles não informam.
Desde 1994, quando foi criada com o nome de Fundo Social de Emergência, com o suposto
propósito de estabilizar a economia, a DRU (nome assumido a partir do ano 2.000), vem retirando
recursos da Previdência e transferindo para os cofres da União, recursos esses que são utilizados, dentre
outras finalidades, para pagar os juros da dívida ativa brasileira e sabe-se mais lá o quê. Por que entraram
em pânico a partir de 2016? Porque viram o poço secar e a mamata prestes a acabar. “Não, isso não pode
acontecer, não podemos perder esses recursos! RP no povão!”. Essa é uma das hipóteses, mas existem
outras, correndo em paralelo.

O bode na sala seria a Previdência Social Brasileira?
Criar um problema e apresentar a solução. Depois, com o apoio da mídia de massa subserviente
e da propaganda institucional, assustar e repetir à exaustão as mensagens de pânico, as ameaças e a
“solução salvadora”, na verdade, aquilo que o governo quer vender.
Deixar o tema sempre em pauta e martelar, martelar, martelar, até ganhar pelo cansaço, fixando
a ideia na mente da população e dos observadores internacionais, para garantir apoio às propostas do
governo. Essa é a técnica; e isso está dando certo e avançando, aos poucos. A propaganda institucional
já conseguiu convencer boa parte da opinião pública a apoiar as pautas do Executivo, inclusive a da RP
(vide passeata de apoio a Bolsonaro). E se mais não avançou, foi pela má avaliação geral do governo,
pela sua incompetência em formar maiorias e pela sua dificuldade de relacionamento com a grande
mídia.
Enquanto isso, a verdade fica escondida, os outros grandes problemas nacionais não são
debatidos, e só aparece a “Nova Previdência”, o bode na sala (todos os governos têm seu bodezinho de
estimação, para determinadas eventualidades inconvenientes). Parlamentares, mídia e opinião pública
vão estar ocupados, preocupando-se em achar estratégias para retirar o bode da sala. E enquanto ele não
sai, as coisas vão acontecendo fora da sala, e os jabutis passando, sem serem percebidos. Permanecendo
o bode na sala e com os holofotes sobre ele, a intenção é:
a)
b)
c)
d)

Que o povo não perceba que o governo não tem projetos alternativos ou sequer estudos para a retomada do crescimento econômico,
preferindo apostar todas as suas fichas na RP (visão curta);
que se esqueçam os verdadeiros problemas das contas públicas e não se audite a DPF;
que não se revele que o país está e vai continuar escravo dos bancos, enquanto o BC não mudar a sua equivocada política econômica;
que políticos como Temer (este não deu para segurar e já está sendo processado), o Aécio, o Aloysio Nunes, o Edison Lobão, o Romero
Jucá e outras tantas figurinhas carimbadas ganhem mais tempo e, saindo da mídia, fiquem mais sossegados.

Tem algo mais malcheiroso incomodando: o bode na sala. Mas o bode vai ser retirado, a reforma,
─ inteira ou “desidratada”, conforme termo criado pelo governo central ─, provavelmente vai passar e
os problemas maiores terão ficado fora dos holofotes por algum tempo, o tempo necessário para surtirem
seus efeitos, sem alardes. Essa é a expectativa. Se não passar de primeira, começa-se uma nova rodada
e o bode volta para sala, dando mais tempo para “outras coisas acontecerem”. Na pior das hipóteses, um
ano ou 1,5 anos eles ganham.
É assim que funciona o sistema, aqui e em qualquer lugar. E é bem provável que, durante algum
tempo, caso aprovada a reforma, o povo se sinta aliviado e esperançoso, até cair a ficha. Mas aí, já era.
A “Nova Previdência” já estará em vigor e produzindo efeitos, os cidadãos perdendo direitos, ganhando
menos e pagando mais, com pouquíssima contrapartida, e o governo com mais folga de Caixa, para
gastar no que bem entender. Vai continuar pagando juros aos bancos (aí, embora juros também sejam
despesas correntes, não há contingenciamento) e fica tudo como sempre esteve, menos a situação dos
aposentados e pensionistas, que vão pagar o preço.
Por isso, é mesmo preciso haver um bodezinho de estimação para essas emergências. No
“zoológico secreto do Planalto”, tem um monte de animais treinados para várias eventualidades. Lá estão
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bodes, ratos, gatos, jabutis, tartarugas, zebras, elefantes brancos, leões, macacos, corujas, morcegos,
tubarões, pombos-correio, crocodilos, águias, falcões e até dragões voadores invisíveis. Todos os
animais que o Planalto precisa estão lá, na “Área 51 Brasileira”. São animais especiais, de laboratório,
treinados para atender às necessidades do governo.
É tudo muito estranho e nebuloso nas contas públicas. Quando se trata de fazer alguma auditoria
independente nos orçamentos e na dívida pública federal, o governo diz não e rebate com a alegação de
que essas auditorias já são feitas pelo Tribunal de Contas e pelo Banco Central, a quem é delegada essa
competência constitucional. Mas BC e TCU são da casa e estão sempre alinhados com o governo. O
TCU, quando alinhado, sempre aprova as contas de governo, a despeito de todos os desvios que se
descobrem depois (se estavam “aprovadas” é porque nenhuma irregularidade foi encontrada, embora
existissem). Só não aprovaram as contas do governo Dilma porque ali já era um jogo de cartas marcadas.
Se o grande pretexto para o impeachment estava na contabilidade criativa, como dizer que as contas
estavam aprovadas?
Dá para confiar na justiça do colarinho branco político? Dá para confiar nos órgãos de
fiscalização (TCU, TSE, Corregedorias, etc)? Por enquanto, o povo só tem, lutando pela justiça e
moralidade, a “Operação Lava Jato”, a Polícia Federal, o Ministério Público, o STJ e o STF, ainda
assim, com ressalvas, porque eles enfrentam inúmeras limitações de ação.
Nos órgãos fiscalizadores oficiais, o que acontece quando um mandado de prisão é expedido para
um político?. Se for por crime eleitoral, a primeira coisa que eles fazem é declarar que são inocentes e
que todas as doações que receberam são legais e foram declaradas e aprovadas pela justiça. Se é um
presidente ou governador, estes, enquanto exercendo o mandato, nem vão presos porque estão blindados
pela CF e pelo corporativismo da classe. Quando levantadas as suspeitas, também dizem que suas contas
foram declaradas e aprovadas pelos respectivos tribunais de contas. E foram mesmo. Neles, quase tudo
é aprovado. Como? Alguém sabe explicar? Isso nossa pesquisa não investigou.
A seguir, vamos ver como o governo controla a informação e a mídia

A cumplicidade e a subserviência da grande mídia de massa
O propósito da mídia não é informar o que acontece, mas sim de
moldar a opinião pública, de acordo com a vontade do poder
corporativo dominante. [...]A propaganda representa para a
democracia aquilo que o cassetete significa para o estado
totalitário. (Noam Chomsky)
Não é segredo que aqui, como na maioria dos países, os governos, além de detentores do poder
político, precisam de três forças e meia para apoiá-los: o poder econômico, o poder da mídia e o poder
militar. A meia-força provém do povo, da opinião pública, mas não é tão relevante assim, porque pode
ser facilmente manipulada, como de fato é. Manter-se no poder com o apoio popular, da mídia e das
forças militares é o ideal de qualquer governo. Se não pode ter o apoio popular, mas detém o controle
das outras forças, mesmo assim se mantém, quer em regimes republicanos democráticos ou totalitários,
ou qualquer outro.
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De acordo com estudos realizados por diversos
cientistas políticos, pesquisadores e filósofos, a destacar o de
Edward S. Herman, em conjunto com Noam Chomsky13, em
seu consagrado livro Manufacturing Consent (“A
Manipulação do Público”, na versão em português, da Editora
Futura), as grandes mídias são acólitas dos governos e de seus
financiadores e a eles subservientes, não podendo contrariar as
diretrizes que lhes são dadas.
Mídia e governos, para se sentirem seguros e fortes,
mantêm uma relação simbiótica, um precisando do outro e se
ajudando mutuamente. Talvez por isso vejamos os jornais
impressos e a mídia falada e televisada repetirem, como
papagaios e à exaustão, o mantra da “reforma da Previdência”.
Replicam o que não entendem, a não ser pela ideia que lhes foi
inculcada pelos órgãos do governo. A regra é essa, em qualquer
tema de interesse nacional. E só não estão repetindo mais
porque a relação Bolsonaro x imprensa tem sido um desastre.
Quando se acomodam, os outros seguem, como naquilo
que o filósofo Nietzsche convencionou chamar de
“comportamento de manada ou de rebanho”. E aí, forma-se o
“consenso” (a obra citada também, foi traduzida como “Fabricação do Consenso” e “Fabricação do
Consentimento”). Isso nada mais é do que aquilo que prevê a dialética de Hegel (Tese + Antítese =
Síntese), ou seja, “criar um problema e apresentar uma solução” que é, na verdade, o objetivo que se
quer alcançar.
Figura 13- Livro “A Manipulação do
Público”, de Herman e Chomsky

Eis a fórmula (para o caso da RP, mas aplicável a qualquer outro tema):
Tese (falsa): Existe um rombo na Previdência, que não deveria existir. Antítese: Não pode haver
rombo na Previdência (verdadeira). Síntese: Vamos fazer uma reforma na Previdência e corrigir!

Está traçado o caminho. Agora é socar propaganda institucional no povão, nos formadores de
opinião, e até nos intelectuais, e em pouco tempo a grande maioria estará repetindo o mantra (como já
estão), comprando a ideia e formando consenso. Brasileiro adora repetir o que é badalado na mídia,
mesmo sem entender as causas que apoiam. Observem o que vai acontecer neste ano de 2019! (o
primeiro exemplo já aconteceu: a passeata de apoio ao governo Bolsonaro, realizada em 26 de maio de
2019).
Somente a mídia alternativa e as não-alinhadas com os governos conseguem expor as verdades
e contrariar a grande mídia e as afirmações oficiais (pré-fabricadas) que elas divulgam. Também as redes
sociais, os blogs, sites autorais e os youtubers, têm esse poder de fogo. Mas seu alcance é muito menor.
Em sua maioria, sequer dispõem de rádios ou emissoras de TV e se limitam a jornais e revistas menores
e à Internet.
A credibilidade desses veículos é duvidosa e só pode ser levada a sério quando já se conhece a
fonte ou após muita pesquisa e seleção, principalmente se a mídia for digital, veiculada na internet. Isso
não significa, porém, que não existam bons veículos confiáveis na mídia alternativa.
13

Noam Chomsky: Além de seu premiadíssimo trabalho acadêmico, tanto como professor quando pesquisador em linguística, Chomsky
tornou-se muito conhecido pela defesa de suas posições políticas de esquerda — descrevendo-se como socialista libertário — bem como
por seu corrosivo posicionamento de crítico contumaz tanto da política norte-americana quanto de seu uso da comunicação de massa
para manipular a opinião pública – Fonte: http://www.professorrenato.com/index.php/sociologia/107-noam-chomsky-manipulacao-emidia (grifo osso)
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O que diz a “Lei de Acesso à Informação”?
Vamos reproduzir aqui apenas os artigos 3º a 5º da referida lei:
[...]Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso
à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública
e com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;
IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;
V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização,
acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, destinação ou controle da informação;
VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos,
equipamentos ou sistemas autorizados;
VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e
destino;
IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.
Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão. (Lei 12527,2011, grifos nossos)

Que país avançado, o nosso!... Isso sim, é um belo exemplo de democracia, seriedade e
transparência em relação aos atos de governo. Tudo público, acessível a qualquer cidadão. Na prática,
entraves burocráticos e técnicos dificultavam um pouco esse acesso, muito embora não o obstasse de
todo. Essa lei foi feita para atender ao clamor público, mas incomodava, como ainda incomoda, aos
políticos. Graças a ela, muitas das investigações da Lava Jato foram levadas a bom termo. Não, alguma
coisa teria de ser feita, o Governo ficou muito exposto.

A realidade no uso prático da lei (antes da proposta de alteração de 24/01/2019)
Apesar de em vigor desde 2012, a Lei de Acesso à Informação (LAI), uma grande conquista
social, já vinha funcionando com inconsistências, deixando muito a desejar. Muitas das solicitações
formuladas ou não eram atendidas ou, quando atendidas, o eram com bastante morosidade, ou ainda
apenas parcialmente. É o que nos informa Galf (2017), na matéria “Quase metade dos principais órgãos
públicos brasileiros descumprem a Lei de Acesso à Informação”, publicada no site Transparência
Brasil:
Após cinco anos de sua vigência, quase metade dos principais órgãos do Estado
Brasileiro descumprem a Lei nº 12.527/2011 de Acesso à Informação (LAI) e ignoram
pedidos de informação. No primeiro semestre de 2017, a Transparência Brasil enviou
pedidos de informação a 206 órgãos públicos de todos os poderes e esferas
federativas. Foi solicitada a cada um a base de dados de todos os pedidos de
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informação, contendo as respectivas respostas, recursos e anexos, recebidos via LAI
desde 2012, quando a Lei passou a vigorar, até abril de 2017. Desses 206 órgãos, 93
(45%) simplesmente ignoraram a solicitação, em grave descumprimento à LAI. Outros
36 (17%) negaram acesso à informação, 47 (23%) concederam parcialmente e
apenas 30 (15%) concederam integralmente o acesso à informação solicitada. Dentre
os órgãos que atenderam ou atenderam parcialmente nosso pedido, 73%
compartilharam indevidamente dados pessoais de requerentes.(grifos nossos)

No gráfico ao lado, o resultado da
pesquisa feita pelo site, indicando o
grau de (in)eficiência do Portal da
Transparência, o site oficial do
governo.
Ora, se o órgão e o seu site oficial já
não conseguiam desempenhar a
contento as suas atribuições, não
seria o caso de fazer ajustes,
melhorar e facilitar o atendimento?
Não foi o que o Governo Bolsonaro
fez. Preferiu o retrocesso e dificultou
ainda mais o acesso às informações.
Figura 146 – Respostas das solicitações ao “Portal da Transparência”

Em novo levantamento feito um ano
depois, por Galf et al. (2018), porém
com mais de 10 mil consultas e nova metodologia, os resultados voltaram a se revelar bem abaixo do
desejável, como mostra a tabela seguinte.
TABELA 2

Sobre esta última pesquisa, assim se manifestaram os autores: “A análise permitiu verificar que
via de regra os órgãos públicos não utilizam linguagem clara para se comunicar com os cidadãos,
tampouco têm uma gestão adequada dos documentos e dados que produzem.” (GALF, 2018, p. 1):
Do que se percebe, a tendência continuou sendo a de manter o mesmo padrão (ruim) de
atendimento. Após um ano a mais e seis anos de funcionamento, nada mudou para melhor. O tempo não
foi suficiente ou não havia interesse em aperfeiçoar o serviço? Quer-nos parecer que foi criado para
funcionar a meia-boca, apenas para dar uma satisfação à sociedade, que não poderá dizer que o serviço
não existe. Essa é uma das técnicas dos governo: fazer parecer que os pleitos foram atendidos e estão
funcionando.
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COMO ESCONDER AS INFORMAÇÕES DA OPINIÃO PÚBLICA? A
SOLUÇÃO ENCONTRADA MAS NÃO APROVADA
E chegou Bolsonaro, o novo Presidente da República, a “esperança do povo”. Já no dia 24 de
janeiro de 2019, sem qualquer consulta à sociedade civil ou órgãos representativos da Imprensa, sem
qualquer debate jurídico externo ao governo, foi publicado o Decreto 9690/19, propondo alterações na
Lei de Acesso à Informação. Se antes o acesso era facilitado, mesmo com pouca eficiência, agora a ideia
era que ele ficasse complicado e limitado, pois o decreto, assinado pelo presidente em exercício naquela
data, o Vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, e o Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, propunha mudanças radicais na eficácia e objetivos da lei, que tinha como regra a
transparência, e como exceção, o sigilo. Agora pretendia-se que o sigilo voltasse também a ser regra e
não mais exceção.
Em sua edição de 24/01/2019, assim era estampada a manchete do jornal Correio Braziliense, em sua
edição online:

Por esse decreto, documentos cuja classificação como “sigilosos, secretos ou ultrassecretos”
eram da competência exclusiva do presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado,
comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas, agora também poderiam ser
classificados por servidores de segundo e terceiro escalão, do grupo DAS, nível 101.6, bem como por
chefes de autarquias, fundações e empresas públicas.
A intenção era que esses servidores servissem como “bois de piranha”, para retirar a culpa dos
presidentes, seus ministros fortes, deputados e senadores da base aliada, os principais interessados em
omitir informações que deveriam ser públicas. Assim ficaria mais difícil saber a verdade, os números do
Governo e os responsáveis por incompetências, desmandos, falcatruas e corrupções, possíveis
candidatos a serem investigados. Entre o sigiloso e o ultrassecreto, os prazos de indisponibilidade
pública iriam variar de cinco (sigilosos) 15 (secretos) até 25 anos (ultrassecretos). Se algum documento
fosse questionado por alguma classificação indevida, a culpa seria sempre jogada no servidor que o
classificou, nunca no presidente ou vice-presidente ou seus ministros.
Bem, isso era o que, de fato, o governo pretendia, mas felizmente o decreto foi derrubado na
Câmara e logo a seguir, em 27 de fevereiro de 2019, revogado pelo presidente Bolsonaro, a contragosto.
É óbvio que o governo não deseja que todas as suas informações se tornem públicas. O que ele pode
fazer é deixar a “Lei de Acesso à Informação” em vigor, funcionando capenga, para parecer que existe
a tal “transparência”. E que não nos iludamos que vamos conseguir lá todas as informações de que
precisamos.
A caixa preta da real dívida pública brasileira, a caixa preta da composição dos orçamentos da
União, a caixa preta do BNDES, a caixa preta do BC, a caixa preta dos investimentos do Tesouro e
outras do interesse do governo, estas continuarão blindadas. E todas as informações que estiverem
disponibilizadas para o público, em sua maioria, não serão as verdadeiras. Serão as que o governo quer
que pareçam verdadeiras. Em não sendo assim, não tem liberdade de movimentação e negociação. Por
que os governos Dilma e Temer jamais permitiram a criação da CPI da Dívida Pública? Alegaram que
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essa dívida já é auditada pelo Tribunal de Contas da União e pelo Banco Central. Uma auditoria
independente na DPF, segundo eles, seria inconstitucional, desnecessária, e violaria os sigilos bancários.
Por isso, em mais de 30 anos, apenas uma vez (2009), no governo Lula, se fez uma auditoria da Dívida
Pública. E como era de se esperar e conforme constou do relatório final, foram detectadas irregularidades
na composição do orçamento fiscal. A maior delas: contabilizava o pagamento dos juros da dívida como
“amortização da dívida pública”. Ora, se fosse mesmo amortização, o estoque da dívida teria de diminuir
e não aumentar, como se verificou depois. E a prática incorreta não foi erradicada e continua assim até
hoje. Respeito às leis e à CF? O governo sabe como burlar isso.
A propósito daquela CPI, única realizada para a DPF, em 30 anos, declara Maria Lucia Fattorelli,
em seu artigo “Os Números da Dívida “, de 17/05/2018:
A CPI da Dívida Pública, realizada na Câmara dos Deputados em 2009/2010, constatou e
denunciou que a parcela dos Juros Nominais correspondente à atualização monetária tem sido
indevidamente contabilizada pelo governo como “Rolagem” e como “Amortizações” da dívida.
Desta forma, centenas de bilhões de reais são retirados, anualmente, da rubrica “Juros” e
incluídos na “rolagem”, inflando enormemente esta última e reduzindo grandemente o
montante apresentado de juros. Dessa forma, para se obter o valor efetivo dos gastos com a
dívida há que se incluir os valores contabilizados nas rubricas Rolagem e Amortizações. Caso
contrário, estaríamos omitindo informação sobre parte dos juros efetivamente pagos.
(Fatorelli, Maria. Auditoria Cidadã da Dívida. Disponível em: www.auditoriacidada.org.br.
Acesso em: 05 mar 2019).

Por essa e outras, não se quer
repetir nenhuma CPI da dívida, nem dar
muita transparência à Lei de Acesso à
Informação. E assim tranquilamente,
como se não fosse nada sério, foram
apresentadas as propostas de mudanças
na Lei, e embora o Governo negue, como
sempre acontece, se a lei vigorasse tal
como o decreto de alteração previa, e
caso alguém precisasse consultar um
documento que fosse classificado como
secreto, teria de esperar quinze anos
para acessá-lo.
É o que poderia acontecer com os
relatórios de CPIs, mensagens e
Figura 15- Por que a Lei de Acesso à Informação não Funciona?
comunicados internos, balanços e outros
números contábeis do governo. Os verdadeiros números da Previdência? Será que estariam disponíveis
ao público, mormente neste ano, em que se pretende levar as propostas de reforma à votação? Isso é um
perigo para os planos de governo.
Moral da história: pretendia-se que a Lei de Acesso à Informação fosse ferida de morte e ficasse
só como mais uma lei para “inglês ver”, como tantas outras. Será que não era isso mesmo o que a classe
política pretendia? Saber quanto o governo gastou ou não gastou, em que aplicou ou deixou de aplicar,
como contabilizou suas receitas e despesas, a quem favoreceu, a quem prejudicou, para onde mandou o
produto da arrecadação, quem tomou empréstimos no BNDES e não pagou, quem são os políticos
processados ou investigados, quais são os números reais da seguridade social e da DRU.... deixar o povo
saber isso?! E se as informações fossem para investigar o presidente, seus ministros ou deputados da sua
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base aliada? Com todo esse poder de fogo na mão, facilitar para o inimigo por quê? Não, não há interesse
em que essas coisas se tornem públicas. Ao povão e à Imprensa, só deverá ser dado a conhecer o que é
para conhecer, sem comprometer. Felizmente, o decreto foi derrubado, caso contrário, este seria o quadro
que enfrentaríamos. A lei segue em vigor, mas funcionando deficientemente, como se demonstrou. Mas
é o que temos. A tentativa frustrada de alterar a lei já demonstrou que não se deve esperar muita
transparência nas ações do atual governo.

Governo transgride a Lei de Acesso à Informação e manda bloquear informações sobre a
RP
Esperava-se que com a não aprovação do decreto que tentava alterar a Lei de Acesso à
Informação o governo fosse respeitar a decisão do Congresso e permitir o livre acesso ao Portal da
Transparência, para obter informações técnicas sobre os estudos que embasaram a PEC 6/2019, que trata
da RP. Mas não foi o que ocorreu.
Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, na edição de 21/04/2019, essas informações
foram negados ao jornal, que as solicitou formalmente, através do “Portal da Transparência”(???).
Vejam, abaixo, o que diz esse jornal:
BRASÍLIA. O Ministério da Economia decretou sigilo sobre estudos e pareceres
técnicos que embasaram a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Previdência. Assim,
não é possível ao cidadão comum, afetado diretamente pelas mudanças em pensões e
aposentadorias, ter acesso a argumentos, estatísticas, dados econômicos e sociais que
sustentam o texto em tramitação. A decisão de blindar os documentos consta de resposta da
pasta a um pedido da Folha para consultá-los, formulado com base na Lei de Acesso à
Informação, após o envio da PEC ao Congresso. [...]"Não será possível a liberação dos
documentos solicitados", informou a secretaria ao jornal, sob alegação de que a PEC "ainda se
encontra em fase inicial de tramitação no Congresso".

Também tentamos obter informações no Portal da Transparência e vimos que as respostas são
seletivas. Não compromete e é de caráter geral? Responde. Caso contrário, silencie-se ou dê-se uma
resposta vaga ou redirecionada. Acreditamos no jornal Folha de São Paulo porque, além da nossa
experiência pessoal, verificamos isto (um exemplo de como eles fazem essa seleção):

Figura 16 – Sonegação de informações no “Portal da Transparência”

A imprensa e o cidadão comum já foram vetados. Só falta agora impedirem o acesso aos
deputados e senadores da oposição, o que já estaria ocorrendo, segundo informam os deputados
Alexandre Molon (PSB-RJ), Erika Kokay (PT-DF) e Edmilson Rodrigues (PSOL-PA).
Por que não querem permitir o acesso? E onde fica o respeito ao cidadão e às leis do país? Essa
atitude só confirma as más intenções do governo em manter a opinião pública desinformada, que só
pode saber o que eles permitem que se saiba, na versão que eles querem que acreditemos. Como o
Executivo foi derrotado no Congresso em sua pretensão, não respeitou a decisão e resolveu agir
discricionariamente e contra legem. Afinal, qual é o nosso regime político? Se não estamos no
totalitarismo nem no autoritarismo, como justificar uma atitude dessas, num regime que se diz
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democrático? Se o próprio governo dá o mau exemplo, não cumprindo as leis que dele mesmo emanam,
como esperar que os cidadãos as cumpram?

O próximo passo: inundar o país com propagandas positivas sobre a “Nova Previdência”
Uma vez aprovada a admissibilidade da PEC, o próximo passo é preparar a campanha publicitária
para formação da opinião pública. Notícias nos sites oficiais do governo, nos jornais, rádios e TVs
alinhados, e até nas redes sociais, serão constantes. Panfletos, outdoors e cartilhas em pontos estratégicos
também serão utilizados. O grande mantra da Nova Previdência será reforçado ao extremo.
O mote da campanha será mostrar que a reforma é boa e necessária para o país, que não vai retirar
direitos dos mais pobres, que vai promover a justiça social, onde quem ganhar mais vai pagar mais e
quem ganhar menos vai pagar menos. Toda essa ofensiva mentirosa e travestida de verdade iniciou-se
na segunda quinzena de maio e vai persistir enquanto estiver em tramitação a PEC 6/2019. É possível
que se estenda, aí já amenizada, até a sanção presidencial e posterior regulamentação, desde que a PEC
não caia no meio do caminho e cumpra todas as etapas necessárias à sua entrada em vigor. O bombardeio
propagandístico atingirá os limites do insuportável.
A Comissão Especial terá o prazo de 40 sessões para apreciar o mérito da proposta e sugerir
modificações. Esse é o prazo em que a contrapropaganda tem de se instalar e funcionar. E a primeira
coisa a ser reivindicada é o debate público com os representantes da sociedade civil. A contrapropaganda
deverá mostrar que a proposta de reforma precisa ser justificada e comprovada, antes de ir para votação
na Câmara, e que não pode ser imposta de cima para baixo. Debates internos (aliás, pouquíssimos),
somente entre os próprios membros do Poder Legislativo não são os que a sociedade almeja.

A RELAÇÃO DO GOVERNO COM OS QUATRO POLOS DE FORÇA
Em capítulo anterior, vimos que as quatro grandes forças que o governo precisa ter ao seu lado
são a opinião pública nacional, a opinião pública internacional, o Congresso Nacional e a mídia de
massa. Dessas, a única que já conquistou por completo foi a opinião pública internacional. As outras
ainda estão sendo trabalhadas. A principal e mais forte delas, o Congresso Nacional, ainda não se
posicionou. Se tivesse de classificar, diria que a opinião pública interna e o Congresso Nacional são as
forças principais; e a mídia e a opinião pública internacional, as acessórias. Mas não as subestimemos
por serem acessórias. Em política, como em tudo o mais, o acessório sempre acompanha o principal; e
a falta de um acessório pode comprometer ou até inviabilizar o desempenho do principal.
A mídia, por exemplo, além de ser formadora de opinião e induzir comportamentos para a
indústria cultural14 voltada para o consumismo, também o é para a cultura de massa, no campo social e
político. É ela quem camufla as intenções das forças de classe e dá sustentação e continuidade às
mensagens que devem ir para a opinião pública; é ela também quem pacifica (às vezes instiga) as massas,
contribuindo para a dominação das elites sobre as classes inferiores; é ela quem difunde uma cultura de
subserviência, desativando reflexões críticas e revoltas contra o sistema dominante. Sem a cooperação
da mídia, as propostas governamentais não vingam, porque só a propaganda institucional do governo
não dá conta do recado.

14

Indústria cultural: Termo criado por Max Horkheimer (1895-1973) e Theodor Adorno (1903-1969), na década de 1940,
para designar o modo de produzir cultura no sistema capitalista; produtos culturais eram desenvolvidos já direcionados
para que houvesse um consumo exagerado por parte das massas, com o obetivo de incrementar lucros..
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Mas não vamos generalizar porque a mídia também tem o seu lado positivo: informar a verdade.
As coisas citadas anteriormente só acontecem com a mídia comprometida, aquela que se alia aos
governos e deles obtêm favores. A nós, cabe ficar com o que sobra porque, no geral, a grande mídia
procura aliar-se aos governos. E é nesse segmento menor, o dos não-alinhados, que deveremos buscar
as informações que confrontam as da grande mídia; isto, se não formos conformistas e quisermos
realmente descobrir as verdades.

Identificação e arregimentação das forças
A batalha para a aprovação da RP não será tão tranquila como o governo espera, apesar de, no
momento atual, ele estar mais fortalecido e levando vantagem, por ter exército e poder de fogo maiores.
Já identificou as forças de que precisa e equipou sua tropa de choque, que está em fase final de
treinamento. As forças de oposição estão um pouco atrás. Não têm exército, apenas grupos de resistência,
e estão tentando arregimentar reforços e armamentos. Ainda nem têm suas estratégias de ataque e defesa
traçadas, o que parece só será feito bem mais adiante.
O ideal para o governo seria aprovar a reforma contando com o apoio das quatro forças com que
terá de lidar, as que vimos lá atrás: Congresso Nacional, mídia, opinião pública nacional, opinião pública
internacional. Mas ele ainda não conquistou todas. E se isso não for possível, que outras estratégias pode
usar?
Para entender quais são essa forças, como se combinam, e que resultados produzem, vamos
examinar a próxima tabela:

Opções matemáticas para a combinação e conjugação de forças
Convenções: M: Mídia; C: Congresso; OPN: Opinião Pública Nacional; OPI: Opinião Pública Internacional
TABELA 3

Analisando a tabela acima, pode-se concluir:
1. A opção ideal para o governo, caso não consiga monopolizar as quatro forças, é obter
apoio da mídia, do Congresso e da opinião pública nacional;
2. a segunda melhor opção é ter o apoio da mídia, do Congresso e da opinião pública
internacional;
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3. a terceira melhor opção, se não puder contar com a mídia nacional, é ter o apoio do
Congresso, da opinião pública nacional e da opinião pública internacional.
4. se não puder ter o apoio de um dos três conjuntos acima, resta-lhe ter, no mínimo, o apoio
de dois, e, em todos eles, constando o Congresso Nacional, como obrigatório;
5. é possível aprovar a reforma, mesmo sem o apoio da opinião pública nacional;
6. O Congresso poderá ser cativado pela mídia, pela opinião pública ou pelas lideranças do
governo (neste caso, sendo agraciado com compra de votos pelo sistema “toma lá dá cá”,
com distribuição de cargos e ministérios, aprovação de emendas parlamentares e...?).
7. Nenhuma de EC poderá ser aprovada sem a aprovação de 60% do Congresso.
Essas são as possibilidade de relação entre os quatro polos de força e com os quais o governo
terá de conviver. O primeiro passo é ganhar a opinião pública; o segundo, formar maiorias e ganhar a
confiança e o apoio do Congresso.
Ao encerramento deste livro, o governo apenas ganhou algumas adesões no Congresso e avançou
um pouco mais no convencimento da opinião pública. Nesta data, segundo a mídia, a RP já teria o apoio
de 52% da população (???). Mas isso não significa que se tenham solidificado nem uma nem outra
conquista.
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PARTE III
O DESMANTELAMENTO DA FARSA DO
“DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA”
.
Fora da economia de guerra, aumentar impostos, cortar investimentos,
congelar salários, cortar benefícios e demitir, antes de buscar novas formas de
melhorar receitas, são armas dos administradores incompetentes, preguiçosos e
desalmados. Preferem começar pelo fim, por não saberem como iniciar uma gestão
planejada, cronogramada e eficaz.

Pelo que já foi exposto até aqui - pelo menos é o que se espera -, parece ter ficado bastante claro
que os números das contas públicas do governo são divulgados como um verdadeiro samba do crioulo
doido, cantado para uma babel midiática e econômica que, por sua vez, o interpreta para um público
também babélico, que não entende o economês nem o politiquês. Assim, cada um o entende (ou não),
de acordo com os juízos de valores que conseguem formar, quando conseguem. Se as fontes de
informação são diversas e desencontradas, a tendência é que, na dúvida, se dê maior credibilidade às
informações oficiais do governo. E por estranho que soe, essa é exatamente a situação desejada. Por
quê?
Faz sentido, caro leitor, faz sentido. O governo tem interesse em aprovar uma estranha “reforma
da Previdência”, que vai retirar direitos, cortar, dificultar e/ou diminuir benefícios. Um dos mais
desumanos e perversos é o da redução do benefício da prestação continuada (BPC), que cai de um
salário-mínimo para R$ 400,00, tendo-se de esperar mais cinco anos, para poder atingir o valor de um
salário-mínimo. Vai aumentar também o valor das contribuições (serão instituídas alíquotas
progressivas) e jogar os candidatos à aposentadoria, toda a população que vive direta ou indiretamente
de salários, nas mãos dos bancos e empresas de capitalização ou seguridade privada. Ninguém, na
aposentadoria, vai poder ganhar mais do que o teto máximo miserável do RGPS, hoje no valor de R$
5.839,45. Quem quiser ganhar acima disso, terá de pagar valores adicionas ao que já arrecada para essas
instituições e não existe nenhuma garantia de que, no futuro, elas possam honrar seus compromissos ou
mesmo que ainda existam. Quem, senão o próprio governo, os banqueiros, os empresários, o FMI, o
Banco Mundial e investidores estrangeiros pode querer uma reforma dessas?
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A RP, além de aumentar a idade mínima (e este não é o maior dos problemas) vai reduzir
benefícios e restringir também a pensão por morte, causando apreensão e temor para todos os
trabalhadores e seus dependentes. E como as leis que regulam a seguridade social vivem mudando,
sempre para criar mais dificuldades na obtenção dos benefícios e garantir direitos, caminha-se a passos
largos para um quadro de insegurança jurídica e social, que penaliza duramente a classe assalariada,
independentemente de estarem ou não aposentados..
Mas se a RP é um verdadeiro pacote de maldades contra a população, como o governo pretende
fazer para que ela seja aceita, sem ou com pouca resistência, por toda a sociedade? Aí está o “X” da
questão. E a resposta é uma só: disseminando o medo, mentindo, chantageando, coagindo,
conquistando a mídia, o Congresso e a opinião pública. Para isso, precisa dizer e convencer que a
Previdência é deficitária, que tem rombo, que também é a culpada dos déficits nos orçamentos da União
e que se não se fizer a reforma a Previdência quebra, o Brasil afunda, e os segurados (e agora, também
os servidores da ativa), não terão garantias de poder receber no futuro. Pânico, medo e chantagens,
disseminados por terrorismo informacional.
Alega o governo central que, por outro lado, se a Previdência for consertada, para o que “até os
militares vão colaborar” (é, já vimos a proposta de “colaboração” deles), garante os direitos e
recebimentos futuros de todos os segurados e restabelece o equilíbrio fiscal das contas públicas. Então,
para fazer esse convencimento e sustentar a mentira, ninguém pode saber os verdadeiros números da
Previdência, nem do orçamento geral da União, nem aprender como se faz as contas. Se isso acontecer,
o governo perde a sua principal arma.
Partindo do lema “mentir para convencer é preciso”, o governo alega e divulga, sem provar, que
a Previdência “é” deficitária, que possui um rombo crescente e que impacta a DPF, fazendo-a crescer e
levando o resultado das contas públicas para o déficit primário. Por isso (e por outros motivos inventados
e já citados) é preciso, urgente, fazer uma “reforma da Previdência”. Mentira! Mentira construída com
jogo de palavras, falsas informações e manipulação de números, através da tão já institucionalizada
“contabilidade criativa”. Com ela, meio grosseiramente, é claro, é possível criar déficits ou superávits,
conforme a vontade do freguês. Mas como a contabilidade pública é complexa, pressupõe o governo que
essas falcatruas contábeis estrão bem dissimuladas e não serão fáceis de descobrir.
De certa forma, é isso mesmo que acontece, conseguindo enganar até o TCU. E se engana o TCU
(engana ou torna-o conivente?), por que não enganaria a nós, mortais comuns? Engana, sim, mas às
vezes “dá zebra”. Essa mesma “contabilidade criativa” já derrubou o governo Dilma. E ela mereceu,
porque errou muito. Mas depois que ela saiu, os sucessores continuaram fazendo a mesma coisa; e assim
permanece, até hoje.
Ora, dizer que a Previdência É deficitária, não é a mesma coisa do que dizer que a Previdência
ESTÁ deficitária. Não obstante, dependendo da contextualização, “ser” e “estar” possam ser
empregados alternativamente, sem significar diferenças de sentido (João é morto ou João está morto),
isto não é o mais usual. Normalmente, “ser” dá a ideia de permanente e “estar” de temporário. Exemplos:
o poço é seco (secou de vez, dali não brota água); o poço está seco (está seco hoje, mas amanhã ou
depois pode não estar); “Ser” deficitária, ser rentável, ser doente, ser saudável, etc, é uma condição
constante, que caracteriza o indivíduo ou entidade. “Estar” deficitário, estar doente, estar rentável, estar
saudável, são condições passageiras, que podem mudar com o tempo, se as causas forem sanadas ou
novos fatos surgirem. A Previdência, é autossustentável e sempre se mostrou superavitária. Apenas em
2016, por conta da recessão gerada pela própria incompetência do governo, apresentou, pela primeira
vez, um déficit, assim mesmo, não real e de natureza apenas escritural, mas não nos astronômicos valores
anunciados. Portanto, ela, a Previdência, não é deficitária; ela está deficitária (se os números do governo
estiverem corretos). O jogo de linguagem e informação para a construção da mentira começa aqui, de
2016 em diante.
Com relação aos resultados da Previdência, informa-nos Schreider (2017), no artigo “Afinal,
existe mesmo rombo na Previdência?”, da BBC News-Brasil:
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Segundo cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal (Anfip) citados pela CPI, a Seguridade Social apresentou em média saldo
anual positivo de R$ 50 bilhões entre 2005 e 2016. O único saldo negativo desse
período, de R$ 57 bilhões, ocorreu no ano passado [2016]. Segundo a Anfip isso foi
reflexo da crise econômica, que reduziu a arrecadação de tributos, mas trata-se de
uma situação conjuntural que será revertida com a retomada da economia. (grifos
nossos)

Pronto! Está formada a celeuma. E não é só por causa desse pronunciamento da ANFIP, que tem
altíssima credibilidade, por ser formada por auditores fiscais da receita, que, a partir de 2007 (a conferir),
engloba os antigos fiscais da Previdência Social. O problema é que vários economistas nacionais de
renome, entidades de pesquisa, organizações da sociedade civil e cientistas políticos chegaram à mesma
conclusão. Pior: na CPI da Previdência, concluída em 2017, o resultado foi o mesmo, mas o governo
simplesmente ignorou. E se retrocedermos no tempo e ampliarmos a faixa de observação para 20 anos,
como já fizeram, o resultado será superávit em todos os anos, só variando os valores finais. Moral da
história: alguém está mentindo, mas quem?
Para responder a essa pergunta, temos de identificar onde está a mentira, qual o seu tamanho,
qual o verdadeiro propósito e a quem interessa. E durante a investigação é necessário que se analise o
importante papel da mídia na construção da farsa. Com a desinformação, falta de transparência e
números tão desencontrados como os que o governo oferece, quem vai se dar a esse trabalho? Sim,
alguém terá de ir atrás da verdade, mas não será fácil e não será o cidadão comum, leigo em contabilidade
pública, quem fará isso, mesmo que nada o impeça de tentar, conforme é o nosso caso.
O ideal, o correto, o honesto, é que antes - eu disse antes - de a proposta da RP ser colocada em
votação, essas divergências, os orçamentos verdadeiros e o real propósito da RP fossem esclarecidos e
revelados para a nação. O real propósito, é fácil de entender, o governo não vai revelar nunca, e se
quisermos saber vamos ter de tirá-lo a ferro, do útero das contas públicas. Mas pelo menos os números
verdadeiros, isto podemos perseguir, dê o trabalho que der.
O que vamos tentar demonstrar neste capítulo é que:









São mentirosos os números e argumentos do governo para justificar a “reforma da
Previdência”,
A Previdência Social, o braço econômico do sistema de Seguridade Social, não é
deficitária. Ela foi escrituralmente colocada nessa situação pelo Governo Federal, para
legitimar ações intervencionistas no sistema, com o único propósito de justificar a
implantação de um regime de capitalização na Previdência, onde saem ganhando o
governo, os bancos, instituições financeiras de capitalização, os empresários e as
empresas de seguridade privada, perdendo o povo. Um outro motivo, talvez, seja achar
um culpado, para justificar a incapacidade gerencial do governo..
A Previdência é autossustentável e superavitária, ao contrário do que o governo afirma;
O único impacto que os resultados da Previdência acarreta ao Orçamento da União é que,
se ela ficar deficitária, não terá mais como ceder parte de seus recursos para socorrer o
Governo na amortização dos juros da Dívida Pública e outras finalidades.
Recursos da Previdência têm sido desviados, por mais de 20 anos, para socorrer o
Governo Federal, que não cumpre suas obrigações constitucionais.
Existem relações matemáticas não estudadas, entre os resultados da Previdência, o PIB,
a DPF, a taxa média de desemprego anual , as taxas de juros (SELIC) e os resultados
primários do orçamento fiscal da União.
A DRU, as renúncias fiscais, as fraudes, a sonegação e a inadimplência não cobrada, são
os maiores usurpadores dos recursos da Previdência, que mesmo com todos esses ataques,
manteve-se superavitária por 20 anos consecutivos, até o ano de 2015, acusando o
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primeiro baque somente em 2016, assim mesmo, porque não foram considerados os
recursos desviados, porque, se o fizessem, continuaria superavitária, como sempre esteve.
Não é a Previdência que impacta negativamente a economia. É exatamente o contrário: a
Previdência é que é impactada pelo mau desempenho da economia. Se a economia vai
bem, a Previdência vai bem. Se vai mal, ela acompanha.
A Previdência não é a responsável pela crise fiscal nas contas públicas. A malversação
dos recursos, a corrupção e a incompetência, estes sim, são os verdadeiros culpados.
.

O sistema político do nosso Poder Legislativo é bicameral. Com isso, a proposta da RP, precisa
ser debatida nas duas casas e obter, em ambas, a aprovação de 60% (3/5) dos seus membros e, antes
disso, ser aprovada na CCJ (etapa já cumprida) e passar pela Comissão Especial, onde provavelmente
também passará, mesmo com dificuldades. Sabemos que, independentemente da sua filiação partidária
e de fazer parte ou não das bases de apoio ao governo, existem também parlamentares sérios e honestos,
que querem votar com consciência, neutralidade, e bem informados. Mas como votar uma proposta
eivada de inconsistências e falta de informação? Como votar uma proposta de tão importante impacto
social, sem submetê-la a um aplo debate público com a sociedade? Qualquer que seja o resultado, nessas
condições, ele será sempre questionável. Esse é o grande nó a desatar. Mas com chantagens e
negociações para cooptar votos, tudo se resolve, se houver habilidade negocial.
O governo precisa entender que não é inteligente agir açodadamente e que pressa, num caso
desses, não resolve e só vai criar mais problemas para o país, podendo, como ocorreu em vários outros,
gerar revoltas populares, greves e instabilidade política, o que também acarreta o rebaixamento das notas
dadas ao Brasil pelas agências de risco, aí, já sem levar em conta o PIB do momento. Sem que isso
pareça um trocadilho, vale a pena o risco? Colocaram isso na balança? Se não, deveriam, porque os
efeitos podem ser contrários aos esperados. Tudo o que a nação avidamente deseja é crescimento
econômico, segurança, pleno emprego, justiça social e melhoria do IDH brasileiro. A RP, a que foi
proposta, vai proporcionar isso? E ainda que feita, vai ela, sozinha, sanear as finanças públicas do país
e tirá-lo da crise?
As duas perguntas naturais que advêm dessa argumentação são: 1) Por que as divergências entre
os cálculos externos e os do governo são tão grandes? 2) Por que o governo deseja tanto fazer a RP? E
a mídia, que papel ocupa nesse entrevero? É tão simples de entender, que eu poderia deixar para o próprio
leitor responder. Mas vamos adiante, porque pretendo dar uma mãozinha!
Para que eu possa ajudá-lo, será necessário, a contragosto, que o leitor entenda que isso não será
possível sem falar-se em números, tabelas, estatísticas e gráficos, pelo que lamento. É bem verdade que
esses elementos não são apropriados para uma obra que pretende ser literária. Mas é preciso correr-se o
risco da descaracterização porque, caso contrário, não teremos como fornecer elementos de convicção
ao leitor, já que os argumentos usados pelo governo para justificar a sua malfadada RP são baseados em
números. Logo, para contestá-los, teremos de usar a mesma via. Como os nossos números são bem
diferentes dos oficiais, teremos não só de expô-los de forma organizada, mas justificá-los. E aí, caro
leitor, as tabelas e estatísticas serão inevitáveis e exigirão um certo esforço de raciocínio e até umas
continhas, simples, é verdade, mas ainda assim contas, que ninguém gosta de fazer, a não ser quando
imprescindível.
Aqui, neste capítulo, que já atinge a metade do livro, está o segredo para o entendimento da farsa.
Recomenda-se que o leitor fique atento aos conceitos de orçamentos (fiscal, da Seguridade Social e de
investimentos), DPF (Dívida Pública Federal), PIB (produto interno bruto), resultados primários,
superávit ou déficit primário, superávit ou déficit da Previdência, taxa de desemprego, DRU
(desvinculação das receitas da União), CSSL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), Seguridade
Social, reservas internacionais ou cambiais, fontes de custeio. Esses conceitos poderão ser consultados
nos capítulos anteriores em que foram mencionados (de preferência) ou, em último caso, no glossário,
no final do livro. Vamos recordar e comentar alguns deles:
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SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL E A DRU

A Seguridade Social e suas fontes de custeio
Interpretando os artigos. 194 e 195 da CF/88, vemos que eles não só elencam os componentes do
sistema de seguridade social, como os definem, bem como as fontes de custeio do sistema. O art. 194
estabelece que o sistema deverá atender às áreas de saúde, previdência e assistência social, seus três
braços. Já o art. 195 da Constituição Federal, determina que a seguridade social será financiada por toda
a sociedade, de forma direta e indireta mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e das contribuições sociais.
A CF determina também que é dever da União o suprimento de insuficiências financeiras no
pagamento dos benefícios de prestação continuada a cargo da Previdência Social na forma de lei
orçamentária anual (dessa obrigação o governo está querendo se eximir com a RP).
Quanto às fontes de custeio, assim dispõe o 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 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
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;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
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;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equipara
(grifos nossos)

Atualmente, por conta da CF, suas alterações e legislações complementares, assim se apresenta
o financiamento da Seguridade social:
Fazem parte das fontes de custeio da Previdência:
As contribuições sociais do empregador, empresa ou entidade a ele equiparadas (contribuição
sobre a folha de salários), as contribuições sociais do trabalhador e segurados (contribuição sobre os
salários); as contribuições sobre receita de concursos de prognósticos (loterias); as contribuições de
importador de bens e serviços; as contribuições sociais sobre o lucro líquido (CSSL); as contribuições
do PIS/PASEP; COFINS.
A nossa CF já sofreu 107 alterações nesses 30 anos da sua criação, com o paradoxo de que mais
de 100 dos seus artigos ainda não foram regulamentados. No bojo dessas alterações, seis foram feitas no
sistema de seguridade social (minirreformas), sempre retirando, alterando ou restringindo direitos, a
última delas no governo Dilma. As anteriores foram no governo FHC e Lula. Temer tentou também,
mas por conta dos escândalos políticos, não conseguiu.
Essas “reforminhas” começaram já lá em 1993 (a primeira), com a EC 3/93 (caráter contributivo
no Serviço Público), seguidas pela EC 20/98 (idade mínima 55 e 60 para servidores; substituição de
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tempo de serviço por tempo de contribuição; extinção da aposentadoria proporcional); EC 41/2003
(mínimo de 20 anos no serviço público para aposentadoria integral; fim da paridade salarial para novos
servidores; redutor de pensão; tetos na administração pública); EC 47/2005 ( regras de transição para a
EC 41/03; tempo mínimo de contribuição; regras 85/95); EC 70/2012 (integralidade na aposentadoria
por invalidez permanente); EC 88/2015 (ampliou idade de aposentadoria compulsória para 75 anos).
Fácil é de inferir que o Capítulo II, do Título VIII, da CF tem sido por várias vezes alterado, de
acordo com as conveniências dos governos, mas em doses homeopáticas, e nunca de uma forma tão
drástica e draconiana como a que está se propondo agora, que praticamente reescreve por inteiro o
mencionado capítulo, promovendo profundas mudanças na Seguridade Social.

A sangria causada pela DRU
Embora já tenhamos falado sobre ela no capítulo anterior, vale a pena lembrar que este é o
mecanismo criado por emenda constitucional em 1994, à época com o nome de Fundo Social de
Emergência (FSE), e que tinha por objetivo estabilizar a economia após o Plano Real, permitindo ao
governo retirar 20% das receitas de resultado da Previdência para aplicá-las onde bem entender
(normalmente, o dinheiro desviado é utilizado para pagar os juros da dívida pública). De lá para cá, o
que era para ser “provisório”, vem sendo utilizado e renovado sucessivamente, por todos os governos.
Recentemente, pela EC 87/2015, a autorização foi renovada até 2023 e elevado o percentual da mordida
de 20 para 30%, o que passou a ser executado a partir de 2017. Na tabela abaixo, segundo publicação da
ANFIP, mostramos o estrago que isso causa para a Previdência:

TABELA 4

Como se vê, os valores são elevados (em 2017 atingiram, só naquele ano, 113,5 bilhões), e esses
desvios, assim como outros itens, não são incluídos nas contas do governo, quando apura os resultados
das contas da Previdência Social. Faça-se essas contas para 24 anos, com um desvio médio de R$ 50
bilhões/ano e ultrapassaremos, com folga e sem correção monetária, os R$ 1,20 trilhões que o ministro
Paulo Guedes pretende economizar com a RP, em dez anos. Segundo nos informa Barros (2018), em
publicação do IEPREV, “A DRU retirou da Previdência, entre 2000 e 2015, o valor de: R$
75

614.904.000.000,00 (bilhões). Atualizado pela taxa Selic, esse valor chegaria hoje [referia-se a
18/11/2018] a: R$ 1.454.747.321.256,90 (trilhões)15”. Dá para concluir, então, que na metade do tempo
previsto por Paulo Guedes, o que foi desviado da Previdência é superior aos 1,2 trilhões que o ministro
pretende que o país economize, em dez anos. Não há, pois, que se reclamar da Previdência Social, e sim,
agradecer por ela existir.
Por essa razão, quando apresentarmos nossos cálculos mais adiante, desconsideraremos os
valores divulgados pelo governo e incluiremos a DRU, mais outras receitas próprias não incluídas,
menos despesas de outras unidades orçamentárias, levadas indevidamente a débito do orçamento da
Seguridade Social. Mas o motivo da desconsideração não é só esse. O problema é que, com ou sem DRU
e outros ajustes, os números do governo são inconsistentes e contraditórios, não merecendo confiança.
Como confiar em dados que são apresentados de quatro ou cinco formas diferentes?
O fato de estarmos dando destaque à DRU, não significa que é ela a única torneira por onde
escoam os recursos da Previdência, como veremos mais adiante. Nossas pesquisas apontam que existem
outras grandes torneiras esvaziando os cofres da Previdência (renúncias fiscais, desonerações fiscais,
inadimplência não cobrada, inclusão indevida de despesas que não são da Previdência, não inclusão de
receitas que seriam próprias da Previdência, falta de repasses compensatórios por parte da União). São
essas as continhas que o governo utiliza para fabricar o falso rombo na Previdência. Acresça-se a isso o
que é desviado por fraudes e sonegações e é possível afirmar que, na verdade, não existe “rombo” na
Previdência, e sim “roubo” na Previdência. Ora, se só o governo controla a abertura, a dosagem do que
entra ou sai e o fechamento das torneiras, é dele a responsabilidade pelo que foi desviado. Ressalve-se
que sobre as fraudes e sonegações o governo não tem ingerência direta. Mas na medida em que deixa de
fornecer os meios e recursos para combatê-las, compartilha responsabilidades. O mesmo se pode dizer
em relação ao desemprego, que impacta negativamente os resultados do OSS. Aqui sim, deveria haver,
não propriamente uma reforma, mas um conjunto de medidas saneadoras, às quais poderiam ser
acrescentadas as execuções fiscais da dívida ativa previdenciária e, a mais importante delas: extinguir,
para sempre, a DRU.
Nota-se que são muitos os inimigos da Previdência; mas o maior deles, depois dos fraudadores e
sonegadores, é o próprio governo. E se ele fizer um mea culpa e quiser mesmo que a Previdência
continue forte e superavitária – mais ainda do que sempre foi – basta executar as medidas do parágrafo
acima destacado e não será necessária nenhuma “reforma da Previdência”. Atingirá seus objetivos sem
se desgastar e ainda aumentará a sua avaliação positiva. Mas para mantê-la, terá de atacar outros
problemas do seu orçamento fiscal, se quiser torná-lo superavitário. PIBs negativos ou pibinhos de 1%
e taxas de desemprego rondando os 13% não tiram o país da recessão econômica.
Ressalte-se ser de suma importância que o leitor perca um tempinho examinando as tabelas
apresentadas, a fim de que melhor possa entender o raciocínio e a argumentação utilizados. Como serão
várias essas tabelas e vários os anos analisados, examinar todas as tabelas e todos os exercícios, ano a
ano seria cansativo. Para superar essa dificuldade, sugerimos que se examine a estrutura da tabela,
identifique-se o que ela pretende informar e considere-se pelo menos dois ou três dos exercício mais
significativos, uma vez que que a apuração dos demais, na mesma tabela, seguirá critérios idênticos.

15

Não podemos endossar esses números porque careceria de maiores verificações e conferências dos cálculos, aos quais
não tivemos acesso. Assim, estamos apenas repassando a informação, de responsabilidade do autor original.
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POR QUE O INTERESSE NA “REFORMA DA PREVIDÊNCIA”?
O primeiro motivo
Este fica bem claro na declaração abaixo, do ministro Paulo Guedes, de acordo com informação
do jornal Correio do Povo, em sua edição de 22/05/2019:
O ministro da Economia, Paulo Guedes, bateu na tecla da necessidade de uma
potência fiscal de R$ 1 trilhão em dez anos com a reforma da Previdência para que o governo
seja capaz de lançar o regime de capitalização. Segundo ele, o governo irá regular, vigiar e
garantir o novo regime de aposentadorias.
"Vou trocar a expressão 'capitalização' por 'poupança garantida'. Os ricos adoram
capitalizar, e criticam quando propomos capitalização para os pobres. Na poupança garantida
o jovem levará os recursos para o futuro", afirmou o ministro, durante palestra de mais de uma
hora de duração no Seminário Previdência, organizado pelo jornal Correio Braziliense. (grifo
nossos)

Não há necessidade de maiores esclarecimentos porque o texto é autoexplicativo e revela
claramente que o principal interesse na aprovação da RP é preparar o caminho para o sistema de
capitalização da Previdência e garantir os recursos financeiros necessários para esta transição, custo esse
estimado (coincidência) exatamente no valor de 1,2 trilhões de reais.
O senhor ministro Paulo Guedes gosta muito de insistir na expressão “potência fiscal”, repetindo,
a todo momento que a RP precisa ter a ”potência fiscal” de 1,2 trilhões em dez anos, sob pena de não
resolver nada. Por quê? Segundo as declarações que inadvertidamente deixou escapar, o dinheiro
economizado com a RP, não se destinará a investimentos nem a trazer nenhum benefício para a
população. A economia, com o sacrifício do povo, se destinará ao sistema financeiro, para pagar o custo
da transição do sistema participativo para o sistema de capitalização. Mas as contas de Paulo Guedes
estão erradas. Os seus 1,2 trilhões estão muito longe de serem suficientes para bancar o custo da transição
(pesquise-se esse valor em outros países). O valor irá consumir mais de um PIB anual inteiro, no mínimo.
Observem no infográfico da página seguinte, o segundo motivo:
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O segundo motivo

Figura 19- Infográfico - Comparação da arrecadação dos vários tributos e contribuições federais, segundo a ANFIP

Aqui não vamos perder também muito tempo. Deixaremos que o gráfico fale por si só. Somente
a título de esclarecimento, o leitor deve levar em conta que embora o exemplo que utilizamos seja o
referente ao exercício de 2013 (elaboração da ANFIP), os critérios são os mesmos para todos os
exercícios. Comportamentos de arrecadação em proporções percentuais serão bastante semelhantes,
variando apenas os valores absolutos, e muito pouco os percentuais, sem chegar a comprometer o
raciocínio.
Fizemos o mesmo cálculo acima, com os mesmos critérios da ANFIP para outros exercícios e o
que percebemos foi que a relação se mantém, variando no intervalo 50% - 58% . No exercício de 2016,
por exemplo, o valor acusado foi de 52,1%, o que nos permite dizer, de uma maneira geral e simplificada,
que a arrecadação previdenciária, sozinha, corresponde a um pouco mais da metade de toda a
arrecadação federal.
De fato, examinando o gráfico, e admitindo a hipótese de que ele esteja correto, como
acreditamos, a primeira coisa que se nota é que o valor de R$ 651 bilhões se refere a receitas que
deveriam estar alocadas como tal no orçamento da Seguridade Social. A segunda coisa que salta aos
olhos é o expressivo valor da arrecadação previdenciária (57,1%), ou seja, “mais da metade de toda a
arrecadação federal”. Outra coisa que se percebe é que a receita previdenciária, sozinha, e sem contar
com os acréscimos do PIS/PASEP, COFINS e CSLL é superior a toda a arrecadação do imposto de
renda, no valor de R$ 292,8 bilhões e também às de todos os tributos federais. Mas não são só esses os
motivos. Existem também pressões das agências de risco e de organizações (FMI, Banco Mundial, BIS,
OCDE...) e investidores internacionais. São os bancos e investidores internacionais os maiores credores
da nossa DPF. Dê o leitor, ao que observou, a sua própria interpretação.
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Com ligeiras variações entre os dados e a representação gráfica, mas dentro da margem de
tolerância que adotamos como critério das nossas pesquisas, a ANFIP assim distribuiu a composição das
receitas da Seguridade Social/2013, tomada como exemplo:

DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS DA SEGURIDADE SOCIAL/2013:
(Em R$ bilhões)
(I)

(II)

Receita Previdenciária Líquida (1)

317,2 Recursos próprios do FAT (5)

9,5

COFINS (2)

199,4 Outras receitas (6)

5,8

CSLL (3)

62,5

Outras contribuições (7)

4,1

PIS/PASEP (4)

51,2

Contrapartida EPU (8)

1,8

Total (I+II): 651,5
Fonte: Reestruturação e adaptação dos dados da ANFIP, com base na Análise da Seguridade Social 2013
NOTAS: (1) Receitas próprias do RGPS, deduzidas as transferências para terceiros (SESI,SEC,SENAI,SENAC); (2) Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social: incide sobre o faturamento/receita; (3): Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Siglas: CSSL, CSLL
ou CSL): Incide sobre o lucro líquido, antes da provisão para o imposto de renda. Possui alíquotas variadas por faixas de lucros/regimes
de recolhimentos; (4): PIS; Incide sobre faturamento/receita; PASEP: Incide sobre FP dos servidores públicos; (5) Totalidade de recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador integram o OSS; (6) Incluem recursos próprios do MDS, do MPS, do MS e taxas de órgãos e
entidades; (7) Incluem contribuições sobre concursos de prognósticos (loterias = +/- 18,2%); (8) Encargos Próprios da União: repasses
que devem sair do Orçamento Fiscal da União, a título de compensação (o valor é baixo e muitas vezes nem é repassado para o da
Seguridade ou o é parcialmente ou com atrasos).
Os nomes das unidades orçamentárias da União e dos ministérios são os vigentes à época em que foram elaborados os cálculos. Esta
observação vale para todos os demais dados, orçamentos e fontes em que a União é mencionada. Muitos órgãos estão alocados em
outros ministérios e/ou mudaram de nome. O exemplo da metodologia de cálculo acima, bem como os adotados pelo governo central,
valem para todos os demais exercícios, anteriores e posteriores, eis que foram pouquíssimas as modificações significativas nos
critérios, salvo algumas rubricas que tiveram alterações de nomes e o percentual da DRU, que passou de 20% para 30%, a partir de
2016.

Quando o governo faz seus cálculos oficiais dos resultados previdenciários, os únicos itens que
considera, pelo lado da receita, são os referentes às notas (1) e (8). Todos os demais não são computados
como receitas previdenciárias (um elevado valor). Já pelo lado das despesas, todas são consideradas,
inclusive algumas que não são próprias da Previdência. Assim, fica fácil “fabricar” falsos déficits
previdenciários que, depois, são divulgados como “verdadeiros”. E é exatamente isso o que é feito. No
exemplo dado, o valor correto das receitas previdenciárias apuradas foi de R$ 651,5 bilhões. No entanto,
segundo informações do SOF/MPOG (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) foi de apenas
576,5 bilhões. A diferença (75 bilhões) quase que anula o resultado positivo da Previdência (76,3
bilhões). Casos há em que, em alguns exercícios, ela não só anula, como transforma superávits em
déficits. E é esse o artifício que vem sendo usado, sistematicamente. Explicaremos melhor nas seções
seguintes, mostrando o passo a passo. Continue conosco!
No que enxergamos, dos três orçamentos da União (fiscal, da Seguridade Social e de
investimentos), o da Seguridade Social é o que tem revelado melhor comportamento, mostrando-se mais
estável e sempre superavitário. Por isso, mas não só por isso, tem sofrido as investidas do governo, que
desvia recursos da Previdência para socorrer o orçamento fiscal, sempre apertado e nos últimos três anos,
deficitário. Daí o interesse em que a Previdência continue a manter-se forte e superavitária, porque se os
seus resultados encolherem ou vierem a se tornar também deficitários, a União não só deixa de ser
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socorrida pela Previdência, como fica com a obrigação constitucional de cobrir as insuficiências, o que
ela não quer, porque isso significaria menos sobra de recursos para investimentos e para o pagamento
dos juros da dívida pública. Falamos em juros, porque o principal não é pago, há décadas. Viciaram-se
em “rolar a dívida”. O pior é que uma boa parte dos juros é paga com uma nova dívida, via emissão de
títulos e/ou contraindo novos empréstimos.
Resumão: em cada exercício, o governo só respira por mais um ano, mas a dívida continua lá, e
crescendo, porque pagamento de juros da DPF não pode ser confundido com “amortização”, ainda que
afirmem o contrário. Como poderia a dívida ter sido amortizada, se no ano seguinte ela está maior? Mais
uma maquiagem orçamentária do governo? Sim, claramente, sim.
Sem procurar, ou por não querer, ou por não saber quais as reais causas do fraco desempenho da
nossa economia, e sem pensar em novas formas de gerar receitas, sem aumentar ou criar impostos, surge
a maquiavélica solução do administrador de visão curta: “Vamos atacar a Previdência com uma reforma
(nosso plano ‘A’) e a desvinculação total do Orçamento Geral da União (nosso plano ‘B’). Esquece-se
Bolsonaro, Paulo Guedes e sua equipe econômica que, após a CF/88, a Seguridade Social já passou por
seis reformas ou minirreformas. Esquece-se também que o fraco desempenho da nossa economia se deve
à política monetária equivocada do Banco Central (agora está avançando vorazmente sobre as reservas
internacionais, para conter o dólar) e não nos resultados da Previdência.
O plano “b” (a desvinculação total do orçamento) é mais macabro ainda do que o plano “a”. E
Guedes já declarou inúmeras vezes que se o plano “a” falhar ele vai insistir no plano “b”. Este ele até já
ensaiou, antes mesmo do “a”, mas tomou um chega prá lá da Câmara, que aprovou a PEC do Orçamento
Impositivo, como que a dar o recado: “Antes de aprovar a desvinculação do orçamento vocês têm de
passar por nós. E nós, além de não termos sido consultados, ainda não estamos convencidos dos
supostos benefícios que tal medida traria para o país”.
A linha mestra do governo Bolsonaro apresentada até agora sustenta-se em três grandes
objetivos: reforma da Previdência, desvinculação do Orçamento Geral da União e privatizações.
Começa-se agora, timidamente, a falar-se também em “reforma tributária” (esta sim, muito mais
importante do que qualquer outra), mas muito distanciada, na ordem de prioridades do governo. Além
do mais, exige estudos técnicos e tributários profundos, por envolver outros entes federados, estudo este
que o governo ainda não tem. Envolverá muito mais tempo, estudos e discussões do que os que têm sido
empreendidos para aprovar a RP, a toque de caixa.
Para corroborar o que foi dito neste tópico, basta atentar-se para es duas frases do ministro Paulo
Gudes sobre a desvinculação dos gastos obrigatórios do orçamento (ele quer liberdade total para tirar
recursos de onde quiser e levar para onde quiser):
“São os representantes do povo reassumindo o controle orçamentário. É a
desvinculação, a desindexação, a desobrigação e a descentralização dos recursos das receitas
e das despesas” – Paulo Guedes, ministro da Economia – O Estado de S. Paulo, 10-03-2019.
“A desvinculação eu quero total. Aí vamos ver quanto dá, mas vou tentar” – Paulo
Guedes, ministro da Economia – O Estado de S. Paulo, 10-03-2019.
Se ele conseguir desvincular o orçamento, a farra será total, porque será o administrador o próprio
gestor do seu orçamento. Ele é quem dirá onde, como, e quando gastar ou não gastar. Não haverá a
obrigação constitucional de gastar x% nisso ou naquilo. “Ora, se a Constituição Federal nos atrapalha e
tira a nossa liberdade de dizer onde e quanto queremos gastar, que se modifique a CF!” (não sei se
alguém ou o próprio Paulo Guedes disse isso, mas certamente pensou). Essas são algumas das razões de
termos hoje 107 ECs aprovadas, caminhando para outras, a mais tenebrosa delas, a da RP, se permitir a
capitalização da Previdência, como propõe o superministro da Economia.
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O modelo de Previdência chileno, o mesmo que se quer para o Brasil
Além dos interesses relacionados com o suposto “equilíbrio fiscal das contas públicas” (seria só
a RP capaz disso?), existem outros interesses de natureza financistas e rentistas, que envolvem bancos,
empresas de capitalização e de seguridade privada. Esses, precisam ser melhor explicados e, acima de
tudo, justificados.
E se o parâmetro de Paulo Guedes, como ele mesmo já declarou, é o sistema previdenciário
chileno (lá a Previdência é capitalizada), ou o senhor ministro está desatualizado e equivocado, ou o que
ele quer é que o povo se exploda.
Nem o fato de o Chile ter atualmente os indicadores PIB, inflação e taxas de desemprego
melhores que os nossos justifica a implantação de um sistema tão perverso e comprovadamente falido,
a tal ponto de estar-se cogitando agora da sua revisão, mas isso depois de sacrificar milhares de cidadãos,
desde a década de 1980 até agora. Lá, de acordo com dados da Fundação Sol (ano de 2015), 90,9% da
população recebia menos de meio salário-mínimo (R$ 694,08, para um salário-mínimo de R$ 1.226,00).
Não temos elementos para confirmar que esses números estejam 100% corretos (parecem-nos
exagerados), mas seguramente e alguns exageros à parte, é isto que está gerando problemas e exigindo
mudanças, que já começam a ser discutidas. Mas Guedes parece esquecer esta parte, pois continua
elogiando publicamente o modelo chileno. Não só isso: está propondo a sua adoção. Por quê?
Sobre o sistema de capitalização adotado na Previdência chilena, declarou Andras Uthoff , doutor
em economia pela Universidade de Berkeley, consultor do Instituto Igualdad e professor da Universidade
do Chile: “Apesar dos subsídios estatais, 80% das aposentadorias pagas no Chile estão abaixo do
salário mínimo e 44% estão abaixo da linha da pobreza. O sistema fracassou e seria uma completa
loucura implementá-lo no Brasil”.16
Mais adiante, e na mesma entrevista, é ele ainda quem diz:
“[...]uma das questões que considero muito importante para o Brasil é algo que
discutimos muito aqui nos anos 1990: fazer uma transição para um modelo como o chileno é
extremamente caro. Você precisa se encarregar de resolver a questão das contribuições feitas
no sistema antigo, o que tem um valor altíssimo. É dívida certa. No Chile, esse passivo custou
três vezes o Produto Interno Bruto (PIB) do país – e o cidadão é quem paga por isso.[...] O que
tenho a dizer é que é uma completa loucura implementar um sistema nos moldes da
Previdência chilena. É um sistema que vai na contramão do que significa a Seguridade
Social.”(grifos nossos).

Do que pesquisamos, informa a OIT que dos 30 países que capitalizaram a Previdência, 18 ou já
a abandonaram ou tiveram de repará-la (o próximo será o próprio Chile), informação também
confirmada pelo deputado Júlio Delgado (PSB – MG), que disse em sua fala na CCJ, na reunião de
03/04/2019: “[...] dos 30 países que adotaram o regime de capitalização, desde 1981 até 2014, 18 já
refizeram a sua reforma da Previdência, voltando atrás”.
Por fim, e para reforçar ainda mais o que as nossas pesquisas já revelavam, temos a declaração
de Luiz Fernando Silva, representante do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos
(Cnasp), na reunião da audiência pública sobre a reforma da Previdência, em 18/03/2019, na Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH):
“Do total de aposentadorias concedidas no Chile, 53% correspondem a meio salário
mínimo, e apenas 2% são de um salário mínimo integral, após 40 anos de contribuição. Há casos
de pessoas que ao longo da vida somaram apenas um ano de contribuição e em janeiro de 2019
receberam o equivalente a R$ 6,29. [...] A situação é tão crítica que o governo chileno está

16

Fonte: Diário do Centro do Mundo, 10/04/2019. Disponível em:
<https://www.diariodocentrodomundo.com.br/especialista-chileno-desmente-fake-news-de-paulo-guedes-sobre-aprevidencia/> Acesso em: 16 abr. 2019
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voltando a criar auxílios sociais para complementar a renda dessa faixa da população”
17
(grifos nossos)

Segundo suas declarações, a situação relatada foi verificada in loco, na recente visita que Luiz
Fernando Silva fez ao Chile.
Pois é, o sistema previdenciário chileno é tão bom que o governo de Sebastián Piñera já propõe
mudanças no sistema misto que perdura há 37 anos e que agora sofre violentas críticas. Apesar disso,
nosso ministro continua a elogiá-lo e a dizer que não procedem as reclamações dos chilenos e que
“gostaria que o Brasil tivesse esses mesmos problemas” (referia-se também aos da Previdência?).
Guedes não volta atrás e continua insistindo que a capitalização é a melhor saída para a
Previdência brasileira. Só não consegue demonstrar, dizer como vai fazer isso, estimar o custo da
transição e nem dizer de onde sairão os recursos e como vai tratar a coexistência de dois sistemas (o
antigo, para os já aposentados) e o novo, para os futuros aposentados e pensionistas. Parece que Guedes
errou na conta ao não considerar que:
Seria necessário honrar o compromisso com os 30 milhões que já estão aposentados,
pagar proporcionalmente ou indenizar os cerca de 60 milhões que estão no meio do caminho,
e isso a partir da convivência com o novo sistema, que não dá para mensurar, pois não sabemos
como vai se comportar o mercado de trabalho (Lucio Fazio, especialista em Previdência pela
FGV, em declaração ao Correio Braziliense, edição de 06/05/2014)

Como pretende ganhar apoio, se não responde às perguntas mais básicas? O custo de transição
para o sistema de capitalização é elevadíssimo para um país que se diz quebrado. Guedes está apostando
alto, com um capital de jogo que não é dele, é do povo. Se ganhar (diz ele), o povo e o país ganham
juntos. Se perder, ele (Guedes) não perde nada, a não ser credibilidade, mas perde toda a nação brasileira.
E as probabilidades de ganhar esse jogo são remotíssimas.
Felizmente, à época em que encerrávamos o fechamento desta obra, verificamos que essa
proposta foi rejeitada e retirada do relatório da Comissão Especial. Mas isso não significa que a ideia
tenha sido abandonada, porque pode vir a ser reapresentada separadamente em uma futura PEC, como
já sinalizou o ministro da Economia. Nossa estranheza é: será que o senhor ministro não tem outro
projeto mais viável e de melhor aceitação para recuperar a economia? Até agora tudo o que se viu foi a
insistência com a RP e projetos de privatização. Sobre a reforma tributária, muito mais importante e
capaz de trazer resultados mais imediatos, só o que o governo tem é a intenção, mas sem projeto. O que
existe em tramitação é um projeto antigo, de iniciativa do Legislativo e não do Executivo,

CPI DA PREVIDÊNCIA (2017) NÃO CONSTATA DÉFICIT E DESABONA
REFORMAS

Fazer uma ampla reforma da Previdência não é desejo novo, pois vem desde o Governo FHC,
em 1998, que por muito pouco não conseguiu aprova-la. De lá para cá, todos os governos, em maior ou
menor grau, também tentaram ou, pelo menos, cogitaram a possibilidade, mas por conjunturas diversas
e adversas, não chegaram a concretizar. Alguns desses projetos nem chegaram a ir a votação, morrendo
no nascedouro. A diferença é que, antes de 2016 os argumentos eram outros, voltados para o futuro e
para o aperfeiçoamento do sistema, porque não se podia falar em “rombo” ou déficit no passado, já que
isso simplesmente não existia.

17

Fonte: Agência Senado. Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/03/18/brasil-nao-poderepetir-o-exemplo-do-chile-com-reforma-da-previdencia-dizem-debatedores-na-cdh>. Acesso em: 17 abr. 2019.
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Os argumentos eram frágeis e não tinham a força necessária para justificar uma reforma. E como
brasileiro segue à risca o lema “em time que está ganhando não se mexe...”, e como aqueles governos
não conseguiram convencer a opinião pública, porque não souberam fabricar falsos déficits para usar
como argumentos, a reforma (a ampla) não saiu. O que veio foram algumas alterações mais substanciais
na Seguridade Social, ocorridas nos governos Lula e Dilma e que, mesmo sem uma “reforma geral”,
restringiram vários direitos dos aposentados e pensionistas.
Ocorre que a sanha reformista continuou viva e se intensificou no governo Temer. E foi de lá
que veio a ideia de inventar os “rombos” na Previdência, ideia esta, encampada, aperfeiçoada e ampliada
pelo governo Bolsonaro. Mas não ficou só nisso: veio reforçada pelo terrorismo psicológico, a ameaça
de quebra da economia e da possibilidade de não haver dinheiro para pagar as aposentadorias e nem
mesmo o salário dos servidores públicos e trabalhadores. Por que insistem na reforma? Já deixamos
para o leitor concluir no capítulo precedente.
A Previdência é um sistema muito bem estruturado e protegido, um dos poucos locais onde ainda
existe dinheiro sobrando, a despeito do que é alegado e a despeito dos ataques que já sofreu. E não é
pouco. Ter dinheiro em casa e passar necessidade, sem poder mexer no cofrinho, nenhum governo
irresponsável quer. A primeira coisa que esses governos tentam é avançar no cofrinho da Previdência.
Mas para poder abri-lo, têm de, antes, tentar ganhar o apoio do Congresso, da mídia e da opinião pública.
E é nessa linha que o atual governo trabalha. Nele, o pacote de maldades é muito maior do que o de
todos os governos que lhe precederam, pois inclui no projeto a capitalização da Previdência, nos moldes
da Previdência chilena, comprovadamente fracassada. Se conseguirem a aprovação, será o fim da
Seguridade Social, que pode nem compensar o holocausto de algumas dezenas de milhões de brasileiros,
eis que não há nenhum estudo sério nem garantias de que a reforma, uma vez implantada, irá tirar o país
da crise e resolver o problema da Previdência.
Quando o governo Temer, com o seu ministro Henrique Meirelles, também financista e rentista
como Paulo Guedes (coincidência?) começou a insistir com a história da Previdência deficitária, com
rombo, insustentável, etc. (o mesmo filme que estamos vendo agora), foi autorizada a criação de uma
CPI da Previdência, com o propósito de confirmar ou não se havia mesmo os tais “rombos”. E o que se
concluiu foi que havia “roubo” e não “rombo”, que a Previdência era altamente superavitária e que não
havia nenhuma necessidade de reforma. Isso foi em outubro de 2017. O que mudou tanto assim de lá
para cá? Em menos de dois anos a expectativa de vida aumentou mais três anos?.
Não, nada disso mudou. O que mudou foi a intensidade da corrupção, nas grandes empresas
públicas e estatais (Petrobrás, Correios, CEF, Banco do Brasil, BNDES...), nas agências reguladoras, no
Poder Executivo e no Legislativo, nas grandes obras públicas (Angra III, Usina de Belo Monte,
Transposição do Rio São Francisco, Hidrelétrica de Santo Antônio, Ferrovia Norte-Sul...), obras paradas
(mais de 2.000), concorrências fraudulentas, leis casuísticas ou fisiológicas, etc., etc., e o desemprego,
que aumentou consideravelmente nos últimos dois anos. O que tem a Previdência a ver com isso? Nada,
a não ser pelo desemprego que a impacta forte e negativamente. Aí sim, o governo tem de trabalhar
para reverter a situação. Se a economia não cresce, as empresas fecham ou reduzem a atividade, os
investimentos externos não chegam, os empregos desaparecem, a arrecadação tributária e previdenciária
caem.
A CPI da Previdência, um trabalho profícuo de mais de seis meses de duração, foi concluída e
teve seu relatório de 253 páginas aprovado, por unanimidade, em 25/10/2017. Além de sugerir projetos
de lei e emendas à Constituição para aperfeiçoar a legislação, o documento também solicita algumas
providências do governo federal. O relatório não só concluiu pela inexistência de déficit nos orçamentos
da Seguridade Social, como, constatou que o governo Temer mentiu e aterrorizou a população,
divulgando números e informações falsas sobre a Previdência (o mesmo que se está fazendo agora), Eis
o que nos informa sobre o episódio o próprio site do Senado:
[...]O relator concordou em retirar o indiciamento dos ministros do governo
Temer que, segundo disse, apresentaram à população brasileira “dados irreais e
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contas que não procedem”, promovendo “massiva propaganda enganosa e
terrorista para mentir e aterrorizar a população”. (BRASIL, Agência Senado, 2017,
grifos nossos).

Alguma diferença entre o que aconteceu lá e o que acontece agora, com Guedes e Bolsonaro?
Existe um áudio da Rádio Senado, divulgado pela mesma fonte, e cuja transcrição damos abaixo:
O RELATÓRIO DA CPI DA PREVIDÊNCIA APONTA QUE O SISTEMA NÃO
TEM DÉFICIT E DESCARTA NECESSIDADE DE REFORMA, EM DISCUSSÃO NO
CONGRESSO NACIONAL. LOC: A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO COMEÇOU
PELA MANHÃ E DEVE SER RETOMADA NA PARTE DA TARDE. O RESULTADO
DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DEVE SER ANALISADO ATÉ O DIA 6 DE
NOVEMBRO. REPÓRTER GEORGE CARDIM. (Repórter) Com 253 páginas, o
relatório final dos trabalhos da CPI da Previdência, apresentado pelo senador Hélio
José, do PROS do Distrito Federal, faz um histórico do sistema de Previdência Social
no Brasil, desde a sua criação, em 1923, e aponta perspectivas para assegurar o
pagamento dos benefícios no futuro. Depois de seis meses de trabalho e 31 reuniões,
o texto assegura que não há déficit na Previdência e explica que o Orçamento da
Seguridade Social também engloba os recursos da saúde e de assistência social, além
das aposentadorias e pensões. O documento argumenta que há uma série de
dados e informações inconsistentes anunciadas pelo governo para tentar
aprovar a Reforma em discussão no Congresso Nacional. Entre outros pontos, o
relatório indica que as desonerações e isenções de impostos aumentam o desequilíbrio
nas contas públicas. Hélio José também aponta que a dívida de empresas com o INSS
chega a 450 bilhões de reais mas os casos de sonegação são negligenciados por falta
de fiscalização e premiados com programas de parcelamento de dívidas. (Hélio José)
“De fato, a soma dos passivos das empresas junto à previdência remonta cifras da
ordem de R$ 450 bilhões. Fique bem claro para todos os meios de comunicação. As
empresas privadas devem à Previdência Social cerca de 450 bilhões de reais que não
pagam” (Repórter) Para o presidente da CPI, senador Paulo Paim, do PT do Rio
Grande do Sul, o relatório revela que não há necessidade de aprovar a Reforma
da Previdência, que busca reduzir os gastos do governo e retirar direitos dos
trabalhadores (Paulo Paim) “É tanto uma loucura que eles tiveram que recuar e vem
com uma tal de meia sola. Eu espero que essa CPI combata inclusive a tal de meia
sola. Nós queremos uma proposta séria, principalmente na cobrança dos grandes
devedores. Acho que esta CPI, este relatório, vai a (Repórter) Após a leitura do
relatório, os senadores poderão apresentar sugestões de mudança no texto, que deve
ser analisado até o dia 6 de novembro. O relatório final aprovado deve ser distribuído
para órgãos públicos, prefeituras e governos estaduais em todo o Brasil. (grifos
nossos).

Existe uma gravação oficial sobre esse relatório, divulgado oficialmente pela agência Senado, o
que é muito bom, para retirar-se qualquer dúvida sobre a su autenticidade.
Se você está lendo a versão Word deste livro, dê dois cliques no ícone abaixo para ouvir a gravação
oficial da Rádio Senado:

relatorio-da-cpi-da-previdencia-descarta-reforma-e-nao-aponta-deficit-no-sistema.mp3

Infelizmente, como era de se esperar, o relatório com as conclusões da CPI foi completamente
ignorado pelo governo. Teve pouquíssima divulgação e nenhuma das medidas que recomendou foram
implementadas, ficando o dito pelo não dito, ou seja, “acabou em pizza”. Mas uma coisa é certa e esta
eu me atrevo a vaticinar: a cena da batalha pelo convencimento do Congresso e da opinião pública,
usando propaganda massiva e com informações mentirosas vai continuar. Não consigo entender por que
Paulo Guedes e o nosso presidente não se deram ao trabalho de ler o relatório. Se lessem continuariam
insistindo na RP?
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Antes de passar para a outra seção, e para não dizer que não falamos dos pontos positivos
da reforma, destacamos os três que conseguimos encontrar e que já foram recomendações da CPI da
Previdência: 1) Vai propor, em definitivo, a extinção da DRU. 2) Vai executar a dívida ativa
previdenciária. 3) vai combater as fraudes e corrupções. Essas medidas, realmente, são de urgente
necessidade, muito embora possam ser aplicadas sem a necessidade de nenhuma “reforma”.
A única dúvida que persiste é se as medidas acima não foram colocadas apenas como isca, para
tornar a RP mais palatável. Se assim for, depois de aprovada, as medidas ficam só na promessa e nunca serão
implementadas, sob a desculpa de estarem aguardando regulamentação, como os 119 artigos da Constituição,
que até hoje aguardam regulamentação.

O FALSO ARGUMENTO DOS DÉFICITS PREVIDENCIÁRIOS
Pelo que leu até aqui e pelas conclusões da “CPI da Previdência”, de 2017, o leitor já entendeu
que a mentira e a fabricação de falsos déficits são imprescindíveis para que o governo consiga convencer
a opinião pública, a mídia e o Congresso, as três forças que precisa ter ao seu lado. Para isso, tem de
traçar uma trajetória e um cronograma, porque há etapas que, para seguirem em frente, dependem da
realização das anteriores; e existem prazos a cumprir. Então, o primeiro planejamento teria mais ou
menos as seguintes etapas (com omissão das subetapas e prazos):
1.
Define-se o objetivo a alcançar (Paulo Guedes já conseguiu convencer o
presidente – cumprida).
2.
Escolhe-se os argumentos que serão utilizados (cumprida).
3.
Fabricam-se os dados que serão utilizados, com verdades, meias-verdades e
mentiras, caso as verdades não existam ou sejam insuficientes (cumprida).
4.
Preparam-se as campanhas publicitárias até a aprovação na CCJ, enfatizando
que a RP é imprescindível para tirar o país da crise econômica (cumprida).
5.
Forma-se maioria na Comissão Especial e aprova-se o relatório, da forma mais
favorável ao governo (cumprida, mas com dificuldades). Paralelamente:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Seleciona-se os veículos de mídia que atuarão alinhados como multiplicadores,
solta-se a campanha publicitária da segunda fase, e trabalha-se para fazer maioria no Congresso,
levando a campanha anterior em paralelo, antes de começar a divulgação da segunda. Esta é
uma fase crítica, com farta distribuição de cargos, promessas de aprovação de emendas
parlamentares e o que mais for preciso (em andamento).
7.
Intensifica-se a campanha externa, reforçando a SECOM (em andamento).
8.
Após formar maioria no Congresso, e tendo a aprovação da Comissão Especial,
encaminha o projeto para votação na Câmara, tão logo exista a certeza de que já formou maioria
(previsão de cumprimento: 8 a 18 ade julho).
9.
Após a aprovação do projeto na Câmara, acompanhar as etapas seguintes, tanto
no primeiro como no segundo turno, e intensificar campanha junto ao Senado (não cumprida)
10.
Obter a aprovação do Senado (não cumprida)
11.
Levar à sanção presidencial (não cumprida)

Grosso modo, este é mais ou menos o cronograma a seguir. As etapas de 5 a 10 ainda não foram
concluídas (época da conclusão deste livro). Vamos ver, a seguir, como são fabricados os números, os
déficits e as mentiras.
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Nos primeiros capítulos explicamos os conceitos de “comunicação, linguagem, dado, mensagem,
informação, desinformação, conhecimento e processo decisório”. Falamos também sobre mídia de
massa, manipulação mental, opinião pública, sugestão e comportamento de rebanho. Agora é a hora de
sabermos como isso tudo se combina e funciona, começando pela parte principal: os dados.
Os dados são o ponto de partida para a construção de mensagens e informações. Eles estão por
aí, em algum lugar, esperando para serem colhidos, selecionados, analisados e organizados. Toda
comunicação se dá entre um “emissor” e um “receptor”, não importando a via de transmissão. Cabe,
pois, ao emissor, dar o pontapé inicial e a responsabilidade pela veracidade ou falsidade da informação
que será construída junto ao receptor. Para efeito de argumentação, no que diz respeito à RP,
consideremos que o governo é o emissor e nós os receptores.
E, por fim, é preciso lembrar que o banco de dados dos números do Orçamento Geral da União,
dos orçamentos individualizados (fiscal, Seguridade Social, Investimentos), de toda a contabilidade
pública, está nas mãos do governo. Quem quiser se informar, tirar dúvidas, corroborar ou contestar os
números, dependerá dos banco de dados oficiais, controlados pelo Estado. Lá estão dados préformatados para consumo e distribuição, bem como os brutos e os “sigilosos”.

Regra geral para a montagem das contas que fabricam os déficits no OSS:
Repetimos aqui a etapa 3, a que nos referimos na página anterior:
“Fabricam-se os dados que serão utilizados, com verdades, meias-verdades e mentiras, caso
as verdades não existam ou sejam insuficientes (cumprida)”.

Isso já foi feito. Depois de ter os números arranjados, os relatórios técnicos divulgados e de deixar
os “releases” prontos para a imprensa, o passo seguinte é divulgar e assustar a população, a mídia, o
Congresso e os economistas. O principal trabalho é o interno, o que precede à divulgação. A técnica
preferida é a divulgação de notícias falsas, hoje popularmente conhecidas como “fake news”. Aqui só o
termo é novo, porque “fake news” sempre existiram, principalmente em tempos de guerra.
Essas notícias têm de ser mentiras bem elaboradas com aparência de verdade, e repetidas
massivamente, até a exaustão. Notícias compostas somente por elementos falsos ou composta por
mesclagem com mentiras, verdades e meias-verdades caracterizam uma desinformação. Uma outra
modalidade de desinformação é também a existência de várias informações contraditórias sobre um
mesmo evento contábil ou fato social, econômico ou político. O Estado utiliza todas essas técnicas. Ora
uma, ora outra, ou ambas.
Nos orçamentos, há casos em que temos de 3 a 5 informações internas divergentes sobre o mesmo
evento contábil ou econômico. Nem mesmo a sofisticação do SIAFI consegue evitar isso porque é
relativamente fácil enganar o sistema. A receita de bolo, no caso dos orçamentos da Seguridade Social
(OSS), é a seguinte:
1.
Deixa-se de incluir nas receitas, parte daquelas que são próprias da Previdência
e que o governo desvia (COFINS, PIS/PASEP, CSLL, LOTERIAS, FAT e outras);
2.
incluem-se nas despesas aquelas que não são próprias da Previdência (seriam
do orçamento fiscal da União) e que para lá são transferidas.

Basicamente, no que diz respeito aos números, é só isso. Mas os efeitos... Vejam uma
representação esquemática hipotética, utilizando apenas duas continhas (uma de receita, outra de
despesa, com valores apenas ilustrativos, sem nenhuma correlação com os dados oficiais):
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Figura 170 – Como é feita a maquiagem orçamentária

De notar que o que vale para uma conta, vale para um grupo de contas, quer sejam de
receitas ou de despesas. Nesse caso, os valores alterados referem-se à somatória desses grupos de contas;
e eles são elevados, representados em bilhões de reais. O que resulta depois dessas alterações é o que é
divulgado, mesmo assim, de diferentes maneiras, para confundir quem se atrever a conferir. A intenção
é que ninguém nunca possa ter certeza de nada e, assim, por cansaço ou comodismo, acabe aceitando os
dados oficiais. Vamos tentar explicar melhor, matematicamente, o que ocorre na prática:
Precisamos analisar os dados de cinco indicadores econômicos: DPF, PIB (anual), taxa
média anual de desemprego, resultado do orçamento fiscal da União, resultado do orçamento da
Seguridade Social. É o mínimo. Os dados menos trabalhosos são os do PIB e os da taxa média de
desemprego anual, porque provêm do IBGE, onde o governo tem pouca ingerência política. Mas mesmos
nesses existem algumas disparidades, mas que são possíveis de serem ajustadas. Restam, então, a DPF,
o orçamento fiscal e o da Seguridade Social, onde interessam-nos os resultados (déficits ou
superávits).Vamos às fontes:

As comparações entre as fontes de dados
Os bancos de dados governamentais (que já estão com os resultados maquiados). Essas são as
fontes internas. Depois que as tivermos, temos de ir às fontes externas (que também possuem dados
desencontrados, conforme a metodologia adotada e os dados que considerou).
Para efeito de estudo e demonstração, consideremos que se queira consultar, junto aos bancos de
dados governamentais, apenas os valores da DPF e os resultados do orçamento da Seguridade Social
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(OSS), em um exercício. Suponhamos que existam três informações divergentes para a DPF e três
informações divergentes para o OSS. Como no OSS a informação que interessa de momento é só o
resultado da Previdência, vamos convencionar chamar os três resultados da DPF de D1, D2, D3 e os três
resultados da Previdência de P1, P2, P3. Três informações divergentes sobre um mesmo elemento é
bastante comum, dependendo do órgão informante e da metodologia adotada. Nas informações externas
ocorre o mesmo. Teríamos então a seguinte situação:
I – Dados INTERNOS sobre a DPF e os Resultados da Previdência:
DPF

Resultado da
Previdência

Total de
Elementos

Elementos
Combinados

D1, D2, D3

P1, P2, P3

6

2

Total de Combin.
Possíveis

Tot. de Combin.
Válidas

15

9

I I– Dados EXTERNOS sobre a DPF e os Resultados da Previdência:
DPF

Resultado da
Previdência

Total de
Elementos

Elementos
Combinados

D1, D2, D3

P1, P2, P3

6

2

Total de Combin.
Possíveis

15

Tot. de Combin.
Válidas

9

Tanto em I, como em II, consideradas isoladamente, só servem as combinações com elementos
“D” e “P”. Combinações repetidas, do tipo DD ou PP, serão descartadas, Vamos chamar esse tipo de
combinações repetidas de CR. Por fim, vamos chamar as combinações finais vãlidas de CF. Assim, para
(I) ou para (II), isoladamente, teríamos a fórmula:

...(A)
CF = C6,2 – CR ...(B). Calculando C6,2, vem:
C6,2 = n!/p!(n-p)! = 720/2!(6-2)! = 720/(2x24) =720/48 = 15.
Calculando CR, e eliminando as combinações de elementos de mesma natureza, vem:
C6,2 = D1,D2/D1,D3 /D1,P1/D1,P2/D1,P3/D2,D3/D2,P1/D2,P2/D2,P3/D3,P1/D3,P2/D3,P3/P1,P2/P1,P3/P2,P3
CR= 6; CF = 15 – 6; CF = 9 . Esse resultado serve tanto para (I) como para (II), ou seja:
Dados internos: 9 opções de resultados possíveis;
Dados externos: 9 opções de resultados possíveis.
Agora vem as duas perguntas fatais:
1) Se só nos interessa o resultado verdadeiro, qual deles considerar?
2) Se quisermos combinar os dados internos da tabela I, com os dados externos da tabela II, como
devemos proceder e quantos resultados válidos teremos a considerar?
À pergunta 1, a resposta honesta inicial é: Não dá para saber com exatidão. A outra é que, para
contornar o problema, há que se improvisar um ou mais métodos lógicos ou critérios aceitáveis. Os que
optamos foram: a) adotar os valores que coincidem ou mais se aproximam dos dados externos; b) quando
não existe essa possibilidade, adotar os valores modais ou as médias, se não houver valor de moda. c)
optar pelos que mais se aproximam-no conjunto de dados da mesma tabela. Só para essa comparação
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(dois elementos, em um exercício, em uma mesma tabela), teremos de fazer 9 comparações em uma
mesma tabela.
À pergunta 2, as soluções possíveis estão representadas na ilustração da figura abaixo:

Preferência

Figura 18 – Comparação e combinações entre fontes de dados internas e externas

Qual conjunto de dados escolher, continua sendo o problema. Qualquer um que se escolha será
quase como que jogar na loteria, porque a probabilidade de acerto será de 1 para 9.em “D”, e de 1 para
9, em “P”. Numa situação dessas, está-se diante de uma DESINFORMAÇÃO.
Nessas situações, tudo o que se pode fazer (a não ser que se tenha uma equipe de auxiliares para
coletar, processar e analisar os dados), é escolher as opções que mais coincidam ou optar-se por um valor
médio, mediano ou modal entre elas. Nossa preferência recai sobre o valor modal e, no caso de existirem
valores bimodais, aqueles com maior número de elementos. Mas numa análise real, pode ser que na
amostra das séries históricas selecionadas não existam frequências absolutas maior do que 1, para os
valores de um mesmo elemento, e, neste caso, a opção fica prejudicada.
Contata-se que, a depender da amostra e das séries históricas, as médias e medianas revelam-se
pouco confiáveis, em casos de desvios-padrões ou amplitudes totais das séries muito elevados. Como
proceder, então? Lamentavelmente, a única coisa a fazer é tentar reduzir a margem de erro, usando o
“olhômetro-improvisômetro-comparômetro”, direcionados para os valores que mais se aproximam. Será
que alguém atentou para isso? Talvez os cidadãos comuns não, mas os técnicos do governo, sim. Deixar
o pesquisador inseguro é o objetivo. Para eles, quanto maior a incerteza do observador externo, melhor.
Concluindo esta subseção: Para um único exercício, se consultarmos três fontes externas, para
cotejar com três fontes internas do governo central, em relação à checagem de dois itens orçamentários
quaisquer, que precisam se apresentar aos pares, teremos de 9 a 18 combinações mínimas possíveis,
dependendo da metodologia de pesquisa escolhida. A opção por uma delas, dependerá de outros critérios
de escolha, sobressaindo aquele que resulte em maior convergência de dados (hipótese pouco frequente,
na prática) ou que mais deles se aproximem.
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Exemplos de resultados obtidos por fontes externas, cotejados com os dados oficiais
Não há que se falar em “rombo” ou déficits na Previdência, com relação a valores e orçamentos
anteriores a 2016 porque já se sabe que a Previdência jamais se mostrou deficitária anteriormente a
2016, o que foi confirmado pelo relatório da CPI da Previdência, que considerou o período 2007-2016
e concluiu não haver déficit nem tampouco necessidade de nenhuma reforma, fatos também confirmados
pela ANFIP, pelo IPEA e vários pesquisadores externos, todos desmentindo as informações do governo.
Ressalvas apenas em relação ao exercício 2016 onde, pelos estudados que realizamos, houve um déficit
escritural, mas em valores bastante inferiores aos divulgados pelo governo. Mas esse exercício, a nosso
ver, tem de ser melhor analisado porque, sobre ele, as informações são muito divergentes, tanto interna
como externamente. É ele, o primeiro exercício, depois de 20 anos de superávits ininterruptos, aquele
que suscita maiores dúvidas sobre a existência ou não de déficit.
É nele também que se encontra uma grande anomalia jurídica: em setembro de 2016 foi
aprovado o aumento da DRU de 20% para 30%, com vigência e efeitos retroativos a 1º de janeiro
de 2016 e com duração até dezembro de 2023. Como fez o governo para cobrar essa diferença e
compatibilizá-la em suas contas orçamentárias? Nossa investigação não desceu a esse ponto e, por outro
lado, isso não ficou claro nos orçamentos e não houve qualquer explicação por parte das fontes
governamentais. As altas taxas médias de juros, a SELIC daquele ano, por seis meses consecutivos no
patamar de 14,25%, também pode ter influenciado negativamente. De qualquer forma, isso não chega a
contaminar o raciocínio geral. Mas é principalmente a partir de 2016 que devemos buscar as causas da
queda brusca na arrecadação previdenciária, porque estranhamente coincide com a fabricação dos mais
significativos “déficits da Previdência”, já direcionados para sustentar argumentos para a reforma da
Previdência, em pleno governo Temer, que a defendia ferozmente.
O que vamos fazer, apenas para ilustrar, é mostrar dois ou três desses relatórios e compará-los
com os resultados da Seguridade apresentados pela União, no período 2013-2018 (este último exercício,
com muitíssimas ressalvas). Sobre o relatório da CPI, já comentamos e também fornecemos o link para
baixá-lo (clique aqui!). Se não abrir, procure nas referências!
Primeiramente, vamos ver os falsos números oficiais divulgados pelo governo:

TABELA 5

Na apuração acima, a metodologia de cálculo adotada é a incorreta, porque deixa de considerar
algumas receitas próprias da Previdência, e inclui como despesas algumas que são da responsabilidade
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da União. Em orçamentos e demonstrações contábeis, devemos tomar cuidado com as palavras “outras”,
“demais”, “principais” e “diversas” ou com contas identificadas apenas por números, quando for o caso.
Esse artifício costuma ser usado para esconder lançamentos irregulares.
Note-se que nos cálculos governamentais tornados públicos, os resultados da Previdência Social
sempre aparecem como deficitários, embora não o sejam (todos os anteriores a 2016) ou o sejam, a partir
de 2016, mas em valores muito menores do que os divulgados (2016/2017/2018). Vejamos agora alguns
exemplos de como esses orçamentos deveriam ser calculados e comparar os resultados:
Exemplo 1 – Cálculo da ANFIP:

TABELA 6

Resultados do SOF/MPOG:

---------
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- 90.1

-130,1

-166,5

No exemplo acima, feitos os cálculos com a metodologia correta, todos os resultados da
Seguridade Social até 2015 foram superavitários (verificou-se o mesmo nos exercícios anteriores). No
entanto, pelos cálculos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (denominação vigente à
época do levantamento), os exercícios de 2013, 2014 e 2015 (confrontar com tabela anterior) foram
negativos. Aliás, é bom ressaltar, todos os resultados da Seguridade Social divulgados pelo Governo
Federal são sempre negativos. Aqui, as diferenças metodológicas que fabricam o déficit são as que já
foram descritas na primeira subseção, da seção 2, deste capítulo (“Regra geral para a montagem das contas
que fabricam os déficits no OSS”). Volte e confira!
Com relação ao exercício de 2015, encontramos divergências, mesmo nos cálculos externos de outras
fontes, com valores variando entre 11,2 bilhões a 20 bilhões (existem valores intermediários), mas todos
apontando saldos positivos. Vamos ver, a seguir, mais uma dessas fontes:

Exemplo 2 – Cálculo da Dra. Denise Lobato Gentil

TABELA 7

Este cálculo também aponta, tal como o da ANFIP, resultados positivos em todos os exercícios,
embora os valores não sejam exatamente coincidentes com os daqueles (os da ANFIP apresentaram
saldos positivos maiores), confirmando o fato de que os cálculos do Governo Federal estão errados e
que não existem déficits nos períodos analisados.
Se a metodologia de cálculos do Governo Central, representado por quaisquer de seus diversos
órgãos, permanece a mesma até a presente data, a inferência lógica é de que todos os resultados que
esses cálculos exprimem serão sempre negativos e incorretos (um eufemismo para não dizer “falsos”).
Portanto, jamais poderiam ser usados para convencer a opinião pública, a imprensa e os economistas. E
se não valem para o presente, não valem também para utilização em projeções de cenários, nem mesmo
para um ano, e muito menos para 5, 10, 20 ou até 60 anos, como o governo vem fazendo, combinando
esses dados com os de projeções demográficas, também distorcidas e equivocadas, como
demonstraremos mais adiante.
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Na verdade, os técnicos do governo sabem qual é a forma correta de calcular e até têm esses
cálculos (dando as compensações por receitas subtraídas e retirando as despesas indevidas). Mas não
são esses os números que são divulgados oficialmente, porque contrariam os interesses governamentais,
expõem o Executivo a severas críticas e não servem para convencer a opinião pública. Por conta disso,
os “dados oficiais” divulgados são os fabricados. Quanto aos verdadeiros, ou se aprende a calculá-los e
resgatá-los (tarefa quase impossível porque estão dispersos e/ou ocultos e desencontrados), ou se levará
alguns meses coletando dados, confrontando e filtrando, até se chegar aos números verdadeiros, se for
possível.. Nisso consiste a informação tendenciosa, que caracteriza a desinformação.
Exemplo 3 – Cálculo da DPF e do resultado primário da Previdência (consolidação de dados de
fontes internas e externas)

TABELA 8

Acima, um exemplo de como esses dados se apresentam. O exemplo é válido apenas para os
dados relativos à DPF (DBGG, método BC)18. Dados referentes aos resultados da Previdência, neste
18

Dívida Bruta Geral do Governo (DBGG) x Dívida Líquida do Setor Público (DLSP): Como já explicado antes, sempre que nos referirmos
à DPF, estaremos nos referindo à DBGG-BC. Segundo conceituação da Instituição Fiscal Independente-IFI
(http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/540164/RAF15_ABR2018_Divida.pdf ) “A DBGG engloba os governos
federal, estadual e municipal, sem estatais e sem Banco Central. Já a DLSP abarca esses três níveis de governo, o Banco Central e as
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exemplo, foram descartados porque são inconfiáveis e resolvemos apurá-los por metodologias externas
que respeitam os critérios técnicos determinados pela CF. Esses dados, juntamente com outros
indicadores econômicos (PIB anual, Taxa de desemprego anual, resultado primário fiscal) serão
apresentados em nossa tabela final, na próxima seção.
De notar que quando os dados estão espalhados por entre diversas unidades orçamentárias, é
preciso identificá-las, descobrir os números, grupá-los e consolidá-los, o que requer mais um trabalho
extra para o pesquisador, se ele desconhecer as atribuições e os mecanismos de funcionamento de cada
um desses órgãos. Na tabela abaixo somente foram incluídos dados das fontes governamentais e das
mídias que os replicam. Fontes externas que os contestam não foram consideradas.

Resultados do OSS: O que dizem os indicadores econômicos?
Um outro tipo de análise deve ser feita para entender o comportamento dos resultados da
Previdência, em função dos diversos indicadores econômicos que a eles se relacionam. E são vários os
fatores que influem no resultado positivo ou negativo. Para tentar explicar, - deixando claro que a análise
foi feita sob o ponto de vista pessoal deste autor -, vamos apresentar uma tabela contendo séries históricas
de indicadores do período 2005 a 2018. Não foram incluídas as taxas de inflação, por estarem
comportadas, não influindo nas comparações que desejamos oferecer. Eis a tabela, a nossa tabelaverdade, a partir da qual foram extraídas as principais conclusões:

estatais, exclusive as instituições financeiras públicas e as grandes empresas não dependentes de transferências de recursos do governo
controlador, a exemplo de Petrobras e de Eletrobras. Outra diferença marcante entre os dois conceitos é que a DBGG não desconta os
ativos dos governos, enquanto na DLSP há essa dedução, com destaque para os dois grandes ativos que são as reservas internacionais
geridas pelo Banco Central e os créditos do Tesouro Nacional junto ao BNDES”
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TABELA 9

Quanto aos exercícios de 2015 e 2016, onde se verificaram as maiores quedas de resultados, tanto
no OSS como no orçamento fiscal, convém destacar que a taxa SELIC se manteve em 14,25%, de
julho/2015 a outubro/2016. Os valores 13,68% e 14,15% representam as médias naqueles anos.
Não é possível assegurar que o nosso critério de análise esteja 100% correto, nem que é ele o
mais apropriado. Mas pelo cuidado empregado na obtenção dos dados e examinando os vários estudos
existentes, tanto por parte do governo central, como por economistas independentes e instituições de
estudos econômicos, não encontramos nenhum que fizesse abordagens conjuntas e filtragens pelos
ângulos aqui adotados. Portanto, ousamos afirmar, que ele é seguro, ad argumentandum tantum.
Interpretações e conclusões à parte, a tabela nos permite uma visão global comparativa dos
resultados do OSS (coluna IV), em função do comportamento dos demais índices, comparados dois a
dois. Eis, na nossa visão, algumas que pudemos inferir:
1.
2.

3.

Que de 2016 para trás, todos os resultados da Previdência foram positivos;
Que de 2016 em diante, todos os resultados da Previdência foram negativos, com os respectivos PIBs
menores ou próximos de zero, as DPFs acima de 60% e em ascensão, e os resultados primários do
orçamento fiscal negativos;
que das metas perseguidas, apenas a taxa de juros atingiu seus objetivos, comportando-se as demais em
sentido inverso ao desejado, denotando políticas fiscais e econômicas ineficientes;
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

que no caso brasileiro, o limite suportável da DPF se situa em 60%, acarretando PIBs negativos ou
próximos de zero, quando acima desse valor;
que no período 2010 a 2012 verificaram-se os melhores resultados e onde coincidentemente(?)
verificaram-se as menores taxas de desemprego;
que no período 2015 a 2018 verificaram-se os piores resultados e onde coincidentemente(?) verificaramse as maiores taxas de desemprego;
que 2010, dentro do período 2010-2012, foi o ano em que o país atingiu o seu maior PIB (7,6%) e quando
o Brasil ocupou a honrosa posição de 6ª economia mundial, mesmo vindo de um PIB negativo de – 0,1%
no ano anterior, como resultado da crise econômica mundial;
que em 2011, com uma taxa anual média de desemprego de 6% (limite superior do pleno emprego), o
país continuou mantendo um bom resultado previdenciário (76,3 bilhões);
que 2012 foi o melhor de todos os resultados (superávit de 82,8 bilhões) e que, coincidentemente, foi
aquele o ano em se verificou a menor taxa de desemprego da série histórica (5,5%, pleno emprego).
Colaborou também o fato de, naquele ano, todos os índices se comportarem dentro do esperado,
inclusive a DPF, inferior a 60% do PIB;
que tal posição foi atingida um ano depois de o Brasil enfrentar um PIB negativo de -0,1%, provocado pela
crise econômica internacional, que contaminou a economia global, e que nem mesmo tal conjuntura
impediu o nosso crescimento ou tonou a Previdência deficitária, apenas reduzindo o valor do seu
superávit;
que salvo ligeiras e pontuais anomalias em alguns poucos exercícios, a DPF é inversamente proporcional
ao PIB (PIBs próximos de zero ou negativos, acarretam aumentam substancial da DPF);
que, ao contrário do que afirma o governo central, não é possível estabelecer-se uma relação de
dependência direta entre a DPF e os resultados do OSS-Previdência, já que a DPF aumenta, mesmo
quando os superávits previdenciários também aumentam, quando deveria ser o inverso. Em 2012,
quando tivemos o maior superávit previdenciário (R% 82,8 bilhões) e a menor taxa de desemprego da
série (5,5%), a DPF aumentou. O mesmo ocorreu entre 2006/2007. Nos outros anos, exceção para 2010,
o único a manter a relação DPF(-), Prev.(+), o comportamento da DPF foi irregular, mas apresentando, na
média, uma tendência de alta;
que taxas de juros elevadas travam a economia, aumentam a DPF e geram desemprego;
que a taxa média anual de desemprego, esta sim, parece manter uma relação de dependência entre os
resultados da Previdência e a DPF: é inversamente proporcional ao resultado do OSS-Previdência e
diretamente proporcional à DPF;
que, tendencialmente, PIB e DPF são inversamente proporcionais, um aumentando quando o outro
diminui e vice-versa. Todavia, - e aí vai o paradoxo -, DPFs elevadas atrapalham, mas não impedem o
crescimento econômico;
Que a relação ideal a ser perseguida é: DPF (baixa), PIB (alto), OSS-Previdência (superávit), orçamento
fiscal (superávit), taxa de desemprego (baixa), taxa de juros (baixa);
Que a taxa média anual de desemprego é um dos mais seguros indicadores da saúde da economia,
influenciando o PIB e o resultado previdenciário. Sem emprego, a Previdência tem a arrecadação
diminuída, prejudicando a execução do seu papel social; sem emprego, a economia não cresce e não há
emprego porque a economia não (elação de dependência em círculo vicioso); para a economia crescer, é
preciso investimentos por parte do governo, o que não tem sido feito a contento.

Aí estão algumas das conclusões possíveis. E a despeito de existirem outras, são essas, ao nosso
ver, as análises que precisam ser feitas. Por elas, fica claramente visível que os resultados do OSS são
efeitos e não causas do comportamento dos demais índices. A Previdência Social, mesmo com algumas
imperfeições, é autossustentável e autorregulável. Melhorando os índices econômicos, ela acompanha.
Portanto, há que se atacar as causas do mau desempenho da economia. E a Previdência Social,
seguramente, não é uma delas.
A causa maior está na DPF. É lá que estão os resultados dos desastres da política econômica do
Banco Central; é lá que estão registrados os credores da dívida pública interna e externa brasileira, grande
parte nas mãos dos bancos; é lá que estão os valores pagos, não da amortização, mas dos juros da rolagem
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da dívida; é lá que estão registrados os cálculos da recomposição da dívida e dos juros; é lá que estão os
resultados da operações compromissadas; é lá que estão os resultados das operações de swap cambial
do Banco Central e as operações que deram prejuízo (e foram muitas); é lá que está o passado histórico
dos títulos do Tesouro Nacional emitidos para a rolagem da dívida; é lá que estão registrados o quanto
se pagou para os bancos nacionais e internacionais; é lá que está toda a dívida mobiliária do governo
central.
Se a DPF está estrangulando o orçamento fiscal e impedindo o Brasil de crescer, há que se fazer
uma CPI da DPF, uma CPI que o governo não quer autorizar. Por quê? Ora, a Previdência Social não é
um dos componentes da DPF e só influi nesta positivamente (quando cede, à força, recursos do seu
orçamento para amortizar os juros da dívida). Essa é a verdadeira relação guardada com a DPF.
Querer que a Previdência pague a conta da má gestão econômica e orçamentária é um ato
desumano e criminoso, que deve ser rechaçado. O que se deve fazer é fortalecer a Previdência,
devolvendo o que lhe é de direito, extinguindo a DRU e, isto sim, intensificar a fiscalização para evitar
fraudes. Por último, cobrar por execução fiscal a dívida ativa e cortar ou diminuir as desonerações fiscais.
Com essas simples medidas e desde que bem sucedidas as intervenções na DPF e a volta do pleno
emprego (a mais importante das medidas), a Previdência se recupera automaticamente, sem necessidade
de nenhuma “reforma”.
Que se tenha em mente que a “reforma trabalhista de 2017” foi um desastre que aumentou o
desemprego e impactou negativamente a Previdência. Ao fazê-la, a promessa era de que tudo iria
melhorar e de que mais empregos seriam gerados. Nem melhorou, nem os empregos foram gerados.
Vamos cometer o mesmo erro com a “reforma da Previdência”? E se não der certo ou se a reforma meiaboca que sair, como tudo parece indicar, não for suficiente para gerar a tal “potência fiscal” que o
sapientíssimo e poderosíssimo ministro Paulo Guedes quer? Vão desfazer tudo o que deu errado e voltar
ao status quo ante? Duvido! Uma vez feito o estrago, ele permanece.
Sobre o falacioso argumento déficit da Previdência, essa é a nossa conclusão: Que a equipe
econômica faça a sua parte e arrume uma forma de reaquecer a economia e gerar empregos, e tudo se
normaliza na Previdência.
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PARTE IV
O DESMANTELAMENTO DA FARSA DOS
“OUTROS ARGUMENTOS”
Os demais argumentos não escapam à regra do falseamento da verdade, para justificar, a qualquer
custo, a necessidade de uma “reforma da Previdência”. É indispensável que haja o convencimento, seja
pelo viés do medo, seja pelo viés do otimismo, ou ambos. Vamos analisá-los:

O ARGUMENTO DA “JUSTIÇA SOCIAL”
“Quem ganha menos vai pagar menos; quem ganha mais vai pagar mais”
Quem não viu esta frase nas propagandas institucionais do governo? Este é o mais falacioso e o
mais ridículo dos três grandes argumentos do governo para justificar a RP. Tão ridículo e falso, que nem
valeria a pena passar mais de um parágrafo discutindo-o. É óbvio e desnecessário enfatizar que quem
ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais. Isso já é assim; sempre foi, desde a criação do
atual sistema de Seguridade Social. A frase correta deveria ser: “Quem ganhar até um salário-mínimo
vai pagar menos meio por cento; quem ganhar acima disso vai pagar mais, muito mais”.
Por que então o governo insiste tanto em alardear a notícia falsa e não a verdadeira? Simples de
entender: a razão é que esse inocente argumento, supostamente do bem e de fácil compreensão e
assimilação, nada tem de inocente e esconde uma grande mentira e um grande perigo, não só para os
aposentados, mas principalmente para aqueles que ainda estão trabalhando: um aumento de contribuição
previdenciária e uma espera maior para poder se aposentar, sem paridade salarial e ganhando, no
máximo, o miserável teto do RGPS. (hoje, R$ 5.839,45). Todos aqueles que ganharem acima desse valor
terão o seu salário de aposentadoria brutalmente reduzido e a alíquota de contribuição da Previdência
aumentada, pagando mais para receber menos. Assim, por exemplo, se ganha hoje R$ 12.000,00, terá
de se contentar em receber apenas R$ 5.839,45, ou seja, menos da metade do que ganhava, um verdadeiro
castigo, que desestimula alguém nessas condições a requerer a sua aposentadoria.
Mas existem maldades maiores escondidas nesse argumento com cara de bonzinho: se ele já
sacrifica quem ganha acima de um salário mínimo, irá sacrificar muito mais os de maiores salários,
chegando a configurar-se em um confisco salarial, como iremos demonstrar. Analisemos a tabela abaixo,
contida na PEC 6/2019, que trata da RP:
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TABELA 10

O que ela revela? Apenas quem ganha até um salário mínimo terá 0,5% de redução nas
contribuições (aí está o “quem ganha menos paga menos”). Todos aqueles que ganham acima disso
irão pagar mais (aí está o “quem ganha mais paga mais”). Daí uma pergunta natural: se quem ganha
R$ 1.500,00 paga hoje uma alíquota de 8%, após a reforma vai pagar mais ou menos do que vinha
pagando? Segundo exemplo: quem ganha R$ 39.100,00 brutos paga hoje 27,5% de imposto de renda.
Com a reforma vai pagar mais 22% de contribuição previdenciária, deixando 49,5% (a metade do seu
salário) nas mãos do governo, sem levar em conta outros impostos que já paga, embutido em
mercadorias, produtos e serviços. Isso caracteriza um “confisco salarial” e poderá gerar, no futuro,
demandas judiciais, caso a RP seja aprovada nesses termos. Será que os “técnicos” do governo não
levaram em conta essa possibilidade?
Uma outra anomalia na proposta acima, não explicada na PEC 6/2019, é a seguinte e curiosa
questão: o servidor que ganha R$ 39.100,00, enquanto na ativa, - e não importa que sejam poucos os
que ganham tal salário -, vai recolher sobre essa base de cálculo, o que daria um recolhimentos de R$
8.602,00 mensais, só com a Previdência, No entanto, ao se aposentar, vai receber R$ 5.839,45, bem
menos do que o valor das sua contribuição mensal. Se somarmos a esse valor os 27,5% de IR e se ambos
incidirem sobre a mesma base de cálculo, teríamos, neste caso, mais R$ 10.752,50,00, que somados.
com a contribuição da Previdência (R$ 8.602,00 ) totalizaria R$ 19.354,50, que iriam diretamente para
o governo. Já lá se foi, na fonte, metade do salário do servidor. Claro está que a proposta, nessa parte,
deveria ser revisada, antes de ir a votação. Farão isso? Se aprovarem como está, de que forma pretende
o governo resolver esse imbróglio?
Tudo bem que se alegue que o raciocínio pode estar sendo pessimista e que não se admitirá um
erro tão gritante como esse. É de se supor que essas discrepâncias deverão ser corrigidas por ocasião da
regulamentação da lei (é o que se espera). Mas é isso o que está escrito na PEC 6/2019.
A absurdidade é tão gritante que só poderia ser um equívoco de entendimento meu. Para ter
certeza, fui a um dos sites oficiais do governo, e qual não foi minha surpresa quando, no página “Câmara
dos Deputados – Notícias, edição de 13/06/2019”, encontrei o segmento de texto reproduzido abaixo:
[...]O mecanismo proposto assemelha-se ao do Imposto de Renda. Para cada faixa de
remuneração, haverá uma alíquota, começando em 7,5% no caso do salário mínimo,
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atualmente em R$ 998,00 e atingindo 14% no teto do RGPS, o valor pago pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Como no serviço público o teto salarial é o subsídio recebido por ministro do Supremo Tribunal
Federal, de R$ 39.293,32 desde de janeiro último, a tabela com as alíquotas avança até valor
próximo. Assim, a parcela da remuneração que ultrapassar R$ 39 mil terá contribuição de
22%. (grifo nosso)

Não convencido com o absurdo da informação oficial, fui a uma fonte externa (Estadão) 19 e lá
também estava: “BRASÍLIA - A proposta de reforma da Previdência eleva a contribuição dos
servidores que ganham os salários mais altos. A alíquota da contribuição à Previdência dos servidores
públicos poderá chegar até 22% para quem ganha salários acima de R$ 39 mil.”. A ser verdade o
modelo dessas alíquotas progressivas para ao servidores públicos, podem a junção das alíquotas
previdenciárias com as do imposto de renda, ser consideradas como de natureza confiscatória e
certamente serão questionadas judicialmente.
O argumento “quem ganha menos paga menos; quem ganha mais paga mais” é, portanto,
mentiroso e injusto, devendo ser seriamente questionado. Chega a ser um deboche à inteligência de
qualquer cidadão brasileiro, independentemente do seu nível cultural. Foi ele fruto da pressa e da
incompetência de quem o propôs ou será que é este mesmo o efeito que pretendem? Prefiro acreditar na
primeira opção.

O ARGUMENTO DEMOGRÁFICO

Dentre os pseudo-argumentos utilizados para justificar a proposta de reforma da Previdência,
este é, nivelando-se ou até mesmo superando o do “déficit da Previdência”, o mais invocado.
Basicamente, consiste ele em afirmar que estamos com uma bomba-relógio demográfica que irá explodir
em alguns anos, se nada for feito, já. Ninguém sabe quando, mas será, no máximo, até 2060 (???),
vaticinam eles. E por que alegam isso? Bem, o primeiro motivo é óbvio: era preciso fabricar mais um
argumento para se somar aos poucos existentes, o do “déficit ou rombo na Previdência” e o da “justiça
social”, ambos já desmentidos nos capítulos anteriores.
O segundo motivo é o cerne da falácia: alegam que o sistema previdenciário atual não se
sustentará no futuro, por ser de natureza participativa (população em idade economicamente ativa
contribuindo para a aposentadoria da população inativa), uma vez que vai chegar um momento
(quando?) em que a população idosa irá igualar ou até superar a população economicamente ativa,
porque “o brasileiro está vivendo mais” (ótimo! Pior seria se estivessem morrendo mais cedo).
Eis aqui o resumo do argumento, nas próprias palavras do governo federal, no página oficial da
“Nova Previdência”:20
Crescimento da população idosa
A população idosa tem crescido rapidamente. O sistema, com as regras atuais,
caminha para a insustentabilidade. No ano 2000, a proporção era de 11,5 pessoas em idade

19

Estadão – Economia & Negócios. Alíquota para servidor pode chegar até 22% depois da reforma da Previdência.
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ativa (de 15 a 64 anos) para cada idoso (de 65 anos ou mais) no País. Em 2020, essa proporção
deverá cair para 7 e, em 2060, para 2,35.
Queda da taxa de fecundidade
Em 1980, o Brasil tinha uma média de 4,1 filhos por mulher. Neste ano, esse número
caiu para 1,8. A taxa segue em queda, e a projeção é que esteja em 1,7 filho por mulher, em
2060. Essa estimativa significa menos gente contribuindo para a Previdência.
Aumento da expectativa de sobrevida
Até a década de 1980, quem chegava aos 65 anos vivia, em média, mais 12 anos.
Atualmente, em média, as pessoas vivem mais 18,4 anos. Em 2060 serão mais 21,2 anos. (grifo
nosso).

E então, caro leitor, o que você achou do brilhantismo desses argumentos? Procedem? Vejamos:
Diz a propaganda institucional do governo que “Atualmente, em média, as pessoas vivem mais 18,4 anos”.
Façamos as contas: 65 +18,4 = 83,4 anos. É essa a expectativa média de vida dos brasileiros, 83,4 anos, em 2019?!!! Pelas
nossas pesquisas, confirmadas pelo IBGE, a expectativa média de vida dos brasileiros, em 2019, é de 76 anos (confirmamos
esse número). Isso equivale a dizer que a propaganda governamental aumentou essa idade em 7,4 anos. Então, as
informações da página oficial da Nova Previdência são falsas, não importa se intencionalmente ou por erro, hipótese em
que não acreditamos, tudo indicando ser a falsa informação intencional. Notar que os cálculos atuariais do IBGE baseiamse na sobrevida após os 65 anos
Apesar de não sermos especialistas em Previdência e muito menos em cálculos atuariais, resolvemos
pesquisar e tabular os dados do IBGE e chegamos aos números da próxima ilustração:

Figura 192 – Expectativa de vida ao nascer – variações decenais
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Pela nossa análise (não podemos assegurar que esteja 100% correta) e partindo dos próprios
dados do IBGE na primeira tabela, chegamos à conclusão que a expectativa de vida média (homens +
mulheres), em 2060, seria em torno de 81 anos porque, embora a expectativa de vida continue
ascendente, a variação decenal ou ritmo de crescimento começa a perder força a partir de 2020.
Explicando de outra forma: o que o IBGE chama de sobrevida (a grande fonte de preocupação do
governo) é a quantidade de anos que as pessoas vivem após os 65 anos. Essa quantidade, de fato, revela
tendência de crescimento nos próximos 40 anos, mas perde grande intensidade de força após 2020,
devendo estabilizar-se em algum ponto das décadas 2060-2080. Mas a partir de qual ano e com qual
idade? Ainda não é possível prever, nem mesmo para o IBGE (que está sempre revisando suas
previsões), ou a OCDE, ou o IPEA ou a ONU, ou qualquer instituição que trabalhe com dados
demográficos. Tudo o que se disser será mero exercício de especulação. O máximo que esses índices
podem indicar são tendências, que podem se verificar ou não.
Notar que apesar da falta de experiência e da não especialização em Previdência ou cálculos
demográficos, os resultados a que chegamos para 2060 (+/- 81 anos), são quase idênticos aos do IBGE
(81,2 anos), conforme publicado no site “Assistants – Consultoria Atuarial”21
Vamos repetir, para que o leitor grave bem, o que diz o governo para justificar a RP:

Aumento da expectativa de sobrevida:
Até a década de 1980, quem chegava aos 65 anos vivia, em média, mais 12 anos.
Atualmente, em média, as pessoas vivem mais 18,4 anos. Em 2060 serão mais 21,2 anos.
Pelo que diz o governo central, em 2060, e fazendo-se as contas com os dados que ele fornece, a
expectativa de vida seria, em anos: 76 - (76 - 65)+21,2 = 86,2 anos. E não foi um equívoco ocasional,
porque a afirmação foi repetida e confirmada no slide número 4 da apresentação oficial da PEC da Nova
Presidência (BRASII,,Apresentação da PEC, 2019, slide 4).
Não foi informado quem elaborou o gráfico da “Expectativa de Sobrevida” (supõe-se que seja a
SPREV/ME) e não foi citada a fonte dos dados. É razoável acreditar nele? Foi o IBGE quem afirmou?
Não dá para crer; e se afirmou, não disseram onde. A informação é, assim. irresponsável e suspeita de
estar manipulada, mormente quando utilizada para justificar uma reforma da Previdência iníquia e
duvidosa quanto à sua eficácia e real necessidade, como a que se quer implantar.

Taxa de fertilidade brasileira está dentro da média mundial dos países europeus mais
desenvolvidos
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Na TV, alega também a propaganda institucional da
“Nova Previdência”, como se fosse uma certeza, que a
população está envelhecendo, que a taxa de fertilidade caiu
para 1,8 e vai estabilizar-se em 1,7 filhos, a partir de 2020 e
(pasmem!), que “em 2050 haverá mais vovôs do que netos no
Brasil”. Esta é mais uma das suas mensagens terroristas, pelo
viés do medo.
O que ele não diz é que a taxa de 1,8% está dentro da
média mundial dos países europeus desenvolvidos (1,2% a
1,8%, conforme gráfico ao lado). E nem por isso os países com
as médias mais baixas estão reformando os seus sistemas de
Previdência.
Estima o IBGE que a população de idosos em 2060
estará em 25,5% e que o mais preocupante, neste momento,
não é o crescimento, em si, da população idosa, mas a
diminuição da população economicamente ativa. É aí que está
o nó, porque não é possível precisar como andará o
desemprego naqueles anos.
Mas mesmo aqui, há que se fazer duas correções: 1)
Esse percentual refere-se à população idosa, com mais de 60
anos e deve-se deduzir dele a população com idade 60-65
Figura 20 – Taxa de fertilidade brasileira, em
comparação com países europeus desenvolvidos
anos, parcela que, de acordo com o próprio IBGE, integra a
população ativa (ou população em idade ativa); 2) Há que se
diferenciar “população ativa ou população em idade ativa (PIA)” de “população economicamente ativa
(PEA)”. População em Idade Ativa (PIA), compreende a população economicamente ativa (PEA) e a
população não economicamente ativa (PNEA). Podemos resumir tudo na simples fórmula: PIA = PEA
+ PNEA.

Matematicamente e da relação acima, conclui-se então que: PEA = PIA – PNEA. Portanto,
população economicamente ativa (PEA) refere-se à população de 15-65 anos, inserida no mercado de
trabalho, já que da população em idade ativa deve-se subtrair a população não economicamente ativa.
Essa é a população que se tem de avaliar e acompanhar. De nada adiante termos um baixo percentual de
população idosa, se tivermos um baixo percentual de população economicamente ativa (PEA)
Para que as previsões pessimistas do governo estivessem corretas seria preciso: 1) Que a
população economicamente ativa se mantivesse nos níveis de crescimento atuais ou abaixo; 2) que a
taxa de fertilidade se mantivesse estável em 1,7 filhos por mulher, ou menos; 3) que, como consequência
houvesse um decréscimo populacional; 4) que houvesse um aumento da taxa de sobrevida, resultando
em uma população idosa maior do que a população jovem da faixa 0-14 anos; 5) que não houvesse
fatores externos concorrentes (movimentos migratórios internacionais, guerras, catástrofes naturais,
endemias ou pandemias, etc); 6) que as taxas de desemprego se mantivessem acima dos 11%. Será que
todos esses fatores estarão confirmados, concorrentemente, nos próximos 40 anos?
Estudos revelam que a taxa de reposição ideal da população é de 2,1 filhos por mulher. Abaixo
disso, há o risco de decréscimo populacional. Mas paradoxalmente, revelam a OCDE e a ONU que os
países mais desenvolvidos são os que têm a menor taxa de reposição (abaixo de 2%) e os menos
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desenvolvidos (nove deles na África subsariana, como Niger, Somalia, Congo e outros), os que têm a
maior taxa de fertilidade, variando de 5,1 a 7,6 filhos por mulher, um verdadeiro paradoxo.
Não se pode negar que esteja havendo uma tendência ao envelhecimento da população, eis que
o fenômeno é mundial e não apenas brasileiro. Mas aqui, a grande falácia do argumento “no futuro
haverá cada vez menos pessoas trabalhando para garantir a aposentadoria dos economicamente
dependentes” (idosos com mais de 65 anos e crianças de 0-14 anos) reside no fato de não levar em
consideração o desemprego, que exerce brutal influência na relação “população economicamente ativa
x população inativa” (PEA/PI) e também por não levar em conta que a população em idade ativa (aquela
que está apta para o trabalho) continuará aumentando até 2060, devendo atingir 60,2%, no mesmo
período, conforme dados do IBGE. Confirma-se, assim, que existem erros (intencionais?) nas projeções
do governo, que omite esses dados e superestima os dados referentes à população idosa que deverá ser
custeada pela Previdência.
Por fim, ainda que as projeções governamentais estivessem corretas (e estão muito longe disso),
existem medidas corretivas alternativas que podem ser adotadas, sem precisar mexer muito na
Previdência, salvo, talvez, um ligeiro aumento da idade mínima, sem alterar os tempos de contribuição
atual. Paralelamente, adotar medidas de saneamento contra as fraudes fiscais, intensificar a fiscalização,
cobrar a dívida ativa previdenciária e extinguir a DRU. Essas medidas, em conjunto, acabariam com
todos os problemas previdenciários, sem necessidade de nenhuma grande “reforma”, desde que a taxa
de desemprego futura não atingisse a casa dos dois dígitos (ideal seria ficar entre 5 e 6%, no máximo).

Soluções para compensar o desequilíbrio econômico-demográfico
Para os que alegam que tais medidas não resolveriam o dilema do envelhecimento da população
e a queda na força de trabalho jovem no país, é bom lembrar que várias nações que já enfrentam esse
problema, acharam soluções criativas para saná-lo: criaram planos de incentivos para as famílias terem
mais filhos e/ou incentivaram a política de imigração, para não colapsar a força de trabalho. Mas,
voltamos a dizer: nada disso adianta, se não houver empregos. Criem-se os empregos e os imigrantes
virão! País sem empregos e sem políticas de acolhimento não atrai imigrantes.
Como se vê, soluções sem precisar sacrificar a população, existem. Mas é preciso pensar e, acima
de tudo, ter a vontade política.

O ARGUMENTO (MÍTICO) DO “PAÍS QUEBRADO”

Este é outro argumento falacioso utilizado pelo governo. A intenção é assustar, levar pânico à
população desinformada e aos próprios parlamentares, não totalmente desinformados, mas igualmente e
em sua maioria, pouco conhecedores do sistema da dívida pública. Se dissessem que o país vai bem ou
que não vai tão bem, mas está seguro, conseguiriam apoio para aprovar uma “reforma da Previdência”
que avilta direitos e incorre em desconstitucionalização? Claro que não.
É consenso que uma economia se encontra em recessão quando a redução do PIB, descontados
os efeitos inflacionários, perdura por dois ou mais trimestres seguidos. Sob esse aspecto, poderíamos
dizer que o Brasil está, sim, em recessão. Mas o quadro que atualmente se apresenta está mais para
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depressão do que para recessão. A
depressão não chega a ser uma condição
anômala da economia, mas é muito mais
grave do que a recessão. Pode-se dizer que
é um agravamento da recessão. Se
demasiadamente prolongada, aí sim, passa
a ser uma anomalia. a nossa visão, o Brasil
entrou em recessão na segunda metade de
2015 e caminhou para depressão a partir do
último trimestre de 2016, de onde não mais
saiu, até hoje. Naqueles anos, a taxa a
SELIC média ficou em 14,25%, por mais
de um ano e os dois PIBs foram negativos.
É quase certeza que a maioria dos
economistas que porventura lessem o que
se coloca neste parágrafo, discordariam. Se
estiverem tomando por verdadeiros os
números
divulgados
pelas
fontes
governamentais, só podem seguir esse
caminho. Mas alguns poucos deles, que se
dão ao trabalho de investigar em outras
fontes, provavelmente concordariam.
Não tiro a razão dos que discordam.
Realmente, essa é a primeira impressão,
especialmente para quem acredita na
propaganda institucional do governo,
Figura 21 – Que país é este?
fabricada com números e argumentos
falsos. Mas a julgar pela imagem ao lado, que endosso integralmente, até porque fui eu quem tive o
trabalho de colher os dados, sou obrigado a pensar diferente. Compulsei e organizei os dados, mas não
fui eu quem os fabricou. E certos ou errados, é o que oficialmente se oferece sobre o assunto, endossado
também pelo próprio governo (não desta forma).
Então, estaria este modesto autor entrando em contradição, ao alegar que o Brasil não está
quebrado? Como explicar o paradoxo “o Brasil está enfrentando uma depressão, mas não está
quebrado”? A resposta é simples: recessão e depressão são condições temporárias e nem sempre
significam que um país esteja “quebrado”. Dá para dizer que o país da figura acima está quebrado? Esse
país se chama BRASIL. Por que não nos dizem isto?
Vamos, pois, às explicações: A economia, no sistema capitalista, é cíclica. Assim, períodos de
prosperidade, recessão ou depressão são normais. São muitos os países que já entraram e saíram de crises
de recessões e depressões, voltando a condições de crescimento econômico. Nosso próprio país já
enfrentou essa situação.
Desses males das economias, o mais anormal e perigoso é a depressão prolongada,
principalmente quando esta se manifesta em países de economia fraca e de poucas reservas
internacionais, o que ainda não é o caso do Brasil. É a mais perigosa porque é a de maior duração
(períodos mais curtos caracterizam a recessão), levando ao fechamento de empresas, ao desemprego e
à fome, condições que não podem ser suportadas além de determinados limites.
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Fechamentos de empresas e desemprego, já estão aí, em ritmo crescente, há três anos. A fome
generalizada e a economia de guerra ainda não chegaram, mas o risco existe. Em algumas regiões a fome
já está grassando. Então, como pode um país de economia tão forte estar nessa situação e por que o
governo não intervém para sustar? Respondo: nossa economia está engessada, comprometida, mal
administrada, e nos mantém prisioneiros da dívida. E o governo ao invés de “sustar” as causas, prefere
“assustar” a população. Só isso. Ora, se é só isso e os recursos existem, basta haver transparência,
destravar a economia, fazer investimentos, gerar empregos e estancar a DPF. Simples assim? Deveria
ser, mas não é; faltam: coragem, honestidade, competência e vontade política.
Reúnam-se essas quatro condições e o Brasil sai da crise, sem necessidade de nenhuma “reforma
da Previdência” e sim, de uma reforma tributária e política. Essas são as duas principais reformas de que
o país precisa, a correr paralelamente com os investimentos, que estão se reduzindo cada vez mais,
caminhando para contingenciamentos e cortes. Com as medidas que o governo tem adotado, é claro que
o país não cresce nem sai da crise.
Então, o argumento do “país quebrado” também é falso. O país não está quebrado e pode sair da
crise. Basta a determinação e a adoção das políticas corretas, o que não passa por uma “reforma da
Previdência”, da envergadura da que se está propondo. Mas sem auditar antes a DPF, todo o esforço ou
será em vão ou muito mais custoso e demorado.

NOSSAS CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Conclusão geral: Os quatro principais argumentos do governo, “rombo na Previdência”, “justiça
social” (quem ganha menos, paga menos; que ganha mais, paga mais), “bomba-relógio demográfica”
(no futuro, haverá mais idosos do que população economicamente ativa, tornando a Previdência
insustentável) e “economia quebrada”, são falsos e foram todas contestados e rechaçados, não servindo
para comprovar a necessidade de nenhuma “reforma da Previdência”.
Outras conclusões, mescladas a sugestões, se podem inferir do que foi exposto e analisado. Não
se sabe se serão consideradas, se serão úteis ao cidadão comum, a algum pesquisador ou parlamentar,
ou mesmo se conseguirão chegar ao conhecimento de quem deveriam. Essa era a nossa intenção ao
decidirmos pela publicação deste livro. Mas uma coisa é publicar uma obra; outra, é conseguir divulgála e fazer com que chegue às mãos do público-alvo para quem foi idealizada. Esse foi, é, e sempre será
o grande problema de uma obra literária. De qualquer forma, nem por isso deixaremos de apresentar
nossas demais conclusões e sugestões. Ei-las:







Houve e está havendo uma intensa lavagem cerebral na opinião pública e no Congresso, utilizando
notícias falsas e a mídia, com vistas à aceitação e aprovação da RP. É o próprio governo cometendo
o que convencionou chamar-se “fake news”. E se fake news forem capituladas como ato criminoso,
o governo deveria, então, ser um dos primeiros a ser responsabilizado e processado.
A reforma não é necessária porque a Previdência é autossustentável e autorregulável. Voltando o
crescimento econômico e o pleno emprego, ela se ajusta sozinha e volta a ser superavitária, sem
necessidade de nenhuma reforma. Isto não elimina correções pontuais, como o combate a fraudes e
sonegações, cobrança da dívida ativa previdenciária, eliminação ou diminuição das desonerações
fiscais e a extinção total da DRU.
A DPF não é impactada pela Previdência, enquanto o resultado do OSS for positivo.
A DPF atrapalha, mas não chega a impedir o crescimento econômico.
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A Previdência é fortemente impactada (para baixo) pelo desemprego.
Após a “Reforma Trabalhista de 2017” (um erro do governo Temer), foram fechados muitos
empregos formais, impactando negativamente os resultados da Previdência (menos empresas
contratando, menos gente trabalhando, menos gente recolhendo).
A reforma proposta é iníqua, desnecessária, ineficiente, solução imediatista de quem tem visão curta
e, o que é pior, incorre em desconstitucionalização e transgride cláusulas pétreas da CF, como os
incisos XIV e XXXIII, do art. 5º (direitos à informação que estão sendo sonegados, conforme se
demonstrou, ao não se conseguir informações sobre a RP, com amparo na CF e na Lei de Acesso à
Informação). Também no Título VIII (Da Ordem Social), vários artigos foram transgredidos, a
começar pelo inciso IV, do art. 194, que trata da “irredutibilidade dos benefícios”. E as novas
fórmulas de cálculo propostas, de fato, reduzem benefícios e, pior, aumentam o valor das
contribuições, fazendo com que os segurados paguem mais, para receber menos. Por tudo isso, a
RP, se aprovada sem as correções, deverá provocar uma enxurrada de processos judiciais. Com
efeito, se emendas constitucionais não podem ferir cláusulas pétreas, e se a EC 06/2019 fere várias
do Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), há que se requerer, judicialmente, a sua
nulidade.
O problema econômico do Brasil não se resolverá com a RP, correndo-se o risco de aprová-la e os
problemas continuarem, acrescidos de outros decorrentes da sua aprovação. Então, por que não
fazer-se apenas o saneamento da Previdência, buscando-se outras soluções políticas e econômicas,
como a “reforma tributária”, por exemplo, muito mais importante e de resultados mais imediatos no
curto prazo?
Se os militares estão pressionando por aumento, é justo que sejam aumentados, porque seus
salários, há que se reconhecer, estão defasados, de fato. Mas que se faça isso fora da RP e que
se lhes exija uma contrapartida. Se forem atendidos com a reforma, terão de abrir mão da paridade
salarial e sujeitar-se ao teto geral do RGPS, comum a todos, os miseráveis R$ 5,838,45. Se os
servidores públicos, que tal como os militares, também possuem regime próprio de Previdência,
perdem a paridade e se sujeitam ao teto, por que privilegiar os militares e sob que argumento? Isso
sim, Paulo Guedes deveria considerar “privilégio” e acabar com ele. Se querem mesmo acabar com
os privilégios, comecem com esse. O governo terá coragem? Por que dois pesos e duas medidas?
Parece justo e sensato dar-se o aumento dos militares (os salários estão baixos) e suspender-se a RP
até o próximo ano, para melhor discussão e avaliação. Deixar-se ia uma boa equipe de técnicos
estudando-a e debatendo-a em audiências públicas, enquanto a equipe econômica do governo iria
intensificar a “reforma tributária” para este ano, urgente, por conta do princípio da anualidade dos
tributos. Se não fizerem isso, fica tudo para 2022, final do governo Bolsonaro, e a situação
econômica vai continuar se complicando, cada vez mais. Essa reforma, a tributária, é a mais urgente
de todas, de tramitação mais rápida e provoca resultados imediatos, tão logo entre em vigor.
Portanto, por que perder tempo com a RP, que só produz resultados (questionáveis) a longo prazo,
se temos uma reforma mais simples, sem rejeição popular, e com resultados imediatos?
Ao contrário do que pensa o senso comum, não serão os mais pobres os mais prejudicados. Os
trabalhadores do RGPS, é verdade, são os que pagarão a maior parte da suposta economia da RP.
Mas individualmente, serão os servidores públicos e seus pensionistas os mais afetados. Para
eles as regras, além de mais duras, são muito mais onerosas, chegando a caracterizar-se como
confisco nos salários mais altos, podendo atingir 22% de contribuição que, somados aos 27,5% do
IR, praticamente confisca metade dos seus salários, na fonte, o que não acontece com os
trabalhadores do RGPS. Isso, sem considerar que hoje os servidores públicos já recolhem mais
(individualmente) para a Previdência do que os do RGPS.
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Os únicos favorecidos na RP, tal qual ela se apresenta, são os militares e o governo. Todos os
demais, trabalhadores sujeitos ao RGPS e servidores públicos, de qualquer nível, perdem.
Ganhariam também os bancos, fundos de pensões e a seguridade privada, caso a capitalização da
Previdência fosse aprovada.
O perigo da capitalização da Previdência não está afastado de todo, porque o ministro Paulo Guedes
pretende apresentar um novo projeto, em separado, insistindo na sua implantação. Só não fará isso
se não tiver clima político. É esperar para ver.
É preciso que o governo autorize uma CPI da Dívida Pública, pois é lá que residem os maiores
problemas da nossa economia, estrangulando o orçamento fiscal. É preciso entender que orçamentos
públicos não se comportam como orçamentos domésticos ou comerciais, embora existam
semelhanças. Nestes, ganha-se primeiro para gastar depois, fazendo-se o planejamento em cima do
que já se tem garantido e das despesas já compromissadas ou a realizar. Nos orçamentos públicos,
é o inverso: é preciso investir primeiro para gastar depois. Se o governo não investe e opta por uma
política de austeridade fiscal, contingenciamentos e cortes de gastos, não há como a economia
crescer. O erro é estratégico.
Na CPI da Dívida Pública, incluir propostas que permitam auditoria nas operações do Banco
Central (sem o que, a CPI seria inócua). Várias dessas operações, incluindo as compromissadas,
como as “swaps” cambiais, têm causado prejuízos, levados à conta do Tesouro Nacional e
favorecendo os bancos. E isso é claro, impacta diretamente a DPF, aumentando-a. Cuidar também
para impor restrições ao BC, que começa, comprovadamente, a avançar nas nossas reservas
internacionais para dar cobertura às suas operações desastrosas. Entendemos que o BC está
operando muito solto, fazendo operações que não são, mas deveriam ser consideradas ilegais,
porque favorecem bancos privados, com recursos do Orçamento Geral da União.
Talvez uma “reforma orçamentária” também venha se tornar necessária, para permitir uma
flexibilização parcial nos orçamentos e na chamada “regra de ouro”, introduzindo os casos de
excepcionalidade que podem ser considerados sem autorização do Congresso Nacional. Essas
medidas visariam, não a dar liberdade total ao Executivo, mas a dar agilidade nos casos que seriam
nominados nas “regas de exceção”. Pelas regras atuais, recursos ficam retidos no Caixa do Tesouro,
sem poderem ser utilizados, a não ser com autorização do Congresso, o que é um processo carto e
demorado. Nos demais casos, manter-se-ia a rigidez quanto à aplicação dos recursos. A
desvinculação total de 100%, desejada por Paulo Guedes, é suicídio.
Para facilitar tudo, e como os assuntos são conexos, a “reforma orçamentária” poderia vir embutida
na “reforma tributária”, chamando-se “Reforma Tributária e Orçamentária (RTO)”. Criar-se um
grupo de trabalho para estudar o assunto e elaborar o projeto a ser enviado para a Comissão
responsável, seria uma atitude muito bem-vinda e que, se aceita, iria agilizar e facilitar as ações de
gestão tributária e orçamentária, que atualmente atravancam o governo e inferniza a vida dos
contribuintes.. Mas para dar certo é preciso que esse grupo seja composto por técnicos, economistas,
contadores especializados em contabilidade pública e tributaristas ou auditores fiscais experientes.
Se usarem critérios eminentemente políticos para indicar os membros, a coisa não vinga, já que.
Questões tributárias e orçamentárias são por demais complexas e existirá sempre o temor de
fomentar o que hoje se convencionou chamar de “guerra tributária entre os estados”. De notar que
o nossos sistema tributário é muito antigo (1965) o mesmo se podendo dizer em relação ao Código
Tributário Nacional (CTN), já com 40 anos, obsoleto, confuso, excessivamente burocratizado e todo
remendado.
E já que os governos gostam tanto de “reformas” (todos querem fazer as suas) e mesmo sabendo
que político não serra o próprio galho em que está sentado, que tal uma reforma política séria, e não
aquelas para inglês ver”? Há que se alterar ou substituir os regimentos internos da Câmara e do
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Senado, que estimulam a impunidade e o corporativismo cleptocrático. Por esses regimentos, a
punição mais séria aplicável é só o afastamento do parlamentar, por quebra de decoro, o que
dificilmente ocorre. Endurecer as regras ou acabar de vez com o foro privilegiado para os crimes de
corrupção e os crimes contra a administração pública, é medida imperativa que o corporativismo
das duas casas não se interessa em aprovar. Mas como os crimes de corrupção estão aumentando
demais, sobrecarregando o STF, que perde processos por decurso de prazos nos institutos de
prescrição e decadência, seria importante criar-se uma vara especializada para crimes políticos, ou
quem sabe até, um tribunal, o “STP”, nos moldes do Superior Tribunal Militar. Assim os políticos
ficariam felizes por ter um tribunalzinho de elite, cheio de cuidados, só para eles.

Estão aí algumas das principais reformas e medidas de que o país realmente precisa, muito mais
prioritárias do que uma “reforma da Previdência”, cuja necessidade é questionável.

109

PARTE V
O QUE ESTÁ POSTO E O QUE FAZER?

O que de essencial se oferecia sobre o assunto foi exposto nos capítulos anteriores, até o estágio
atual em que se encontram as discussões sobre a “reforma da Previdência”. Reconhecemos que o livro
veio a lume tardiamente, com grande tendência a ser um natimorto (o ideal seria que a sua publicação
se consumasse até fevereiro de 2019). Mas era preciso esperar que o governo divulgasse mais claramente
o seu projeto, inclusive com a proposta de inclusão dos militares na reforma, o que só veio a ocorrer já
quase no final de março deste ano – não a explicação da PEC 6/2019, que continua nebulosa e omissa –
mas somente a definição da situação dos militares,
Sabíamos que iria haver reações ao projeto de lei sobre a Previdência dos militares, chamado de
Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas. Era preciso, não só dele tomar
conhecimento, como aguardar o resultado das tratativas para, depois, fazer uma abordagem global. E foi
o que fizemos, acompanhando diariamente, por quase três meses, todas as discussões sobre a famigerada
“reforma da Previdência” (melhor seria chamar de “reforma da Imprevidência”).
O Executivo tem pressa, muita pressa em aprovar a RP. Assim, pode ser que este livro não chegue
às mãos de quem deveria chegar em tempo hábil para que sejam analisadas, de ponta a ponta, as
contestações que oferecemos aos argumentos do governo. Mas se alguém o tiver em mãos, antes que se
encerrem todas votações da RP, no plenário da Câmara ou do Senado, leiam-no, para fortalecer ou mudar
suas convicções! Se chegar depois, leiam também, para saber como tudo aconteceu e como a política
trabalha para fabricar consensos e manipular a opinião pública e o Congresso. Também sob esse aspecto
ele será útil porque, embora rejeitada na Comissão Especial, a proposta sobre a capitalização da
Previdência vai voltar daqui a alguns meses, como um novo projeto isolado. E o processo de
convencimento e de captação de votos será o mesmo, só mudando o mantra e as mentiras. Talvez não
haja clima para voltar este ano, até porque o tal “projeto” nem existe, no sentido do que se entende por
projeto. Mas se Paulo Guedes continuar como ministro da Economia, ele vai insistir, não tenham dúvida.
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Verdade seja dita, a capitalização foi rejeitada, não apenas por ser demasiadamente cruel e ter
histórico negativo na maioria dos países em que foi adotada. Afora isso, pesou o fato de não estar
explicada na proposta. O governo disse o que desejava, mas não soube dar os detalhes e explicar como
se processaria a passagem de um sistema para outro, nem qual seria o custo da transição e tampouco
nominar as fontes de onde viriam os recursos. Nesse aspecto, foi um projeto capenga. Tinha de cair, por
incompetência do propositor.
Aos trancos e barrancos, mas com a insistência e a repetição do Mantra da Previdência (ou seria
“Imprevidência”?), que durante 2,5 anos nos bombardeou todos os dias, por poluição sonora e visual, o
governo se aproxima dos seus objetivos e, nesta data (assim dizem as pesquisas, se forem verdadeiras),
conseguiu convencer 52% da população sobre a suposta necessidade da reforma. No Congresso, até
mesmo parlamentares da Oposição, contrários à PEC 06/2019, começam a render-se a alguns dos
falaciosos argumentos do governo e já admitem que ela é mesmo necessária. Isso se chama contaminação
por cansaço e integração grupal, um caso parecido como o do Natal. Não há como não se contaminar. E
nem podemos dizer que a culpa seja deles. Eles também foram vítimas, como nós e toda a sociedade.
O que tinha para ser exposto, pelo menos o essencial, e sem entrar no mérito “como é” x “como
será”, já foi exposto nos capítulos anteriores. O que se analisou até aqui é o suficiente para se formar
convicção e decidir com segurança sobre a conveniência ou não de uma “reforma da Previdência” e, se
aceita, qual deve ser o seu formato final, para torná-la mais sólida e eficiente, sem restringir direitos,
salvo, talvez, um ajuste no limite da idade mínima e as medidas saneadoras para evitar fraudes,
sonegações e desvios de receitas previdenciárias.
Esperamos ter provado que não é a Previdência a causa do mau desempenho da economia e nem
do estrangulamento orçamentário. Até pelo contrário, foi ela quem por mais de 20 anos socorreu a União,
cedendo recursos legítimos do seu orçamento, que foram utilizados para pagamentos de juros da dívida
pública. Agora a sopa acabou e o governo tem de encontrar outros caminhos. Não é justo que fiquem
sempre em cima da Previdência. Se a economia se desequilibrou e migra da recessão para uma possível
depressão, é justamente nessa hora que a Previdência tem de estar forte, para socorrer os mais fracos.
Sacrificá-la mais uma vez para pagar por erros que não são seus, é uma atitude injusta, iníqua,
inadequada e criminosa.

O QUE O GOVERNO PODE FAZER

Voltamos a insistir que a principal causa do mau desempenho da economia e do déficit no
orçamento fiscal não está ligada aos resultados da Previdência no OSS, e sim, no sistema da dívida
pública, fortemente impactado pela desastrosa política econômica do Banco Central, que está atuando
com liberdade total para operar com “swaps” cambiais, remunerar sobras de caixas dos bancos e emitir
títulos da dívida interna, com o agravante (seríssimo) de jogar os prejuízos das operações
compromissadas das swaps para o orçamento geral da União, sendo-lhe permitido (como já está
fazendo), avançar em nossas reservas internacionais. É preciso que o governo reveja a forma como o
Banco Central registra o estoque da dívida interna, contabilizando juros como se fosse “amortização” e
abrindo espaços para a emissão de novos títulos da dívida, praticando, a nosso ver, uma “pedalada
fiscal”, sobre a qual nunca foi acusado.
Com efeito, e com relação a essas operações do Banco Central, reza a nossa CF, em seu art 167,
III, verbis:
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“Art 167 – são vedados:
III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder
Legislativo, por maioria absoluta” (grifos nossos)
Ora, o BC realiza essas operações rotineiramente, sem ser autorizado pelo Poder Legislativo, por
maioria absoluta, e sem ser questionado. Não estaria ele, através de “pedaladas fiscais”, incorrendo em
violação da famosa “regra de ouro”, que já foi até motivo de impeachment de presidente? Outra coisa
que não entendemos e, confessamos, não tivemos tempo de pesquisar, é “quais são as regras e critérios
que permitem ao Banco Central utilizar livremente recursos das nossas reservas internacionais para
regular o mercado?”. Não deveria haver uma exposição de motivos e justificação para obter uma
autorização? Se o BC tem liberdade total, independe de autorização e errar em sua política econômica,
como está acontecendo, pode aumentar exageradamente a DPF, diminuir nossas reservas e acabar com
o nosso colchão de liquidez. E quando o governo acordar, vai ser difícil consertar o estrago. Ainda que
seja lícito ao BC retirar recursos das reservas internacionais, isso deve ser para atender situações
emergenciais, e passado o motivo que justificou a operação, os valores retirados têm de ser repostos, em
igual ou maior valor. Se não se repõe ou se o que se repõe é menor do que o valor retirado, as reservas
diminuem e, do outro lado do orçamento, a DPF cresce.
Por tudo isso, é preciso que se autorize, já, uma CPI da DPF, em que estaria incluído o Banco
Central. Feche-se esse sangradouro e as coisas começam a melhorar! Não estamos afirmando nem
acusando, mas admitimos a possibilidade de que algo de muito estranho e grave esteja ocorrendo no
Banco Central. E os fatos mais graves devem ter ocorrido nos anos de 2015 e 2016, nada indicando que
tenham parado.
Se já vimos que a aprovação da RP, sozinha, não vai resolver o problema da DPF nem promover
o equilíbrio fiscal da nossa economia, fica evidente que outras medidas deverão ser adotadas, de
imediato. Já falamos sobre várias delas, mas ocorre-nos neste momento uma mais simples, derivada do
Congresso “Brazilian Gaming Congress 2019” (BgC 2019), que acaba de realizar-se em São Paulo,
entre os dia 23 e 25/6/2019: a legalização dos jogos de apostas e cassinos. Já existe projeto sobre o
assunto no Congresso.
Estima-se que um projeto dessa natureza, se aprovado, poderia carrear uma arrecadação de R$
60 bilhões de reais/ano, somente em impostos diretos, sem contar a certeza de geração de empregos, o
aumento da atividade turística, da indústria hoteleira, o reaquecimento da economia e outros benefícios.
Se vários dos países mais desenvolvidos do mundo convivem com seus cassinos e deles se beneficiam,
por que o Brasil, tão necessitado de fortalecer sua economia, vai dar-se ao luxo (ou à burrice) de
desprezar a oportunidade que se oferece? Até a aprovação seria pacífica, pois a maioria dos deputados e
senadores já se manifestaram a favor. É passado da hora de se pensar nisso e de se acabar com os mitos
que existem em torno do assunto.
Se a União se diz deficitária, se precisa de Caixa mas não quer aumentar impostos para que o
governo não perca seu capital político, por que não tributar os lucros e dividendos, impondo também
uma taxação maior sobre e as grandes fortunas? Esses aguentam aumento de cargas tributárias e se forem
atingidos por aumentos de impostos a população aprovará as medidas, com certeza. Mas tirar dos pobres
e menos favorecidos e dar para as elites econômicas?!!! Isso só é aceito por medo, ignorância ou coação.
Estamos no penúltimo capítulo do livro e vamos entrar nas “considerações finais”. A esta altura
do campeonato, suponho, você deve estar confuso e se perguntando: “Tá bom, li o livro todo e
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acompanhei o raciocínio desse autor, que nem conheço. Como ele, fiquei perplexo e indignado, vi o que
ele recomendou. Mesmo sem ter certeza se ele está totalmente certo, pelo menos agora já sei o que
quero e o que não quero. Mas e daí, o que posso fazer? O autor nada falou sobre isto.”
Você tem razão, leitor. Vou falar agora, na próxima seção. De nada adianta tudo que você leu, se
não souber o que fazer com o que leu. Por favor, não vá se espantar e achar que sou anarquista ou ativista
político, incitando pessoas a se rebelarem (já estou meio velho para essas coisas e agora só repasso o
que sei). É a minha maneira de cumprir o meu dever cívico e ajudar meu país a não sucumbir na mão
dos traidores da pátria, dos incompetentes e corruptos.
Há muitas coisas que poderiam ter sido feitas e não foram (que saudade da minha geração!...) e
outras que ainda podem ser feitas, desde que seja para ontem. Dentre as que poderiam ter sido feitas,
faltou um projeto de lei de iniciativa popular (está previsto na CF), em substituição ao do governo. Feito
o projeto, bastaria colher a assinatura de 1% (um por cento) dos eleitores, de pelo menos 5 estados da
Federação. Isto não é difícil e atualmente pode e tem sido feito por meios virtuais. A própria Câmara,
em seu site, fornece um modelo de proposta. Com pouco mais de 1,3 milhões de assinaturas o Congresso
seria obrigado a considerar. Por que não fizeram? E os abaixo-assinados de petição pública, também
com milhares de assinaturas, por que não fecharam? E os nossos “cara pintadas” ou os camisas verdeamarelas, por que não foram mais atuantes? Por fim, e para não falar de mais outras providências, por
que não investiram em antipropaganda e por que não forçaram mais a presença de técnicos e
representantes especializados da sociedade civil nas audiências públicas? Passou. Agora, é pensar daqui
para frente.

O QUE VOCÊ(S) PODE(M) FAZER?
Primeira sugestão
Consultem o Anexo B (LISTA COMPLETA ATUALIZADA DOS DADOS E E-MAILS DOS
PARLAMENTARES) e enviem e-mails individuais ou massivos para entupir a caixa de entrada dos
deputados e senadores. Isso pode ser feito isoladamente (cada um envia o seu) ou em grupos, com um
texto padronizado, que poderia ser mais ou menos como o do modelo abaixo (a sugestão de enviar o link
do livro é só e tão-somente uma “sugestão”, que não precisa ser seguida). Copiem e colem, aumentando
o tamanho da fonte! O nome do deputado ou senador e seu e-mail deverão ser copiados do anexo.
Assunto: Fundamentação do seu voto, na apreciação da PEC 06/2019
Exmo. Senhor Deputado/Senador (nome)
Amparado(s) pelos incisos IV e XXXIV-a, do art. 5º, c/c o art. 60, § 4º, Inciso I, todos da CF/88**, e no exercício dos meus(nossos)
direitos de cidadão(s), preocupado(s) com a votação para a aprovação da PEC 06/2019, a ser transformada em EC, que promove
a desconstitucionalização dos Capítulos I e II, do Título VIII, da nossa CF, solicito (solicitamos) a especial atenção de V. Exa. para
que, antes de ratificar o seu voto, considere as ponderações expostas no livro enviado como anexo deste e-mail e que, caso V.
Exa. não queira abrir, por ser um anexo, pode ser baixado no link:

http://ivosgreis.prosaeverso.net/ebooks.php
A obra recomendada contém alguns argumentos que, possivelmente, possam não ser do conhecimento de V. Exa. e em muito
poderá ajudará a ponderar suas decisões, prolatando um voto consciente, que não decepcionará seus eleitores.
Desde já, agradeço (agradecemos) a atenção que puder ser dispensada ao assunto, ao mesmo tempo em que solicito (solicitamos)
a V. Exa. que o comente entre seus pares, que estão recebendo um e-mail idêntico a este. Respeitosas saudações!
Anexo: Livro mencionado
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Ninguém precisa ter receio de sofrer qualquer tipo de represália ou processo. O contato e o
oferecimento de críticas e/ou sugestões aos parlamentares, é atitude legítima e prevista em lei. O que
vocês acham que acontecerá, se os deputados e senadores começarem a receber centenas de e-mails
iguais a este? E se todos eles, atônitos, começarem a comentar uns com os outros sobre os e-mails que
receberam? Lembrem-se: nenhum político serra o próprio galho em que está sentado. E deve=-se ter em
mente, também, que todos eles são excessivamente corporativistas e experientes quanto à importância
de manterem o seu capital político. Se são apenas parlamentares e não ministros de Estado, são os
eleitores quem os mantêm lá, nos seus respectivos cargos. A regra é (com muitas exceções): teve atuação
pífia, votou contra os interesses do povo, foi pego em escândalos políticos, não volta na próxima
legislatura. Terá de esperar 4 anos, para que tudo seja esquecido e retorne. E eles geralmente retornam,
mas penalizados por, no mínimo, 4 anos de afastamento. E esse pedágio eles não querem pagar.
Se durante a votação da RP, na Câmara ou Senado, as sessões forem televisadas, como deverá
ser (se não cortarem a transmissão ao vivo), todos verão como cada deputado votou e como “defendeu”
o seu voto. Eles saberão que estão sendo observados por aqueles milhares de pessoas que lhes enviaram
e-mails e por todo o povo brasileiro, tais como foram as sessões do impeachment de Dilma Roussef. Por
isso, os que a defendem, vão lutar pelo voto “fechado” e, se conseguirem, pela não-transmissão das
seções. Já se fala até em acabar com as transmissões de TV das sessões da Câmara, do Senado e do
Judiciário, que hoje estão abertas ao público. A desculpa, parecida com as da RP, é a “economia de
gastos”. Observem o que anda dizendo o Rodrigo Maia! De fato, eles têm muito poder e nos tomam por
idiotas, sem poder de fogo. Mas “idiotas, unidos, jamais serão vencidos”. E nós, os idiotas, temos a
nosso favor a Constituição Federal, que eles tentam descaracterizar, para tirar nossas proteções e o
pequeno poder de fogo que ainda temos. Enquanto essa constituição existir e for respeitada, ainda há
esperanças.

Segunda sugestão
No mesmo Anexo B, encontram-se também, além dos nomes completos, sigla partidária, etc, os
telefones dos gabinetes de todos os parlamentares (DDD de Brasília, é óbvio). Então, aqui fica uma
pergunta: O que aconteceria se, todos os dias, uma vez de manhã, outra à tarde, cada um de vocês
ligassem para o gabinete de um deputado (ou senador), insistindo para falar com ele? Respondo:
Provavelmente não conseguiriam, porque ele não estaria lá (ou dirão que não está). Vocês seriam
atendidos por uma secretaria(o) humana ou por uma gravação, pedindo para se identificarem e deixar o
recado , porque a ligação será respondida tão logo possível. Essa é a hora, não tenham medo: digam que
desejam falar com o deputado para pedir-lhe que não vote a favor da aprovação da RP. Seriam algumas
dezenas, talvez centenas dessas ligações todos os dias, deixando os telefones do gabinete sempre
ocupados. /as ligações poderiam ser feitas a cada 20 minutos, em sistema de revezamento. Termina uma,
outra já está entrando, de outra localidade . Agora imaginem isso acontecendo todos os dias, nos gabinetes de
quase todos os deputados? As secretárias ficariam perdidinhas e iriam comentar nos corredores o que estaria
acontecendo. E logo, logo, a notícia seria disseminada entre os demais deputados, inclusive os que não foram
premiados, e o medo se espalharia, por saberem que estão sendo cobrados e observados. Mas isso é uma ideia

Pronto! Já dei duas sugestões e fiz a minha parte. Outras, ficam a critério da imaginação de cada
um. Mas, por favor, não continuem a sentir-se perplexos, indignados e impotentes. Usem a imaginação,
o poder de mobilização e a internet, o quarto poder. Se o governo inferniza as nossas vidas, por nos
considerarem tontos, frágeis e impotentes, vamos mostrara a eles que mesmo com as nossas parcas
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armas, temos poder de reação e a justiça ao nosso lado, A dependência dos políticos, em relação a nós,
que os mantemos lá, é muito maior do que a nossa,.em relação a deles. Sobre outras coisas que se tem
ou o que se pode fazer com as informações passadas, ver a seção “Nossas Conclusões e Sugestões”, a
última do capítulo imediatamente anterior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A batalha pela “reforma da Previdência” será travada na escuridão, num terreno
pantanoso, repleto de bolsões de areia movediça. As forças de apoio virão munidas de
óculos e lanternas de visão noturna; as de oposição, apenas com lanternas comuns. A
única arma, para ambos os lados, será a informação. Vencerá a batalha quem melhor
conhecer o terreno e melhor souber lidar com a informação.

Pesquisar com viés de confirmação, criticar sem oferecer sugestões ou soluções, não são atitudes
intelectualmente honestas e comprometem a confiabilidade dos resultados encontrados. Ao iniciar uma
pesquisa, temos de deixar de lado nossas convicções, se as tivermos, e dar prioridade às buscas por fatos
e/ou argumentos que contrariem aquilo em que já acreditávamos. Se antes da pesquisa não tivermos
nenhuma convicção firmada, ou se já tivermos um juízo de valor que não podemos garantir que seja o
correto, temos de olhar todos os lados da questão. E esses foram os critérios que procuramos seguir,
como já explicado na introdução.
O que ressumbra deste estudo, mesmo lidando com fontes de confiabilidade duvidosa, é que é
preciso demonstrar-se, clara e tecnicamente, a partir de dados reais e não manipulados, se a Previdência
“é” deficitária ou se “está” deficitária, se isso é uma situação permanente, característica da Previdência,
ou apenas uma situação de status quo, aplicável somente ao verbo “estar”. Se “está”, é uma situação de
status quo, reversível, desde que se saiba a partir de quando entrou nessa condição, em que valores
verdadeiros, quais as causas, e se elas são suficientes para indicar a necessidade de uma “reforma da
Previdência”, mormente em níveis tão duros como os que estão sendo propostos. O remédio foi receitado
sem a identificação das causas da doença e, ao invés de curá-la, pode agravá-la ou trazer efeitos colaterais
muito piores.
A “reforma” que está sendo proposta, está sendo imposta de cima para baixo, sem o devido debate
com a sociedade. Na nossa visão, e salvo erro de intepretação, concluímos dura e contundentemente que
a reforma da Previdência pode ser rotulada com os seguintes adjetivos, concorrentemente: é injusta,
mentirosa, covarde, imoral, desumana, desnecessária e, acima de tudo, “imprevidente”. Não resolve, se
efetivada, o déficit primário das contas públicas, eis que este é causado por má gestão, incompetência
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administrativa, malversação e corrupção generalizada no Poder Público. Essa é a razão por que titulamos
o livro como “Reforma da Imprevidência”, ao invés de “Reforma da Previdência”. Proposta
atabalhoadamente e sem maiores estudos e debates, ela se torna imprevidente.
A Previdência não “é” deficitária. Ao contrário, manteve-se superavitária ao longo de 20 anos
consecutivos, mesmo com os desvios de receitas praticados pelo próprio governo e com as fraudes e
desonerações que teve e ainda tem de suportar. Mas a partir de 2016, com o país em recessão econômica,
não por culpa da Previdência, e sim pela má-gestão governamental, sentiu o impacto e agora “está”
momentaneamente deficitária, mas em valores bastante menores do que os anunciados pelo governo.
Seria essa anomalia passageira suficiente para justificar a necessidade de uma “reforma da Previdência”?
O status quo da Previdência é causa ou efeito do mau desempenho da economia? Achamos que
ele é efeito, e não causa; é vítima e não vilão. Apontar a Previdência como culpada pelo mau desempenho
da economia e do déficit primário da União, antes de procurar as causas reais, identificar os verdadeiros
responsáveis e buscar outras alternativas possíveis, é solução casuística, de falta de visão política e
econômica e, ao mesmo tempo, uma atitude desonesta, preterintencional, e ética, moral e criminalmente
condenável.
Por preguiça mental, irresponsabilidade e amadorismo, pretende o governo eximir-se da
responsabilidade constitucional com a seguridade social e jogar a sociedade brasileira num mar infestado
de tubarões famintos: bancos, empresas de capitalização e previdência privada, quase todas controladas
por bancos (isto, é certo, não vão conseguir, pelo menos de imediato). Felizmente, isto está,
temporariamente, descartado, mas não afastado
O país também já está sendo entregue aos poucos à iniciativa privada, através da privataria. Se
não corrigirem o rumo, em três anos eles quebram o país, sem admitir seus erros e jogando a culpa na
Geni, a Previdência, que na visão deles, foi feita para apanhar, servir e dar para qualquer um.
Neste momento, diante da total desinformação, da indefinição do real equilíbrio de forças,
aparentando, apenas aparentando, que o governo tem uma vantagem, por ser o detentor do poder político,
do poder militar, do controle dos bancos de dados de informações e dos poderes executivo e legislativo,
e ainda de ter o apoio (por enquanto) da mídia de massa, não dá para apostar as fichas na opção de que
a “reforma da Previdência” vá ser aprovada como o governo quer, apesar de todos esses fatores
favoráveis. O Poder Judiciário, neutro, está lá, no seu lugar, quietinho, observando para saber o que fazer
quando e se for acionado. Se aprovada a reforma, - e tudo se encaminha para isso -, com certeza, não
será a que o governo quer, porque a sociedade não permitirá (é o que se espera, se o povo sair do seu
conformismo e acordar).
Na outra ponta, a opinião pública, bombardeada todos os dias com falsos mantras e informações,
está em processo de formação de consenso, porque os elementos para formá-lo ainda estão sendo
trabalhados (mal trabalhados, com os militares e as intrigas palacianas atrapalhando). Uns querem aliarse ao Governo e bater e cuspir na Geni; outros, penalizam-se e tentam defendê-la das agressões.
A opinião pública tem de formar uma boa maioria: ou dos que querem bater na Geni, junto com
o governo, ou dos que querem defendê-la. E se não houver consenso, não haverá o apoio popular interno,
mesmo que externamente o consenso esteja enganosamente formado. Atualmente, segundo dados da
mídia, divulgando pesquisas de opinião, o governo já detém 52% (???) de aprovação da opinião pública
para a RP. Está avançando, através da propaganda institucional e do terrorismo psicológico, mas ainda
não formou maioria, nem mesmo dentro de casa. Não formou ainda, mas é quase certo que irá formar,
depois de começar a negociar.
Por enquanto, o governo já sofre pressões internas e externas, em sentidos contrários, situação
bastante desconfortável para quem precisa agradar aos dois lados. Acresça-se a isso as desavenças
internas no Congresso, as divergências e falta de sintonia entre poderes, o estrelismo de alguns líderes,
a queda na avaliação do governo, a truculência verbal de Bolsonaro e Paulo Guedes, a insatisfação da
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sociedade com a “proposta de previdência dos militares”, totalmente inoportuna e contrária ao que dela
se esperava.
A proposta de “reforma da Previdência dos militares”, um arremedo entregue na segunda
quinzena de março deste ano, teve o aval do presidente da República e do superministro da Economia,
mesmo estando nela incluídos vários jabutis e penduricalhos, como os da reestruturação da carreira,
aumento de soldos e gratificações, manutenção da paridade salarial, etc, premiando os militares,
enquanto se sacrifica o servidor e o trabalhador civil, reduzindo a economia que com ela se faria, antes
prevista para 97 bilhões em dez anos, agora reduzida para apenas dez bilhões, ou seja, somente um
bilhãozinho/ano, o que não é nada, representando um cafezinho, num orçamento geral de trilhões de
reais.
Esse conjunto de fatores, aliados à inabilidade na articulação política, deixando o Congresso
insatisfeito e dividido, pode virar o jogo a favor das forças contrárias à “Nova Presidência” (ooops, Errei!
É “Nova Previdência”). Paralelamente, a popularidade do governo vem caindo num ritmo forte,
indicando uma tendência, que precisa ser revertida urgentemente, sob pena de tornar patente a sua
incompetência.
Na política externa o governo também não tem demonstrado habilidade. Foi mal no Fórum
Econômico Mundial de Davos (janeiro de 2019); foi mal na diplomacia, com a recomendação da
transferência apressada da nossa embaixada de Tel-Aviv para Jerusalém e votando contra a Palestina,
no Conselho de Direitos Humanos da ONU; foi mal novamente quando, em visita a Israel, voltou atrás,
dizendo que iria abrir, não uma embaixada, mas sim um “escritório comercial brasileiro” em Jerusalém,
o que não é a mesma coisa; foi mal na visita aos Estados Unidos, prometendo trocar as vantagens do
Brasil na OMC por um apoio duvidoso de Trump, para que o país seja admitido como membro da OCDE,
o que mesmo com o aval americano, nada garante. Não garante porque há outros candidatos na fila e a
aceitação pode levar alguns anos, mas condicionada a que o Brasil preencha alguns requisitos (economia
forte e IDH alto, principalmente em educação), requisitos esses que ele está longe de atender atualmente,
tudo isso condicionado ainda à renúncia das vantagens que possui na OMC.
Em educação, segundo nos informa o site G1/Educação, o índice PISA22 revela que na avaliação
de 2016, entre 70 países, voltamos a cair e ficamos nas últimas posições nas três áreas avaliadas
(ciências, leitura e matemática), ocupando a 63ª, 59ª e 66ª posição, respectivamente. Em 2018 (ainda
não temos os resultados finais) parece que a coisa foi pior ainda, porque de acordo com informações do
jornal Folha UOL, 61% dos brasileiros sequer terminaram a primeira parte dos exames. A nova edição
do PISA está marcada para 2021, e os resultados para 2022, último ano do governo Bolsonaro.
Consequência: nosso presidente comprometeu-se a trocar o certo pelo duvidoso, pagando adiantado.
Vai dar, sem a garantia de receber. Uma decisão altamente questionável, dependente da sorte ou
barganhas e manipulações internas, se é que isso existe lá na OCDE.
Se aquele organismo internacional for sério, rígido e honesto, o Brasil não entra. E a troca sem
garantias, acertada com os Estados Unidos, significa para nós perder várias vantagens econômicas
concedidas pela OMC aos países em desenvolvimento. Mas Trump é Trump; e com ele tudo pode
acontecer. Se o Brasil for convidado para ser um país-membro da OCDE até o final deste ano, podemos
ter certeza de que lá também tem. Em grandes colegiados internacionais esses casuísmos negociados são
mais difíceis de acontecer e bem mais caros. Mas se acontece na ONU, por que não na OCDE? Ainda
dá tempo de desistir, mas Bolsonaro desistirá?
Internamente, se a guerra da RP continuar e não terminar antes de agosto de 2019, isso pode gerar
paralisia legislativa (os sinais já se apresentam), insatisfação e revoltas sociais, e uma possível
instabilidade política que, por sua vez, trará reflexos negativos para a economia. Cai o PIB, cai ainda
22

Índice PISA: Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa): Segundo o INEP, “O Pisa é coordenado pela
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o apoio de uma coordenação nacional em
cada país participante. No Brasil, a coordenação do Pisa é responsabilidade do Inep”
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mais a renda “per capita”, aumenta o desemprego, aumenta a DPF, a Previdência não tem mais recursos
sobrando para ajudar o governo, o Brasil é rebaixado (de novo) nas agências de risco e fica com um
enorme déficit primário, que é transportado para o exercício seguinte. Será que é isso o que o governo
Bolsonaro deseja?. “Ah, mas, a reforma precisa ser feita, senão, blá, blá, bla; blá, blá, blá; blá, blá”.

Os problemas e entraves do Executivo e do Congresso: fotografia atual
Na data do fechamento deste livro, verificou-se não haver clima ainda para a votação da RP. O
governo não conseguiu formar maioria e está com dificuldades em fazê-la. O Legislativo e o Executivo
não estão se entendendo; ministros estão caindo; parlamentares estão insatisfeitos com a atuação do
governo e com a arrogância do ministro Paulo Guedes; ministros se enfrentam; outros sentem-se
desprestigiados, outros são substituídos bruscamente. Ataques de estrelismo pipocam aqui e ali. O
Congresso, alijado das discussões iniciais, rebelou-se e começou a não aprovar as medidas do governo,
que está com muitas dificuldades para aprovar seus projetos. Já rejeitaram o projeto de modificação da
Lei de Acesso à Informação (que bom!) e aprovaram a PEC do orçamento impositivo (que bom!), para
impedir que Paulo Guedes desbloqueasse o orçamento. Há indícios de que um “parlamentarismo branco”
possa estar em curso. Bolsonaro já chegou a usar a expressão “Querem me transformar numa rainha da
Inglaterra” (demorou a acordar).
Percebe-se claramente que o Congresso Nacional quer ser respeitado e ouvido, o que não está
acontecendo. O superministro Paulo Guedes subestimou o poder do Congresso, achou que tudo podia e
demonstrou não aguentar um debate, por ser arrogante e temperamental. Provocado, e isso é comum em
política, se destempera facilmente e revela suas fraquezas. Sua audiência na CCJ foi um verdadeiro
desastre e uma prova de incompetência política (não se está falando em incompetência econômica,
porque esta nós não sabemos). Neste mês de junho ofendeu o relator da Comissão Especial, alegando
que ele se curvou as pressões do funcionalismo público, de quem Guedes parece não gostar,
Assim a RP vai caminhando, aos trancos e barrancos. E tanto pode chegar ao seu destino,
quebrada, mas chegar, quanto ficar no meio do caminho, exausta e combalida de tanto escorregar e
apanhar. E se isso acontece é por um principal motivo: não se abriu um amplo debate com os
representantes da sociedade civil. Vários requerimentos de participação em audiências públicas foram
recusados. Estão querendo fazer uma reforma de cima para baixo, forçada e construída dentro de casa.
Não querem o debate porque sabem que seus argumentos são frágeis e indefensáveis. Levar o debate
para a sociedade significa perder força e, quem sabe, tornar a RP inviável. Então, que seja feita
apressadamente, sem a participação da sociedade nos debates ou apenas com um arremedo de
participação, com os participantes escolhidos a dedo. Aí está o grande erro.

As alternativas
O ideal seria que se adiasse por mais um ano a decisão de colocar em votação a RP dos civis e
que se dedicasse este ano apenas para as discussões e o planejamento da reforma (caso julgada
necessária), sem prejuízo da atividade legislativa e da busca por outros meios de aumentar receitas,
que não importem em aumento de impostos. Aumento O primeiro passo seria, como já comentamos,
autorizar uma CPI da dívida externa para, somente depois disso, iniciarem-se as discussões.
Se não querem autorizar uma CPI da DPF e o debate com a sociedade, larguem a Previdência
em paz, ponham a cabeça para funcionar e vão trabalhar! Não se provou inequivocamente que a
Previdência é deficitária (“estar”, se é que está, não é “ser”) e nem que é ela a causa ou a panaceia para
os males da nossa economia.
O grande problema do país é a má gestão, a falta de transparência dos seus atos e a corrupção
institucionalizada. Uma economia em recessão, já caminhando para a depressão, sem sinais de
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crescimento, sem busca de alternativas e sem gerar pleno emprego, provoca reflexos negativos em todos
os setores. Se os empregos voltarem a aparecer, empresas pararem de fechar e a economia se recuperar,
a Previdência se autorrecupera, automaticamente. Tudo o que ela precisa é de pequenos ajustes e
saneamentos internos, para torná-la mais eficiente, livre do desvio de receitas (inclusive pelo próprio
governo), sonegações e fraudes. É ela o braço econômico do tripé da seguridade social. E quando ela vai
mal, saúde e assistência social também vão. Não é uma coincidência que depois de constantes superávits,
por 20 anos consecutivos, o resultado da Previdência tenha se mostrado negativo, pela primeira vez, em
2016. Ela simplesmente acompanhou a recessão da economia, que começou naquele ano, e assim se
manteve, até hoje.
É um erro, um grande e elementar erro macroeconômico, oriundo da falta de competência ou da
má-fé, responsabilizar a Previdência pelo mau desempenho fiscal da economia, como se o bom
desempenho desta dependesse do bom desempenho da outra. A relação é exatamente inversa. Não é o
equilíbrio fiscal que depende da Previdência; ela é que depende do bom desempenho fiscal do país, para
cumprir o seu papel constitucional. Se a economia vai mal e as taxas médias de desemprego são altas, a
Previdência vai mal; se a economia é pujante e superavitária, a Previdência acompanha. Simples assim.
Como querer uma Previdência superavitária, se existe um baixo desempenho fiscal da economia
e uma taxa de desemprego rodando entre 12,5 e 13%? Para que haja pleno emprego é preciso que essa
taxa seja menor ou igual a 6%. E nós estamos com mais do que o dobro. Se empresas fecham ou
encolhem e o nível de desemprego aumenta, menos impostos e contribuições são recolhidos. Cai o
recolhimento de todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais, exceto talvez
os impostos incidentes sobre transferências de bens, heranças e inventários por mortes (aqui tudo se
cobra), que não são afetados. Então, é perfeitamente natural que a Previdência sinta o impacto,
diminuindo o seu superávit ou até ficando deficitária. Menos gente trabalhando, menos gente recolhendo.
A relação PEA/PI também será alterada, pois diminuirá a população economicamente ativa
(PEA) que contribui para a seguridade da população inativa (PI), na qual estão inseridos os aposentados,
pensionistas, crianças e idosos de mais de 65 anos. Essa é a consequência, mas ela é sazonal e se reverte
facilmente, conforme o desempenho da economia. Já passamos por períodos de crises ruins e
melhoramos, assim como passamos por bons períodos econômicos e pioramos. E naqueles momentos,
os superávits previdenciários somente aumentaram ou diminuíram, mas não ficaram deficitários. Não há
como fazer “reformas” a cada vez que a economia piora.
Como demonstramos, vale a pena lembrar que em 2009 tínhamos um PIB negativo de 0,1% e
já em 2010, atingimos 7,57%, o 4º maior PIB mundial, só superado por China, Índia e Cingapura. E
em 2011, um ano depois, o Brasil foi considerado a 6ª maior economia do mundo, quando ultrapassou
o Reino Unido e, por muito pouco, não superou a França, a quinta. Então, não somos um país coitadinho
e sem futuro. Além disso, nossa reservas internacionais (se o Banco Central não avançar sobre elas)
ainda são fortes. Coisas como essas não podem ser ignoradas e relegadas a um tão rápido esquecimento.
E naquela época convivíamos com uma Previdência até mais benevolente do que a atual. Nada disso
comprometeu aquele crescimento rápido e vertiginoso. Por que iria comprometer agora?
Que se convoque especialistas em cálculos atuariais; que se pegue junto ao IBGE os quocientes
PEA/PI de 2009/2010/2011 e se compare com os mesmos quocientes relativos a 2016/2017/2018.
Depois, que se calcule a variação para 10 anos e que se faça a projeção para mais dez anos e vamos ver
o que esses números revelam. Fizemos esses cálculos apenas superficialmente, por dificuldade de acesso
aos dados e por não termos as fórmulas para os cálculos atuariais. Mas os especialistas os têm. E sem
sermos especialistas e com os duvidosos dados que conseguimos, concluímos que as previsões
demográficas do governo estão exageradamente pessimistas.
Voltando para a nossa economia interna e para a grande falácia do “rombo” (ou seria “roubo”?)
da Previdência, percebe-se, pela análise que fizemos do período 2005-2015, que apesar das garfadas do
governo, num período de 20 anos a Previdência jamais ficou deficitária e o seu saldo médio
superavitário do período, conforme informa a ANFIP, é da ordem de 50,1 bilhões/ano. Seu primeiro
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resultado negativo (escritural) apresentou-se apenas em 2016, afetada que foi pela crise econômica que
se instalou a partir da segunda metade de 2015 e pelas altas taxas médias de juros daquele ano (14,25%).
A partir daquele ano, manteve-se em 2017 e 2018, mas não nos elevados valores divulgados
oficialmente.
As possíveis alternativas de correção para a economia brasileira já foram mostradas. Por que não
as examinam e, pelo menos, tentam implementar algumas delas?. Para começar, uma reforma tributária
- esta sim, altamente necessária - e um investimento em logística, reparando estradas e criando ou
ampliando as parcas malhas ferroviárias existentes, seriam medidas bem-vindas, assim como regularizar
os cassinos, tributar as grandes fortunas e os dividendos. Eliminar a DRU e sanear a Previdência
internamente, para evitar fraudes e corrupções, recompor os cálculos orçamentários pela forma correta
prevista na CF, também são medidas imprescindíveis. Sair da condição de país mero exportador de
matérias-primas e commodities, mas mantendo-as em paralelo com a exportação de produtos
industrializados e com preços competitivos, só isso já seria suficiente para tirar o Brasil da crise fiscal.
As soluções estão aí, por serem descobertas e adotadas. Mas é preciso pensar e ... ousar fazer. Mas as
alternativas não param por aí. Vejamos mais outra:

A questão nióbio, o valioso mineral que o país despreza

Figura 22- Nióbio, a riqueza que o Brasil despreza - Fonte: (ALVARENGA, 2013),
em G1 Economia, Ed. 09/04/2013

Voltar os olhos para o
valiosíssimo nióbio de Araxá (MG) e
da Amazônia e outras riquezas
minerais que lá existem em grandes
reservas indígenas, impedindo que
sejam
levadas
por
potências
estrangeiras a preço de banana,
também ajuda.

Somos o maior produtor mundial de nióbio (98% das reservas mundiais), mineral estratégico,
valiosíssimo, de valor maior do que o ouro, e não sabemos explorar isso, entregando para os estrangeiros
o produto, por bem menos da metade do seu valor. A maior parte das jazidas (cerca de 70%,-75%) estão
em Araxá-MG, um pouquinho em Goiás, e cerca de 25% na Amazônia); A família Moreira Salles, dona
das maiores fortunas dentre os brasileiros, e o senador Aécio Neves (huuum!.huuum!) conhecem muito
bem o problema. Foi na gestão de Aécio Neves, enquanto governador de Minas Gerais, que se deram as
maiores falcatruas com a exportação do nióbio e a venda de 15% do controle acionário da CBMM (Cia.
Brasileira de Metalurgia e Mineração), empresa-líder mundial na extração, produção processamento e
exportação do nióbio. À época, só um consórcio chinês, com o aval do Aécio e por conta de ser a estatal
Codemig a proprietária do terreno onde está a fábrica, comprou 15% das ações da companhia. É dito (há
que se conferir com maior proifundidasde) que Minas Gerais, e por consequência, o país, perdeu grande
dinheiro com essa transação.. Mas alguém ganhou. E é certo que Aécio deve ser um deles..
Dizia o falecido e saudosos deputado federal Enéas Carneiro (e aqui, sem entrar no mérito se é
verdade, meia-verdade ou mito) que as divisas obtidas com a conveniente exploração do nióbio, seriam
suficientes para pagar, com sobras, toda a dívida pública brasileira e transformar o Brasil numa
potência econômica mundial. Mesmo que haja um certo exagero nessas afirmações ou que sejam meiasverdades, vale a pena investigar por que o nosso nióbio está sendo vendido a preço de banana, para os
estrangeiros e por que já vendemos 30% do capital da CBBM (maior das poucas empresas brasileiras do
setor) para empresas chinesas. Nossas riquezas estão indo embora, nossa soberania cada vez mais
ameaçada e o Brasil preocupado em emplacar uma “reforma da Previdência” de resultados duvidosos?!!
Não são só nossas riquezas que estão indo embora pela Amazônia. É também nossa soberania, que está
ameaçada. Lá, já existem lugares em que a bandeira brasileira é proibida de ser hasteada e que brasileiros
não entram sem a autorização dos estrangeiros que lá estão. Até o Exército Brasileiro tem dificuldades
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de adentrar nesses locais e precisa de autorização especial para isso. Não sou jurista, mas no meu
modesto entender, tudo isso que já fizeram e agora estão fazendo nesse governo configura-se claramente
como crimes de lesa-legalidade e lesa-pátria.
É no mínimo estranho, incompreensível, uma completa falta de visão econômica, gerencial e
política, desprezar a “questão nióbio” e as riquezas minerais da Amazônia, com 25% das reservas
brasileiras do estratégico metal. Por que não resolvem esses problemas? Que se acione o General
Augusto Heleno! Ele é competente e conhece muito bem o que acontece na Amazônia. Talvez seja ele
o melhor homem da equipe de Bolsonaro, mas não é o que estabelece as prioridades. Uma coisa já parece
ser certa: não é com Paulo Guedes que o Brasil vai sair da crise. Paulo Guedes é imediatista e pensa com
a cabeça de rentista do mercado de capitais e não como economista versado em economia política.
A questão do nióbio brasileiro é tão antiga e nebulosa, que parece estar sendo blindada, desde o
governo Collor. Se apurassem, acho que um outro grande escândalo nacional se revelaria. O caso é tão
sério, que existe na Câmara uma Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Nióbio e às Pedras Preciosas,
presidida pelo deputado Giovani Cherini (PDT/RS), “Frente” esta, totalmente ignorada, tal como o
Projeto de Lei 4978/2013, que dispõe sobre a extração/exploração, comércio e exportação do nióbio,
projeto, que dormita há seis anos na Câmara. Eis a manchete e a fonte (só uma, dentre várias) da matéria
em que isso é mencionado:

Nióbio: o mineral que vale mais que
ouro pode resolver todo o déficit do
país23
E aqui, um outro artigo, tentando ressuscitar o mesmo projeto PL 4978/2013, talvez só para
“inglês ver”:

RADIOAGÊNCIA
22/01/2019 19h52

Projeto para regulamentar extração e exploração
comercial do nióbio deve voltar à pauta da
Câmara em 201924
Nem o decreto que estabelecia o novo marco regulatório para a mineração (Decreto nº 9.406 de
12 de junho de 2018) contemplou o nióbio, nem, ao que se saiba, o projeto do deputado Giovani Cherini
(atual PR-RS) foi a votação. Por quê? Seis anos é um período muito longo para colocar um PL em pauta.
Até a tal frente do deputado já mudou de nome (hoje adota um nome parecido) e não dá para saber que
apoio ele está tendo, se é que está tendo algum.
Quanto ao nosso presidente, não se pode dizer que ele desconheça o valor e o potencial
econômico do nióbio, um metal mais valioso do que o ouro, para trazer divisas. Mas sua visão ainda é
23

Fonte: Artigo de mesmo título, disponível em: <http://www.edgarlisboa.com.br/niobio-o-mineral-que-vale-mais-queouro-pode-resolver-todo-o-deficit-do-pais/>.Acesso em: 10 jun. 2019
24
C^mara dos Deputados – Rádio Câmara. Disponível em:<
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/570712-PROJETO-PARA-REGULAMENTAREXTRACAO-E-EXPLORACAO-COMERCIAL-DO-NIOBIO-DEVE-VOLTAR-A-PAUTA-DA-CAMARA-EM-2019.html>
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curtíssima. Em sua recente viagem ao Japão, espantou-se ao comprar um colar de nióbio por R$ 4.000,00
e disse que o Brasil poderia ser um grande “exportador de bijuteria de nióbio”. Pode? Parecia ele não se
dar conta de que aquele colar foi feito com nióbio brasileiro, saído daqui a preço de banana. debaixo das
nossas barbas. E disso, mais não falo porque escapa aos objetivos do livro. Mas você, leitor, já tem
informações suficientes para começar a pesquisar este enigmático assunto.

A Previdência Social não é a solução nem a panaceia para os males da economia
brasileira
Vê-se, assim, que não buscar outras soluções e sacrificar açodadamente milhões de cidadãos
brasileiros, por conta de não saber resolver problemas econômicos, que podem ser passageiros, é um ato
irresponsável eindigno de um governo que se diz democrático e jurou defender os interesses dos seus
cidadãos. Quem se está defendendo com as medidas perversas que estão sendo sugeridas? A quem elas
interessam? Talvez somente à cúpula do governo e seus aliados, todos rendidos ao lobby político dos
bancos, fundos de pensão, empresas de previdência privada e grandes empresários. Esses sim, como já
foi dito, ganham ou ganhariam com a “reforma da Previdência”. Além do governo, procurem saber se
não são esses os mesmos que estão financiando as campanhas publicitárias a favor da *** (nem vou
falar mais o nome, porque cansei). Se concluíram que sim, acertaram.
Por isso, estamos inteiramente de acordo com as conclusões da publicação da ANFIP, na Frente
Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, em maio de 2016, corroboradas por este nosso
estudo:
O malfadado déficit da Previdência Social nada mais é do que uma falácia,
criada para esconder a responsabilidade do Estado por suas incessantes políticas de
renúncias fiscais, desonerações e desvinculações de receitas, além de sua ineficiência
na cobrança de dívidas ativas. A conta dessa leniência para com os devedores da
Seguridade Social, e com as renúncias e desonerações, não pode ser jogada nos
ombros dos aposentados e pensionistas brasileiros. Para mais essa maquiagem, a
sociedade brasileira precisa dizer um BASTA! (ANFIP, 2016, p.15)

De fato, é tudo isso e um pouco mais, como se viu ao longo deste estudo. E de lá para cá, nada
mudou; ao contrário, só piorou. Jogar a conta nos ombros dos aposentados e pensionistas (faltou dizer
que não são só nos deles, mas nos de toda a população economicamente ativa, que também vai ter
aumento de contribuições) é “jogar os macacos nos ombros do povo”, que vai arcar com a conta da
ineficiência, da malversação do dinheiro público e dos desmandos do governo. Os militares receberem
apenas um filhotinho de macaco, doente, que é para não incomodar nem durar muito. Aliás, eles já
jogaram o seu macaquinho de volta nos ombros do governo.
No arremedo de projeto de reforma por eles apresentado, uma verdadeira piada, só para dar
uma satisfação à sociedade e argumentos ao governo, muito pouco muda: aumentaram a idade
mínima para a reforma, de 30 para 35 anos – entre eles, “reformar-se” equivale a aposentar-se;
propuseram que se amplie o efetivo dos militares temporários, que hoje trabalham por um período
máximo de oito anos; aceitaram, porque a troca era vantajosa, pagar uma contribuição que passou de
7,5% para 10,5%, mas com a diferença de 3% parcelada em três vezes, a partir de 2020. E vão concordar
em tributar os pensionistas, que hoje não pagam nada. O principal, a paridade ou o direito de aposentarse com o mesmo salário que tinham, mantendo-o igual ao do pessoal ativo, em qualquer época, isso
continua. Acabaram com a paridade dos servidor público. Por que vão continuar mantendo a dos
militares? “Ah, mas é que eles não se aposentam, eles vão para a reserva remunerada e, em caso de
guerra, podem ser reconvocados para servir”. Mas que guerra? A última em que o Brasil entrou foi a
2ª Guerra Mundial, que terminou em 1945. A verdade é que o que veio dos militares foi um projeto
meia-boca e enganador, recheado sorrateiramente de vários jabutis compensatórios, a título de
gratificações, novas vantagens e garantia de paridade e aumentos anuais de salários, para parecer que se
está aprovando uma coisa, quando, na realidade, é outra. Enfim, no projeto de aposentadoria ou reforma
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dos militares, salvo algumas parcas alterações enganadoras, como a adição de mais 5 anos de serviço
para a idade mínima, o pagamento de mais 3% à seguridade, parcelados em 3 anos, e a tributação de
aposentados e pensionistas no que exceder o teto, não muda praticamente nada e o pouquíssimo que
muda não retira direitos dos militares de carreira; ao contrário, inclui novos benefícios e
vantagens que só eles irão conseguir. Isso sim, na conjuntura atual, é um “privilégio”. Uma reforma
assim o povo também quer, porque inclui mais direitos e benefícios do que perde. Na deles, os
aposentados (ou “reformados”) ganham; na dos servidores públicos e trabalhadores do RGPS, perdem.
Resumindo: militar ganha, civil perde. Chega a ser um deboche, um insulto à inteligência do povo
brasileiro, porque continuam insistindo, os defensores da reforma, que ela vem para fazer justiça social
e “acabar com os privilégios” (menos os dos militares, ressalve-se). Será que nos subestimam tanto
assim?
Prestem atenção: o discurso que está sendo apresentado à população, e que já começou a ser
alardeado em todos os tipos de mídia e na fala presidencial e dos seus ministros fortes, será o de que “os
militares também já estão dando sua quota de sacrifício” e não seria possível dar mais sem reestruturar
as carreiras e vencimentos, muito defasados. Tudo pronto para enganar, de novo, com a utilização de
mentiras, meias-verdades e jabutis. Os militares aprenderam rapidinho a usar os jabutis, o que não é da
sua tradição. Quem ensinou? Foram fazer treinamento e visitas ao zoológico25 palaciano? Aqui, a única
verdade existente é a de que os militares estão com os salários defasados. Então, que se corrija, mas não
dentro do pacote RP.
Depois de quatro anos o governo atual vai embora, mas se a “reforma da Previdência”, tal como
foi proposta, tiver sido implantada, o vírus do mal que ele deixou continuará circulando, contaminando
toda a nação. Erradicá-lo, depois que se espalhou como pandemia nacional, será muito mais difícil. Uma
pandemia, depois de instalada, só pode ser extinta com vacinas, quarentenas e barreiras. Isso não é uma
visão distópica nem catastrofismo. É uma consequência lógica e altamente provável. Que seja a voz do
povo a vacina, a quarentena e as barreiras contra os vírus da “Nova Previdência” e da “Nova Presidência”
(com “s” mesmo, e não com “v”). Ambas estão andando de mãos dadas e juntando forças para destruir
a nação, por motivos que só o governo sabe, já que nós, cidadãos comuns, temos apenas fundadas
suspeitas.
Não dá para o país ficar dependente de uma “reforma da Previdência”, que poderá sair, não sair
ou, se sair, vir descaracterizada e demorar a ser regulamentada e implementada. As discussões podem
durar alguns meses ou mais de um ano. Até hoje existem mais de 100 artigos da CF que ainda não foram
regulamentados. O país não pode parar por conta das discussões de uma reforma da Previdência. Pior
do que isso, não pode correr o risco de enfrentar revoltas sociais, greves de categorias profissionais,
greves de auditores fiscais, prejudicando a importação, exportação e circulação de mercadorias, greve
dos fiscais agropecuários, greve na ANVISA, greve no judiciário, greve na educação e na segurança
pública, etc. Isso seria o caos social, com terríveis consequências políticas e econômicas. Se o problema
tem de ser solucionado, que assim seja, mas que, paralelamente, o governo pare de subestimar a
inteligência do povo brasileiro, procure cercar-se de gente competente e tente buscar outras formas mais
criativas e lícitas de gerar receitas, sem sacrificar a população! Elas existem. Mas é preciso um
pouquinho mais de inteligência, determinação, conhecimento técnico e vontade política para encontrálas. Aumentar impostos, cortar ou reduzir investimentos, cortar ou diminuir direitos sociais
legítimos, congelar salários, é arma dos incompetentes, covardes e inimigos da pátria. E não foi
para isso que elegemos nossos representantes.

25

Zoológico palaciano: um zoológico “secreto”, onde se encontram todos os animais que trabalham para o Planalto: leões,
macacos, ratos, gatos, bodes, zebras, jabutis, tartarugas, raposas, tubarões, hienas, cobras, preguiças, escorpiões, elefantes
(mais de 2.000, brancos), pombos-correios, crocodilos, morcegos e corujas. Os mais acionados são os jabutis (1º lugar),
leões, ratos, elefantes, bodes e macacos, nesta ordem. Mas todos trabalham. O animal menos acionado é a zebra, que só
começou a trabalhar um pouco mais depois da Operação Lava Jato..
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Apesar de todo o cuidado e imparcialidade na elaboração das pesquisas e formação dos juízos
que fundamentam esta obra, é possível que tenham sido cometidos equívocos e erros de avaliação, no
mar de desinformação estratégica intencional em que se afogam todos os brasileiros. Mas se porventura
erros aconteceram, foram cometidos na convicção de estar-se agindo certo e procurando trazer para os
leitores as ferramentas necessárias para que tirem suas próprias conclusões. Farta literatura foi oferecida.
Utilizem-nas e confirmem ou não o que foi exposto! Qualquer que seja a conclusão a que cheguem, é
melhor do que ficar na dúvida, integrando e seguindo o rebanho de iludidos que repetem o mantra da
RP. Erros de decisão podem custar muito caro ao país.
Apoiar ou não a “reforma da Previdência”, e assumir um posicionamento, é um dever cívico –
não de voto, porque para ela o povo não vota – mas um dever cívico de consciência, que deve ser exercido
com muita reflexão. Omitir-se e acompanhar a maioria, em comportamento de rebanho, pode ser um ato
irresponsável e danoso, se a maioria estiver errada. E fazer a maioria apoiar uma causa errada,
pensando estar apoiando a causa certa, é tarefa fácil para o governo e a mídia, desde que saibam
trabalhar a informação e a desinformação. E todos os governos são “experts” nisso, por ser uma técnica
universal, já bem assimilada e estudada.
Se a balança da decisão não estiver viciada, ela sempre penderá para o lado de maior peso, aquele
que estará de cabeça feita pela propaganda pseudoinformativa (mídia de consumo ou institucional), pelos
formadores de opinião alinhados, e pelos discursos políticos dos apoiadores da reforma. E quando você
se deparar com “grandes economistas” falando a favor da RP, desconfie! Ou eles não são os grandes
economistas que se pensa, ou foram seduzidos pelo mantra da RP e tiveram preguiça de pesquisar a
fundo ou, o que é mais provável, estão ideologicamente alinhados com o governo ou comprometidos
com lobbies.
Fazemos parte da opinião pública, uma das quatro forças com as quais os defensores da RP terão
de lidar. E o seu peso, gostem eles ou não, será colocado num dos pratos da balança. Mesmo que esse
peso seja menor do que os das outras três forças, ele pode fazer a diferença. Sabemos que, infelizmente,
a RP pode ser aprovada sem o aval da opinião pública, mas aí vai depender da combinação que o governo
fizer com as outras três forças, para compensar a perda do apoio popular. Vai dar trabalho, mas se
conseguirem, compensa (para “eles”). Então, se estamos sendo enganados, vamos obrigar o governo a
trabalhar e buscar outras alternativas que não sacrifiquem tanto a população, se provado restar que a RP
não é necessária, salvo alguns ajustes internos para melhoria operacional e evitar fraudes. Mas isso pode
ser feito apenas com boa gestão. Se a nossa casa está suja e desarrumada, não precisamos de uma
“reforma” para pô-la em ordem. Basta limpar e arrumar.
No governo FHC, ensina-nos a história política do Brasil, a “reforma da Previdência” (já se
tentava isso, desde aquela época) deixou de ser aprovada por um voto dado errado, por acidente. Isso
mesmo, só um voto! O Brasil não quebrou pela não-realização da reforma e chegou a ser a sexta
economia mundial, já no governo seguinte (Lula). Então, não era a “Previdência” que estava
atrapalhando e prejudicando a economia, pois o país caminhou bem sem ela. Mas se tivesse sido
aprovada, voltariam atrás?
Por isso, a sua opinião racionalizada, externada em coro e colocada no lado certo da balança,
pode fazer a diferença. Deixar a RP passar para comprovar depois que ela não resolveu o problema do
mau desempenho econômico do Brasil, comprovará que não era ela a culpada. Mas nós já estaremos
pagando o preço do erro e continuaremos pagando, porque o governo jamais vai repará-lo. Assim foi
com Collor de Melo, quando bloqueou nossa contas bancárias e poupanças; assim foi com Busch, na
Guerra do Iraque. Baseado em falsas informações casuísticas, invadiu aquele país, fez grandes estragos
e matou milhares de pessoas. Acabada a guerra, verificou-se que o pretexto dado para o seu início não
existia. Mas o estrago já estava feito e os militares americanos levaram oito anos para sair do Iraque.
Façam a analogia com a RP e tirem suas conclusões!
Não apenas em relação a este caso específico da “reforma da Previdência” e no que diz respeito
às grandes questões nacionais, mas também em relação às decisões importantes da sua vida pessoal,
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exercite o seu pensamento crítico, sempre que se deparar com uma informação suspeita ou duvidosa que
possa prejudicar a você, seus familiares e amigos ou o seu país. E na sociedade da informação em que
vivemos, elas não só abundam e se sofisticam, como se tornaram perigosas e obrigam-nos a com elas
interagir.
O segredo, o grande segredo de tudo, está em “saber lidar com a informação”. Aprendamos, pois,
a usá-la, a reconhecê-la, a valorizá-la e respeitá-la. Usada convenientemente e com segurança, ela só
ajuda. Caso contrário, pode arruinar-nos. As forças do mal sabem usar a informação para impingir a
sugestão.
E é nesse campo que a batalha será travada, a batalha pela conquista da sua mente. E com ela,
as decisões que você toma em sua vida, contra ou a seu favor, contra ou a favor do seu país. Erros de
interpretação poderão levá-lo a dar o seu apoio a uma causa que não é sua nem do povo, mas sim das
elites econômicas a quem o governo serve.
Seja você mesmo o dono das suas decisões, ainda que elas se oponham ao que pensam as
maiorias! Não se deixe enganar por “maiorias” porque, ao contrário do que pensa o senso comum, nem
sempre a maioria está com a razão. Aliás, é mais comum que não esteja. Pelo menos, é assim que
entendia Nelson Rodrigues, nosso famoso jornalista, cronista, escritor e teatrólogo, que sempre olhou
com desconfiança as maiorias e unanimidades. Isso ficou claro na sua frase que se eternizou (fosse hoje
se diria “viralizou”): “Toda a unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa
pensar”. Essa é a razão por que os governos correm atrás das maiorias, dentro e fora de casa.
Claro que no aforismo de Nelson, introduzido pela palavra “toda”, pode haver um certo exagero,
na medida em que generaliza demais a sua assertiva. Mas na frase, a única coisa que tem de questionável
é a palavra “toda”. No mais, está correta. Se a frase fosse “As unanimidades costumam ser burras”, o
aforismo estaria irrepreensível, na minha visão.
Aqui caberia uma outra discussão ligada às exceções e aos tipos de maiorias. Nas de colegiados
qualificados, por exemplo, é comum que as decisões das maiorias sejam as corretas. A mesma coisa se
pode dizer das decisões colegiadas das comunidades científicas e acadêmicas e outras. Mas existem
exceções (elas sempre existem): plenários de comissões, plenários da Câmara e do Senado, tribunais
religiosos, tribunais políticos ou de guerra, tribunais de exceção e outros semelhantes, tomam decisões
casuísticas, de cunho político, militar ou religioso, sem se importar com a sua justeza ou correção. Olhem
o caso Edward Snowden, Julian Assange e aqui, no Brasil, o caso Moro (estou apenas exemplificando e
não emitindo juízo). No caso Lula, a maioria dos juízes se contaminou e simplesmente acompanhou a
decisão de Moro, para não ter de examinar toda a massa de papeis ou de arquivos digitais do processo,
de novo. Mas e agora, José?
Quando vemos a população, influenciada pelo marketing causal da mídia de massa e pelas
propagandas institucionais do governo, mobilizar-se e ir para as ruas, em passeatas de apoio à reforma
da Previdência, ao juiz Sergio Moro e ao governo Bolsonaro, alguma coisa está errada. Se você fez, faz
ou pretende fazer parte dessa pseudomaioria, cuidado! Você, formador de opinião, influenciador digital,
jornalista, economista, intelectual, estudante, profissional liberal, sindicalista, político, ou cidadão
comum, pode estar compartilhando falsas convicções com a maioria burra.
É preciso que este governo mostre a que veio, que busque outras alternativas para recuperar a
economia (e elas existem, contando-se pelo menos uma dúzia de opções). Enfim, é preciso que o governo
trabalhe e governe, com inteligência e justiça social, não a do Paulo Guedes, mas a verdadeira.
A população pode estar sendo sugestionada e utilizada como massa de manobra, para apoiar
causas governamentais, contrárias aos interesses nacionais. Pode estar ajudando os inimigos da pátria
(conscientes ou inconscientes). Burrice é perigosa e contagiosa. E quando se apresenta dissimulada de
decisões inteligentes e patrióticas, é mais perigosa ainda. Bolsonaro e Guedes são inimigos da pátria.
Bolsonaro, um inimigo bem-intencionado, inconsciente (pensa que está ajudando o país); Guedes, um
inimigo consciente, esperto e nocivo. Sabe que está ferrando o trabalhador, o servidor público, o povo e
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o país. Engana e domina Bolsonaro, - que nada entende de economia -, cooptando-o para esse mister. O
fato é que, conscientes ou inconscientes, ambos são inimigos da pátria. Bolsonaro, sem ter consciência
disso, e Guedes... bem, ele é economista, rentista, ligado aos bancos e ao mercado de capitais. Se
conseguir aprovar a RP, vai ganhar dinheiro do lobby dos bancos, e das grandes empresas e corporações
(esses ganham com a “reforma). E depois que deixar o governo, vai continuar lucrando, lá fora, pelos
frutos podres que plantou dentro do governo. E se você se coloca ao lado deles...
Não faça parte dessa maioria de cérebro lavado e virtualmente lobotomizada pela mídia de massa
e propagandas institucionais do governo. Não esteja ao lado dos que praticam crimes de lesa-legalidade
e lesa-pátria. Enganado e sugestionado pela propaganda, você pode estar apoiando o lado errado.
Descubra o lado certo!

127

REFERÊNCIAS:
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 1210 p.
ADORNO, T. W. O ensaio como forma. Sociologia. São Paulo: Ática, 1994.
______. O ensaio como forma. In: _o Notas de literatura J. Tradução e apresentação de Jorge M. B. de Oliveira.
São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2003, p. 15-45.
A Fabricação do Déficit da Previdência. Hora do Povo. Sáo Paulo, 15 jan. 2019. Disponível em:
<https://horadopovo.org.br/a-fabricacao-do-deficit-da-previdencia/>. Acesso em: 14 abr. 2019.
ALEXANDRINO, Marcelo, PAULO, Vicente.. Direito Administrativo Descomplicado. 25 ed. São Paulo:
Método, 2017, 1216 p.
______. Direito Constitucional Descomplicado. 3. ed. São Paulo: Método, 2008, 997p..
ANFIP (Brasil) (Org.). Análise da Seguridade Social em 2017. Brasília: Fundação Anfip de Estudos da
Seguridade Social, 2018, 198 p. Fundação ANFIP de Estudos Tributários e da Seguridade Social. Disponível
em: <https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Livros_28_11_2018_14_51_18.pdf>. Acesso em:
10 mar. 2019.
______. Receita Federal. ANFIP debate a reforma da Previdência na Contec. 2019. Publicação ANFIP26/02/2019. Disponível em: <https://www4.anfip.org.br/noticia.php?id_noticia=24083>. Acesso em: 11 mar.
2019.
______. Desmistificando o Déficit da Previdência: Propostas para uma Previdência Social Pública, Justa e
Solidária. Brasília: Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, 2016. 16 p. Disponível em:
<https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2019/01/20161011101325_Desmistificando-o-Deficit-daPrevidencia_01-06-2016_2016set-FOLDER-FRENTE-PARLAMENTAR.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2019.
______. Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. PEC 6/19: O Fim da
Previdência Social. 2019. Disponível em: <https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2019/04/PanfletoPEC-6-2019_.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2019.
______ A Reforma da Previdência no Contexto de um Novo Governo. Nota Técnica, Brasília, v. 1, n. 1, p.1-24,
nov. 2018. Anual. FAETS-Fundação ANFIP de Estudos Tributários e da Seguridade Social. Disponível em:
<https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2018/12/A-reforma-da-Previd%C3%AAncia-no-contexto-deum-novo-governo.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2019.
ANFIP; DIEESE (Org.). Previdência: reformar para excluir?: Contribuição técnica ao debate sobre a reforma
da previdência social brasileira. Brasília: Anfip/dieese, 2017. 212 p. Disponível em:
<https://www.anfip.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Livros_23_02_2017_12_06_28.pdf>. Acesso em: 12
mar. 2019.
AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA (Brasil). A Previdência Social É o Maior Patrimônio Social do
Brasil. 2019. Coordenação Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Disponível em:
<https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2019/04/A-PREVID%C3%8ANCIA-SOCIAL-%C3%89-OMAIOR-PATRIM%C3%94NIO-SOCIAL-DO-BRASIL-1.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2019.
______. Verdades e mentiras sobre a dívida pública. 2014. Disponível em:
<https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2014/11/Verdades-e-mentiras-sobre-a-divida.pdf>. Acesso
em: 13 abr. 2019.
BALERA, Wagner. A Seguridade Social na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989.
BARROS, Marcus Vinícius Marino de Almeida. Será que a Previdência Social realmente está
“falida”? 2018. Publicado por: IEPREV-Instituto de Estudos Previdenciários. Disponível em:
<https://www.ieprev.com.br/conteudo/categoria/3/4482/sera_que_a_previdencia_social_realmente_esta_lfalidar
>. Acesso em: 15 jan. 2019.

128

BRASIL. Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016. Altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e estabelecer a desvinculação
de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.. Emenda Constitucional 93/2016. Brasília, (DF):
Presidência da República, 9 set. 2016. v. 00, n. 00. Diário Oficial- Ed. Extra. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc93.htm#art3>. Acesso em: 20 abr. 2019.
______. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII
do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei n. 8.112, de 11
de dezembro de 1990; revoga a Lei n. 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de
janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 13 fev. 2019
______. Lei n. 8212, de 24 de julho de 1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social – Texto compilado e
atualizado). Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm>. Acesso em: 14 fev.
2019
______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro
de 1988. Organização do texto: Juarez de Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série Legislação
Brasileira).
______. Controladoria Geral da União. Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas
(Org.). Olho Vivo no Dinheiro Público: Controle Social. 3. ed. Brasília: Cgu, 2012. 47 p. Disponível em:
<https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/arquivos/controlesocial2012.pdf>. Acesso em: 14 abr.
2019.
______. Agência Senado. Senado Federal. CPI da Previdência aprova relatório final por
unanimidade. 2017. Publicado na Página Senado Notícias - Senado Federal. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/25/cpi-da-previdencia-aprova-relatorio-final-porunanimidade>. Acesso em: 16 abr. 2019.
______. Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 6, de 20 de fevereiro de 2019. Modifica o sistema de
previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, e dá outras providências.. Proposta
de Emenda à Constituição. Brasília, DF: Ministério da Economia, n. 6. Regime de Tramitação Especial (Art.
202 c/c 191, I, RICD). Disponível em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C3A41FA0FAE5886CD2DBEE8
52B894CB5.proposicoesWebExterno1?codteor=1712459&filename=PEC+6/2019>. Acesso em: 11 mar. 2019
______. Proposta de EC, de 20 de fevereiro de 2019. Apresentação da PEC - Fevereiro de 2019:
Apresentação dos princípios da Nova Previdência (Brasília - DF). Brasília, DF: Ministério da Economia, 20 fev.
2019, p. 1-41. Cartilha explicativa das mudanças propostas pela PEC da Previdência. Disponível em:
<http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/apresentacoes/2019/2019-02-20_novaprevidencia.pptx/view>. Acesso em: 10 abr. 2019.
______. Lei nº 13808, de 15 de janeiro de 2019. Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2019. Brasília, DF: Presidência da República. Casa Civil. Subchefia Para Assuntos Jurídicos, 16
jan. 2019. Orçamentos da União. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2019/lei/L13808.htm>. Acesso em: 10 jan. 2019.
______. Lei nº 13707, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2019 e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República-Casa Civil, 14 ago.
2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13707.htm>. Acesso
em: 11 mar. 2019.
______. Jorge Cardim. Senado Federal-Rádio Senado. Relatório da CPI da Previdência descarta reforma e
não aponta déficit no sistema. 2017. Inclui áudio original divulgado na rádio.. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/relatorio-da-cpi-da-previdencia-descarta-reforma-e-nao-apontadeficit-no-sistema>. Acesso em: 23 out. 2018.
______. Comissão Parlamentar de Inquérito. Câmara dos Deputados. Relatório Final da CPI da Dívida
Pública. Brasília: Câmara dos Deputados, 2010. 264 p. (233C43E500). Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-

129

inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpidivi/relatorio-final-aprovado/relatorio-final-versao-autenticada>. Acesso
em: 12 mar. 2019.
______. Comissão Parlamentar de Inquérito - Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado
Federal destinada a investigar a contabilidade da previdência social, esclarecendo com precisão as
receitas e despesas do sistema, bem como todos os desvios de recursos CPIPREV). Presidente da CPIPREV:
Senador Paulo Paim, Brasília, 2017.
______. Secretaria do Tesouro Nacional. Secretaria Especial de Fazenda. Dívida Pública Federal: Relatório
Anual 2018.Brasília: Ministério da Economia, 2019. 35 p. Disponível em:
<http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/cosis/thot/transparencia/arquivo/29068:902853:inline>. Acesso em: 25 abr.
2019.
______. Secretaria do Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Relatório Anual da DPF-2017. Brasília:
Ministério da Fazenda, 2018. 29 p. Disponível em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/269444/RAD+2017/73b6e764-0a77-4c99-9f793a3d9e7c5c1f>. Acesso em: 13 mar. 2019.
______. Ministério da Economia-Secretaria do Tesouro Nacional. Ministério da Economia (Org.). Dívida
Pública Federal: Relatório Anual 2018. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 2019. 35 p. (85c6fb46-144a4c26-88f2-6b15e4098744). Relatório Técnico. Disponível em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/269444/RAD_2019.pdf/85c6fb46-144a-4c26-88f26b15e4098744>. Acesso em: 7 mar. 2019.
______.Portal da Transparência. Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Brasília,
2019. Disponível em: < http://www.portaltransparencia.gov.br/ >. Acesso em: 14 fev. 2019
______. Tesouro Nacional - Siafi. Governo Federal (Org.). Plano de Contas. 2017. Artigo SIAFI. Disponível
em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/plano-de-contas1>. Acesso em: 10 mar. 2019.
______. Tesouro Nacional. Governo Federal (Org.). Resultado do Tesouro Nacional-2017. Brasília: Tesouro
Nacional, 2018. 40 p. (5e411f53-47a1-46ab-b5f9-792ed0548e2f). Disponível em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/246449/Apresenta%EF%BF%BD%EF%BF%BDoRTN+Dezembro+2017.pdf/5e411f53-47a1-46ab-b5f9-792ed0548e2f>. Acesso em: 12 mar. 2019.
______.Tesouro Nacional. Ministério da Fazenda (Org.). Relatório Anual da DPF-2017. 15. ed. Brasília:
Secretaria do Tesouro Nacional,, 2018. 29 p. Disponível em:
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/269444/RAD+2017/73b6e764-0a77-4c99-9f793a3d9e7c5c1f>. Acesso em: 12 abr. 2019.
______. Ministério da Fazenda-Tesouro Nacional. Ministério da Fazenda (Ed.). Tesouro
Educacional: Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicada à Federação. Brasília: Ministério da
Fazenda, 2016. 47 p.
______. Controladoria Geral da União. Governo Federal (Org.). Prestação de Contas do Presidente da
República 2018. Brasília: Secretaria Federal de Controle Interno-cgu, 2019. 533 p. Disponível em:
<https://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/avaliacao-da-gestao-dos-administradores/prestacaode-contas-do-presidente-da-republica/arquivos/2018/pcpr-2018.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2019.
______. Rogério Marinho. Ministério da Economia/secretaria da Previdência Social. Nova
Previdência. Brasília: Secretaria da Previdência Social, 2019. 35 slides, color. Apresentação em audiência
pública na CE-Reforma da Previdência. Disponível em:
<http://estaticog1.globo.com/2019/05/08/ApresComissaoEspecial080513h28.pdf>. Acesso em: 11 maio 2019.
______. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Câmara dos Deputados (Org.). Raio-X do PLOA
2018 (Autógrafo). Brasília: Câmara dos Deputados, 2017. 4 p. Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/raio-x-autografo-ploa-18>. Acesso em: 15 abr.
2019.
______. Senado Federal. Governo Federal (Org.). Glossário Legislativo. In: FEDERAL, Senado. Glossário
Legislativo.Brasília: Senado Federal, [20--]. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/glossariolegislativo>. Acesso em: 02 abr. 2019.

130

______.Senado Federal. Orçamento em Discussão: Análise das Despesas Primárias da União no Período de
1997 A 2014. Brasília: Senado Federal, n. 21, 2015. Disponível em:
<https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/estudos/tipos-de-estudos/orcamento-emdiscussao/edicao-21-2015-analise-das-despesas-primarias-da-uniao-no-periodo-de-1997-a-2014>. Acesso em:
12 mar. 2019
CASTILHO, Carlos. A desinformação como estratégia política desafia o jornalismo. 2019. Observatório da
Imprensa, edição 1029, de 21/03/2019. Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-emquestao/desinformacao-como-estrategia-politica/>. Acesso em: 21 mar. 2019.
CÉSPEDES, Lívia; ROCHA, Fabiano Dias da. CLT Saraiva Acadêmica e Constituição Federal. 17. ed. CF
Atualizada até a EC 99/2017.São Paulo: Saraiva, 2018. 1054 p.
CHOMSKY, Noam. Novo horizonte no estudo da linguagem e da mente. São Paulo: UNESP, 2005
______. Mídia: Propaganda Política e Manipulação. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013
CHOMSKY, N. & HERMAN, E.S. A manipulação do público: política e poder econômico no uso da mídia.
[1988]. São Paulo: Futura, 2003.
Economianet. Dicionário de Economia. Disponível em:
<http://www.economiabr.net/dicionario/economes_s.html>. Acesso em: 08 mar 2019
DIEESE (Brasil). Síntese e comentários à proposta de emenda da reforma da Previdência e da Seguridade
Social (PEC 6/2019).2019. Publicado pela Fundação ANFIP, em 26/02/2019 2. Disponível em:
<http://fundacaoanfip.org.br/wp-content/uploads/2019/03/Guia-para-leitura-e-consulta-reforma-daPrevide%CC%82ncia-Social.pdf>. Acesso em: 14 maio 2019.
FATORELLI, Maria Lucia.. O déficit da previdência é "fake". 2019. Publicação: Artigo-clipping ANFIP.
Disponível em: <https://www.anfip.org.br/artigo-clipping-e-imprensa/o-deficit-da-previdencia-e-fake/>. Acesso
em: 11 mar. 2019.
______. A Máscara do "Déficit" da Previdência. 2017. Auditoria Cidadã da Dívida. Disponível em:
<https://auditoriacidada.org.br/conteudo/mascara-do-deficit-da-previdencia/>. Acesso em: 10 mar. 2019.
______. Interpelação extrajudicial garante que deputados(as) foram cientificados dos riscos da PEC
6/2019. 2019. Publicado em 11/06/2019 na página da Auditoria Cidadã da Dívida. Disponível em:
<https://auditoriacidada.org.br/conteudo/interpelacao-extrajudicial-garante-que-deputadosas-foramcientificados-dos-riscos-da-pec-6-2019/>. Acesso em: 22 jun. 2019.
FATORELLI, Maria Lucia; ÁVILA, Rodrigo. Orçamento 2019 revela que o rombo está no gasto com a dívida
pública. Monitor Mercantil: Digital. [s.l], 17 jan. 2019. Disponível em: <https://monitordigital.com.br/oramento-2019-revela-que-o-rombo-est-no-gasto-com-a-d-vida-p-blica-2?fbclid=IwAR1OwyVDz4iehl4Nl69hl8hUhMjsKYVNXezge-lnwzppHHBADcvdyU_fiY>. Acesso em: 8 mar. 2019.
FERREIRA, Jucivane Moreno; VIANA, Joseval Martins. A falácia da falência do sistema previdenciário.
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XXI, n. 172, maio 2018. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=20529>. Acesso em 30 abr 2019.
GALF, Renata. Quase metade dos principais órgãos públicos brasileiros descumprem a Lei de Acesso à
Informação.2017. Blog do site Transparência Brasil. Disponível em:
<https://www.transparencia.org.br/blog/quase-metade-dos-principais-orgaos-publicos-brasileiros-descumprema-lei-de-acesso-a-informacao/>. Acesso em: 13 fev. 2019.
GALF, Renata et al. O que a população quer saber do Poder Público?. 2018. Relatório da Transparência
Brasil. Disponível em: <
https://www.transparencia.org.br/downloads/publicacoes/RelatorioLAI_TransparenciaBrasil_2018_vf.pdf>.
Acesso em: 13 fev. 2019.
GENTIL, Denise Lobato. A Previdência Social “paga o Preço” do Ajuste Fiscal e da Expansão do Poder
Financeiro. Revista Abet, [s.l.], v. 16, n. 1, p.89-104, 24 jun. 2017. Semestral. Disponível em:
<http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/abet/article/view/36026/18554>. Acesso em: 8 mar. 2019.
______. A Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social, Brasileira – Análise financeira do período
1990–2005. Tese (Doutorado em economia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 2006. Disponível

131

em <
http://www.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/teses/2006/a_politica_fiscal_e_a_falsa_crise_da_seguraridad
e_social_brasileira_analise_financeira_do_periodo_1990_2005.pdf>.Acesso em 20 mar. 2019.
______. Previdência Social no Brasil: Situação Fiscal e Regime Atuarial. 2017. Publicado pela UFRJ.
Disponível em: <https://www.fup.org.br/downloads/apresentacao_denise_gentil_ufrj_2017_julho.pdf>. Acesso
em: 17 abr. 2019.
GENTIL, Denise Lobato; ARAÚJO, Victor Leonardo. Dívida Pública e Passivo Externo: Onde está a
ameaça?, IPEA, 2012. Disponível em: <

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1079/1/TD_1768.pdf >. Acesso em 15 abr. 2019
GIAMBIAGI, Fábio; TAFNER, Paulo. Demografia, a ameaça invisível – o dilema previdenciário que o Brasil
se recusa a encarar (prefácio de Joaquim Levy). 1ª ed.. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2010, 198p.
HERMAN, Edward S.; CHOMSKY, Noam. Manufacturing Consent: The political economy of the mass
media. New York: Pantheon Books, 2002. 393 p. Disponível em:
<https://focalizalaatencion.files.wordpress.com/2012/08/herman-chomsky-2002-manufacturingconsent.pdf>.
Acesso em: 26 jan. 2019.
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Trad. Valério Rohden e Baldur Moosburger. São Paulo: Abril
Cultural, 1980. (Coleção “Os Pensadores”).
LIMA, Sílvio. Ensaio sobre a Essência do Ensaio. São Paulo: Saraiva, 1946. 208 p.
MARTINEZ. Wladimir Novaes. A Seguridade social na Constituição Federal. 2 ed. São Paulo: Ltr, 1992.
MASLIN, K. T. Introdução à Filosofia da Mente. Trad. Fernando José R. da Rocha. 2. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2009, 304 p.
MAZZA, Willame Parente. Estado e constituição: crise financeira, política fiscal e direitos fundamentais. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 268.
MOREIRA, Eduardo. O que os donos do poder não querem que você saiba. São Paulo: Alaúde, 2017.
O GLOBO. Relator de CPI conclui que Previdência não é deficitária. O Globo, [S. l.],24 out. 2017. Disponível
em: https://oglobo.globo.com/economia/relator-de-cpi-conclui-que-previdencia-nao-deficitaria-21981646.
Acesso em: 17 abr. 2019.
PAIM, Paulo; MOTA, Telmário; JOSÉ, Hélio (Ed.). CPI da Previdência: Relatório Final. Brasília:
Senado Federal, 2017. 304 p. Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/539169/Relat%C3%B3rio%20Final_CPIPREV.
pdf?sequence=1>. Acesso em: 30 abr. 2019
PELLEGRINI, J. A. Dívida Pública Brasileira: Mensuração, composição, evolução e
sustentabilidade. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, Fevereiro/2017 (Texto
para Discussão nº 226). Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 9 de fevereiro de
2017.
POLITIZE! (Org). Dicionário Político. Disponível em: <https://www.politize.com.br/temas/dicionariopolitico/>. Acesso em: 09 abr. 2019
ROMERO, Vilson Antonio. PEC da Reforma da Previdência-MAR/2017. 2017. Publicação conjunta, Frente
Parlamentar da Previdência e ANFIP. Disponível em: <http://frenteparlamentardaprevidencia.org/wpcontent/uploads/2018/08/ANFIP.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2019.
SCAFF, Fernando Facury. Direitos humanos e a desvinculação das receitas da União. Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 236, p. 33-50, abr. 2004. ISSN 2238-5177. Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/44670/44974>. Acesso em: 16 Mai. 2019.
doi:http://dx.doi.org/10.12660/rda.v236.2004.44670.
SCHREIBER, Mariana. Afinal, existe mesmo rombo na Previdência? 2017. BBC News - Brasil. Disponível
em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41811535>. Acesso em: 11 mar. 2019.
SEARLE, J. R. A Redescoberta da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

132

______. Intencionalidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
______. O Mistério da Consciência. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
SINDIFISCO-GO (Goiás). O rombo das contas públicas está no sistema da dívida, e não na previdência
social. 2019. Sindicato representativo dos auditores fiscais do Estado de Goiás, em 18/02/2019. Disponível em:
<http://sindifiscogo.org/backup/o-rombo-das-contas-publicas-esta-no-sistema-da-divida-e-nao-na-previdenciasocial/>. Acesso em: 29 abr. 2019.
TRUFFI, Renan. Entrevista com Maria Lucia Fatorelli. Carta Capital, [S.L], 9 jun. 2015. Disponível em:
<https://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2015/07/a-divida-publica-e-um-mega-esquema-decorrupcao-institucionalizado.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2019.
UNITED NATIONS, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World
Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No.
ESA/P/WP.241. Disponível em: <https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf >
. Acesso em: 02 jan. 2017.

133

APÊNDICE - MINIGLOSSÁRIO DE
POLITIQUÊS E ECONOMÊS
Políticos e economistas, assim como algumas categorias profissionais, como médicos,
advogados, engenheiros, policiais, etc, usam jargões técnicos, específicos das suas profissões, muitos
deles, incompreensíveis para os cidadãos comuns. Dentre estes, é consenso que os mais abundantes e
complicados são os das áreas jurídica, econômica e política. E como nesta obra o que mais se discute é
política e economia, julgamos oportuno e de grande utilidade inserir um miniglossário.
No glossário abaixo, cuja consulta é fortemente recomendada, estão minimamente elencados
alguns dos principais termos que todo e qualquer membro da equipe econômica do governo federal
deveria conhecer (e nós também, para entendermos o que eles dizem). Uns, referentes apenas ao
“politiques”, encontram-se com as suas definições oficiais, conforme o “Glossário Legislativo26”,
publicado pelo Senado Federal; outros, ou são de definições próprias do autor ou colhidas de outras
fontes, com as devidas citações. Termos mais corriqueiros e conhecidos não foram elencados.
Abaixo de cada um dos verbetes julgados mais importantes foram inseridos comentários
próprios, para estender e facilitar sua compreensão. Faltam muitos termos, em especial os do economês;
mas espera-se que o leitor compreenda as razões por que não foram listados: São numerosos, mas pouco
relevantes para o entendimento da obra. Outros verbetes mais técnicos e específicos do Poder Legislativo
poderão ser acessados diretamente da página “Senado Notícias – Glossário Legislativo” (ver nota de
rodapé). Conceitos de verbetes e comentários, sem indicação de fontes, são de autoria própria.
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EMENDA CONSTITUCIONAL ║ EMENDA PARLAMENTAR ║EPU║FMI ║ FONTES DE CUSTEIO ║ FORMAS, REGIMES E SISTEMAS DE GOVERNO ║ FUNDO ELEITORAL
║ FUNDO PARTIDÁRIO ║ IGP-M ║ JABUTI ║ JUDICIALIZAÇÃO ║ LEGISLATURA ║ LDO ║ LEI COMPLEMENTAR ║ LOA ║ LOBBY ║ MAIORIA SIMPLES ║ MAIORIA
ABSOLUTA ║ MAIORIA QUALIFICADA ║ MESADA ║ OCDE ║ OMC ║ OPERAÇÃO COMPROMISSADA ║ ORÇAMENTO FEDERAL ║ ORÇAMENTO PÚBLICO ║ ORÇAMENTO
FISCAL ║ ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ║ ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS ║ PEC ║PIB ║ PLC ║ PPA ║ PSSC ║ QUÓRUM ║QUOCIENTE ELEITORAL ║
QUOCIENTE PARTIDÁRIO ║ RELEASE ║RGPS ║ RPPS ║ RPSP ║ REGRA DE OURO ║RESULTADO PRIMÁRIO ║ SIAFI ║SILOR║SUPERÁVIT PRIMÁRIO ║ SWAP
CAMBIAL ║TAXA SELIC ║ VERBA DE GABINETE ║ VOTAÇÃO EM BLOCO OU COM “QUESTÃO FECHADA ║
.A
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hoje? Uma nova proposta de “reforma”.
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Glossário Legislativo: Publicação do Senado Federal, página Senado Notícias, disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo
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- ADCT: Sigla de “Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, na CF (BRASIL, 1988)
- ADIN: É proposta ao Supremo Tribunal Federal para arguir a inconstitucionalidade de lei, ato
normativo federal ou estadual. Pode ser proposta pelo presidente da República, pelos presidentes do
Senado, da Câmara ou de assembleia legislativa, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo procuradorgeral da República, por partido político e por entidade sindical de âmbito nacional.(BRASIL,[20--])
- AGÊNCIAS DE RISCO: Já definidas em notas de rodapé (ver nota nº 4). Companhia que analisa e
classifica empresas e governos em função do risco que apresentam de não pagar suas dívidas. Emitem
pareceres (opiniões) que podem servir de referência para decisões de investidores. As principais agências
internacionais de classificação de risco são: Moody´s, Standard & Poor's e Fitch. Um país ou uma
empresa que obtenham má classificação de risco podem deixar de ser destino de grandes investidores
internacionais, como fundos, dependendo das regras internas que eles tenham determinado para o perfil
de seus investimentos.

B

(volta índice)

- BAIXO CLERO: Baixo clero é uma expressão usada para designar parlamentares com pouca
expressão na Câmara de Deputados, movidos principalmente por interesses provincianos ou
pessoais.[1] Esses deputados não possuem muita influência ou participação nos processos políticos
importantes do Parlamento, estando mais preocupados com assuntos relacionados à sua base eleitoral,
além de contarem pouca aparição na mídia. Na política brasileira, o baixo clero tornou-se notório após
dar imenso apoio à eleição do deputado Severino Cavalcanti à presidência da câmara dos deputados
federais em 2005, e também com a ascensão do deputado Eduardo Cunha que tornou-se presidente da
câmara dos deputados federais em 2015 (Fonte: Wikipédia, Baixo Clero)
Nota do autor: o termo costuma referir-se também aos deputados de partidos com pouca
representatividade (de um a três deputados) e que, por isso, não têm muita força política, nem
para barganhar, nem para aprovar ou recusar projetos. O baixo clero só serve para oferecer apoio
e contar votos porque, sozinhos, nada conseguem.
- BANCADAS PARTIDÁRIAS: É a que é composta pelo total de deputados eleitos em cada sigla
partidária,
- BANCADAS SUPRAPARTIDÁRIAS : São bancadas informais, que se agrupam em torno de um
tema ou afinidades, podendo conter parlamentares de vários partidos. O elemento de união dessas
bancadas é o interesse comum e não a filiação partidária. Existem parlamentares que são filiados a mais
de uma bancada. Embora não oficiais, as bancadas costumam ter força política porque geralmente
possuem mais membros do que as bancadas de partidos. Os seus nomes costumam também variar um
pouco e ninguém sabe o número exato de membros de cada bancada porque elas se alteram com muita
frequência. Dentre as bancadas mais fortes podemos citar: a bancada das empreiteiras, a bancada
ruralista (ou da agropecuária), a bancada evangélica, agora chamada de bancada da Bíblia, a bancada da
bala, a bancada dos parentes (parlamentares com parentesco com outros), e a bancada dos empresários.
Dentre as intermediárias e pequenas, temos: a bancada sindical, a bancada feminina, e outras. O
presidente Bolsonaro, que é da bancada da Bíblia, tem preferido negociar com essas bancadas, que atuam
para atender interesses próprios comuns ou de lobbies. Não, não procurem a bancada do povo, nem a
bancada moralista, porque essas vocês não vão encontrar.
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-BANCADAS TEMÁTICAS : O mesmo que bancada suprapartidária (outra denominação). Ver
bancada suprapartidária.
- BANCO CENTRAL DO BRASIL: “O BACEN é o órgão responsável pela execução das normas
que regulam o SFN. São suas atribuições agir como: banco dos bancos, gestor do SFN, executor
da política monetária, banco emissor e banqueiro do governo”. (ECONOMIANET, 2019, grifo
nosso).
Nota do autor: Subordina-se ao Conselho Monetário Nacional (CMN)
BANCO DE COMPENSAÇÕES INTERNACIONAIS (BIS) : O Banco de Compensações
Internacionais (BIS) coordena diversos comitês dos quais o Banco Central (BC) é representante ativo,
como o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, o Comitê do Sistema Financeiro Global, o Comitê
de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado e o Comitê de Mercados. O BIS é a mais antiga instituição
financeira internacional, fundada em 1930. Suas missões são atuar como um banco para bancos centrais,
auxiliar os bancos centrais e demais autoridades financeiras dos países na manutenção da estabilidade
monetária e financeira e fomentar a cooperação internacional nessas áreas de interesse. O Banco Central
do Brasil é acionista do BIS desde 1997.27
- BANCO MUNDIAL : O Banco Mundial ou World Bank em inglês é formado por um grupo de
instituições financeiras cujo objetivo principal é melhorar a situação econômica das nações menos
favorecidas. Do ponto de vista histórico, o Banco Mundial surgiu após a 2ª Guerra Mundial com o
propósito de reconstruir a economia global.
Assim como o Fundo Monetário Internacional (FMI) tem a finalidade de resolver problemas
relacionados com a balança de pagamento das nações, o Banco Mundial é responsável em financiar o
desenvolvimento econômico dos países pobres (projetos de novas infraestruturas, maior proteção
à educação ou certas melhorias relacionadas à moradia, saúde, entre outros). Fonte: Conceitos, Banco
Mundial. Disponível em: < https://conceitos.com/banco-mundial/>. Acesso em 06 abr. 2019
- BID: O Banco Interamericano de Desenvolvimento é conhecido no âmbito global por sua sigla BID
que tem sede em Washington DC. Foi fundada em 1959 por iniciativa da Organização dos Estados
Americanos e seus recursos financeiros vêm de capital público e privado. O principal objetivo desta
organização é promover o desenvolvimento social sustentável na América Latina e no Caribe.
Atualmente, um total de 48 nações está integrado ao BID. Os países membros estão divididos em
dois grupos: os países beneficiários da América Latina e do Caribe, além dos países participantes
no financiamento de vários projetos da entidade. O BID apresenta dois ramos: a Corporação
Interamericana de Investimentos e o Fundo Multilateral de Investimentos. (Fonte: BID, Conceito.
Disponível em< https://conceitos.com/bid/>. Acesso em 04 abr. 2019
Ver organizações internacionais
- BIRD: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. ... O Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) é uma instituição financeira internacional que oferece
empréstimos a países em desenvolvimento de renda média Fonte: Wikipédia, BIRD.Ver organizações
internacionais
- BIS:
- BLINDAGEM : Presidente, vice-presidente, deputados, senadores e ministros costumam ser alvos de
denúncias ou escândalos políticos. Muitas dessas situações podem ser enfrentadas tanto por denúncias
externas, como por denúncias internas, provindas de enfrentamentos de partidos contrários. Para evitar
que o político alvo das denúncias seja atingido, formam-se grandes blocos partidários de defesa do
27

Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bis>. Acesso em 15 maio 2019
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acusado, para não permitir que as denúncias prosperem. Isso inclui omissões de informações,
desmentidos, apelos regimentais e outros artifícios usados para evitar que as denúncias atinjam o
parlamentar protegido. A essa proteção dá-se o nome de “blindagem”. Exemplo característicos é o do
ex-Presidente Temer que, enquanto ocupava o cargo, esteve “blindado” contra as denúncias que contra
ele pairavam. Agora, fora da presidência, ou seja, sem a “blindagem”, está sendo finalmente processado.
- BLOCO PARLAMENTAR : É um grupo de parlamentares de vários partidos constituído com, no
mínimo, um décimo da composição da Casa. A bancada do bloco é comandada por um líder. Os líderes
dos respectivos partidos que compõem o bloco perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais, mas
assumem, preferencialmente, as funções de vice-líder do bloco. .(BRASIL,[20--])
- BOMBEIROS: É a turma do “deixa disso”. São parlamentares que se unem para apaziguar ânimos e
evitar brigas e dissidências ou entre poderes, ou entre partidos, ou entre seus pares.
- BPC: “Termo aplicado na área de seguridade e previdência social.” [...] é o benefício
de pagamento de um salário mínimo por mês a idosos com mais de 65 anos ou pessoas que tenham
alguma deficiência. É um benefício assistencial previsto na LOAS, Lei da Assistência Social. O
BPC é destinado aos idosos a partir de 65 anos e aos portadores de deficiência física, mental,
sensorial ou intelectual, desde que o impedimento da deficiência dure pelo menos 2 anos. No caso
de pessoas com deficiência é preciso comprovar a situação, que será analisada pelo equipe de
perícia médica do INSS”.
(Fonte: Toda
Política (https://www.todapolitica.com/bpc/ ).
Nota do autor: Na projeto de “reforma da Previdência” cogitou-se retirar este benefício, mas voltaram
atrás e agora estão querendo limitá-lo a R$ 400,00/mês, com mais exigências para fazer jus, e alterando a
idade para mínima para 70 anos . Inúmeras famílias de idosos sobrevivem com essa ajuda financeira e a
sua redução para menos da metade de um salário-mínimo terá efeitos catastróficos para as pessoas de
baixa renda e idosas que dele dependem .

C

(volta índice)

- CASUÍSMO : Votos ou decisões calcados em interesses particulares ou retribuição de favores, em
determinado contexto.
- CCJ : Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania . “Sem dúvidas, uma das comissões de maior
destaque, tanto da Câmara quanto do Senado, é a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a
famosa CCJ, podendo também ser escrita como CCJC. Um dos motivos que tornam a CCJ tão
importante é dada no artigo 53 do Regimento Interno da Câmara, onde é explicitado que antes de uma
proposição ser aceita, independentemente do tema, ela precisa ser apreciada pela CCJ – bem como
pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão a qual corresponda o tema da proposição.28”
Nota do autor: A principal função da CCJ é verificar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um projeto
de lei ou de alteração constitucional a ser submetido ao Plenário da Câmara. Sem a sua aprovação, o projeto sequer
consegue ir a votação.

- CENTRÃO: Conjunto de parlamentares e/ou partidos sem compromisso ideológico, não alinhados,
nem com a Situação, nem com a Oposição, e que, “teoricamente” (eu disse teoricamente), estão liberados
para votar de acordo com as suas consciências. Abriga os indecisos, os descontentes com a Situação e
com a Oposição, e os parlamentares do baixo clero. Na prática, adotam práticas fisiológicas, não
participam ativamente dos primeiros debates e ficam aguardando o resultado, para ver que lado ganha
ou perde, atuando como o fiel da balança. Conquistar os votos desse bloco pode fazer a diferença e
decidir votações importantes. Aí entra o seu fisiologismo: venderá seus votos para quem pagar mais,
28

CCJ – Fonte: Politize! Disponível em: <https://www.politize.com.br/comissao-de-constituicao-justica-e-cidadania/ >.
Acesso em: 08 abr. 2019
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seja em concessão de favores, em cargos, ou em aprovação das emendas parlamentares dos seus
membros. É assim que funciona (definição do autor).
- CLÁUSULA DE BARREIRA : Também conhecida como cláusula de exclusão ou cláusula de
desempenho, é uma norma que impede ou restringe o funcionamento parlamentar ao partido que não
alcançar determinado percentual de votos. O dispositivo foi aprovado pelo Congresso em 1995 para ter
validade nas eleições de 2006, mas foi considerado inconstitucional pela unanimidade dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de que prejudicaria os pequenos partidos. A regra
determinava que os partidos com menos de 5% dos votos nacionais não teriam direito a representação
partidária e não poderiam indicar titulares para as comissões, incluindo CPIs (Comissões Parlamentares
de Inquérito). Também não teriam direito à liderança ou cargos na Mesa Diretora. Além dessas
restrições, perderiam recursos do fundo partidário e ficariam com tempo restrito de propaganda eleitoral
em rede nacional de rádio e de TV. (BRASIL,, [20--])

- CLÁUSULA DE DESEMPENHO : O que se convencionou chamar de “cláusula de desempenho
eleitoral” são as novas exigências para acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário (dinheiro
público que é repassado às legendas) e ao tempo de propaganda em rádio e TV, consubstanciadas nas alterações
feitas na CF/88,. pela EC 97/2017 que, conforme o DOU de 5/10/2017, assim dispõe:
EMENDA CONSTITUCIONAL No - 97
Altera a Constituição Federal para vedar as coligações partidárias nas eleições
proporcionais, estabelecer normas sobre acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo
partidário e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão e dispor sobre regras de
transição.
[...]Art. 3º
[...]
Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no
rádio e na televisão os partidos políticos que:
I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um e meio por
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação,
com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um
terço das unidades da Federação;
II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois por cento) dos
votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um
mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço
das unidades da Federação;
III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois e meio por
cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com
um mínimo de 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço
das unidades da Federação.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, em 4 de
outubro de 2017. (grifos nossos)
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- CLAUSULA PÉTREA: De acordo com o do Portal do Senado (Senado/Notícias), assim ela é
conceituada:
Dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por
Proposta de Emenda à Constituição (PEC). As cláusulas pétreas inseridas
na Constituição do Brasil de 1988 estão dispostas em seu art igo 60, § 4º.
São elas: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e
periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais.
(grifo nosso)
CMN: “Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão superior do Sistema Finance iro Nacional.
Tem como membros o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, e o
presidente do Banco Central do Brasil. O CMN tem a responsabilidade de formular a política da
moeda e do crédito, visando a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do
país. Dessa forma, exerce atividades essencialmente normativas, estabelecendo regras e diretrizes
que devem ser executadas tanto pelo Banco Central, como pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) em suas atividades de fiscalização, controle e regulação das instituições financeiras que
operam no Brasil e do mercado de capitais.
Como exemplo de medidas que afetam diretamente a população, o órgão determina as
características das cédulas e moedas brasileiras, autorizou padarias e lotéricas a atuarem como
correspondentes bancários e instituiu pacotes de tarifas bancárias como forma de estimular a
concorrência entre os bancos”. Fonte: Banco Central do Brasil
- COAF: “O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é uma unidade de inteligência
financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de
dinheiro (crime que consiste na prática de disfarçar dinheiro de origem ilícita).
Criado em 1998, no âmbito do Ministério da Fazenda, o órgão ganhou os holofotes após
um relatório ter apontado movimentações bancárias de mais de R$ 1,2 milhão, consideradas
suspeitas, na conta de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, filho
mais velho do presidente Jair Bolsonaro.
Desde sua criação, o Coaf já produziu cerca de 40 mil Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).
Somente no ano passado, foram 7.279 relatórios, que listaram cerca de 330 mil comunicações de
operações suspeitas e em dinheiro em espécie, segundo balanço de 2018.” 29
- COALIZÃO : “É um gabinete de um governo sustentado por vários partidos políticos, que cooperam,
o que reduz o domínio de qualquer uma das partes dentro dessa coalizão. Normalmente, isso ocorre
quando nenhum partido político alcança maioria no parlamento, o que força uma aliança política. Um
governo de coalizão também pode ser criado em um momento de dificuldade ou crise nacional, por
exemplo durante guerras ou crises econômicas, para dar ao governo um alto grau de percepção
de legitimidade política ou de identidade coletiva, desempenhando um papel na diminuição de conflitos
políticos internos.”.
(Fonte: Wikipedia, Governo de Coalizão. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_de_coaliz%C3%A3o >)
- COLIGAÇÃO: “As coligações são uma forma de partidos unirem forças para alcançar objetivos
eleitorais comuns. É comum que partidos maiores e com lideranças expressivas consigam lançar
candidatos fortes para cargos do Poder Executivo (prefeito, por exemplo). Normalmente, esses partidos
29

Fonte: G1-Economia. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/21/saiba-o-que-e-e-comofunciona-o-coaf.ghtml >. Acesso em 09 abr. 2019
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possuem líderes mais conhecidos e aprovados pela população. Esses partidos também costumam eleger
muitos candidatos para todos os cargos eletivos.Mas esse capital político pode não ser suficiente para
derrotar seus adversários, que muitas vezes têm apoio popular semelhante. Esses adversários são de
partidos rivais, que expõem ideias divergentes sobre vários temas importantes.
Assim, um partido precisa se articular com outros menores, que não tenham condições de vencer
as eleições. Isto para alcançar acordos que beneficiem mutuamente a todos. Se um partido menor não
consegue disputar um cargo no Executivo, é provável que ele apoie um partido maior. Geralmente com
afinidade de objetivos, e acaba recebendo vantagens, como cadeiras no Legislativo e promessas de
cargos. Somar forças beneficia a todos os envolvidos. Existe bastante liberdade quanto às formas como
os partidos podem se coligar.
Por exemplo: um partido pode compor uma coligação partidária para as
eleições majoritárias (presidente, governadores, senadores e prefeitos), outra para as
eleições proporcionais (deputados estaduais, federais e vereadores) – ou optar por uma coligação
para ambas. Por isso, é muito comum ver partidos que apoiam um candidato a prefeito, mas lançam
candidatos a vereador por conta própria, sem entrar em nenhuma coligação partidária. A única proibição
significativa é a seguinte: partidos adversários em uma das coligações (seja majoritária, seja
proporcional) não podem ser aliados dentro da outra coligação. Dessa forma, o máximo que pode
acontecer é a coligação maior ser fragmentada, nunca misturada com as demais.”
(Fonte: Politize! -https://www.politize.com.br/o-que-sao-coligacoes-partidarias/
Nota do autor: Nas eleições proporcionais, conforme informações da Agência Senado, em 3/10/2017, “Pela regra
que acaba com as coligações partidárias em eleições proporcionais, a ser aplicada a partir das eleições municipais
de 2020, os partidos não poderão mais se coligar na disputa das vagas para deputados (federais, estaduais e
distritais) e vereadores”. (grifos nossos)

- COMISSÕES30 : “As comissões são órgãos integrados por deputados, com composição partidária
proporcional à da Câmara, que podem ter caráter permanente ou temporário. A comissão é permanente
quando integra a estrutura institucional da Casa, e temporária quando criada para apreciar um projeto
específico, para investigação ou para missão oficial. Cada comissão tem um presidente e três vicepresidentes, eleitos por seus pares”. (Fonte: Ver nota de rodapé)
Nota do autor: De acordo com o artigo 58, Seção VII, §2º, VI, da CF, compete às comissões “ apreciar programas
de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer” (BRASIL, 1988).
Na seção VII da CF, estão descritas, no art. 58, seus incisos e parágrafos, todas as competências das comissões. A
Seção VII é composta de um único artigo.

- COMISSÃO ESPECIAL: As comissões especiais são criadas para dar parecer sobre propostas
de emenda à Constituição, projetos de Código e proposições cujo tema seja de competência de mais
de três comissões de análise do mérito; propor reforma do Regimento Interno; apreciar denúncias por
crime de responsabilidade contra presidente da República, vice-presidente da República e ministro de
Estado; e estudar determinado assunto definido pelo presidente da Casa. (grifos nossos) - Fonte: Ver
nota de rodapé
Nota do autor: A comissão especial é uma das modalidades de comissões temporárias e por ter dentre as suas
atribuições “dar parecer sobre propostas de emendas à Constituição”, decorre que, no que se refere à RP, que
deverá dar o seu parecer e sugerir correções (se for o caso), na proposta que vier aprovada pela CCJ, antes de
enviá-la para votação no plenário da Câmara. Ver também “Comissões Temporárias”. Apesar de temporária, é
uma importante comissão, eis que, sem o seu parecer favorável, os projetos não seguem para votação. Abaixo,
um exemplo esquemático de tramitação de um projeto de PEC:
30

Todas as definições de tipos de comissões, exceto a das comissões temporárias, têm a seguinte fonte comum: Câmara
dos Deputados/Assessoria de Imprensa (https://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/comissoes )
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PEC → CCJ→ CE→ Plenário da Câmara →Senado
- COMISSÃO GERAL: “Comissão geral é o nome dado à sessão plenária da Câmara quando os
trabalhos ordinários são interrompidos para o debate de matéria relevante, com a participação de
autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil; discussão de projeto de lei de iniciativa
popular; ou comparecimento de ministro de Estado. A comissão geral para debate de matéria relevante
deve ser proposta pelos líderes ou a requerimento de um terço dos deputados”. (Fonte: Ver nota de
rodapé em ‘Comissões’)
- COMISSÕES MISTAS: “As comissões mistas são integradas por deputados e senadores e
constituídas para tratar de matéria pertinente à competência do Congresso Nacional. Podem ter caráter
permanente ou temporário.
Uma das comissões mistas permanentes é a de Orçamento. Entre outras atribuições, essa
comissão aprecia os projetos que criam o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o
Orçamento Anual e os projetos que abrem créditos adicionais.
Já entre as comissões mistas temporárias, estão, por exemplo, aquelas criadas para emitir parecer
a Medidas Provisórias e a Comissão Representativa do Congresso Nacional, prevista na Constituição
Federal para atuar nos períodos de recesso parlamentar”. (grifos nossos) - Fonte: Ver nota de rodapé em
‘Comissões’ ”
“Essas comissões emitem parecer sobre matérias a serem apreciadas em sessão conjunta do
Congresso e proposições cuja votação é feita separadamente pela Câmara e pelo Senado. Tratam ainda
das medidas provisórias e projetos relacionados ao Mercosul. Podem ser permanentes, como a
de Orçamento e a do Mercosul, ou especial, criada para examinar matéria específica”.(BRASIL, [20--])
- COMISSÕES PERMANENTES: “A Câmara tem 25 comissões permanentes, com caráter técnico,
legislativo e especializado, dedicadas a diferentes campos temáticos. Para 13 dessas comissões - como
as de Constituição e Justiça e de Cidadania; e de Finanças e Tributação -, vale a regra de que o
deputado não pode fazer parte, como membro titular, de mais de uma. Ou seja, ele só pode ser titular de
uma comissão desse grupo. Em relação às demais, listadas no Art. 26 do Regimento Interno, não existe
essa restrição.
As comissões permanentes têm finalidade de deliberar sobre as proposições dentro de seus
campos temáticos e de fiscalizar os atos do Poder Público. Entre suas atribuições, estão: discutir e votar
projetos de lei; realizar audiências públicas; convocar ministros de Estado para prestar informações sobre
suas atribuições; receber representação de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou
entidades públicas; e determinar a realização de diligências e auditorias de naturezas contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial na administração dos Três Poderes e na administração indireta,
com auxílio do Tribunal de Contas da União”. (Fonte: Ver nota de rodapé)
- COMISSÕES TEMPORÁRIAS : Segundo ainda o Portal da Câmara dos Deputados31, eis a sua
conceituação:
São órgãos técnicos, criados pelo Presidente da Câmara e, igualmente, constituídas de
deputados(as), nas seguintes situações:
Comissões especiais - têm a finalidade de emitir pareceres sobre proposições em situações
especiais (PEC, códigos etc.) ou oferecer estudos sobre temas específicos;
Comissões externas - para acompanhar assunto específico em localidade situada fora da sede
da Câmara;

31

Câmara dos Deputados – Comissões Temporárias (https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-temporarias
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Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) - destinadas a investigar fato determinado e por
prazo certo.
Todas elas se extinguem ao final da legislatura em que são criadas, ou expirado o prazo fixado
quando da sua criação ou, ainda, alcançada a sua finalidade. As comissões temporárias ainda
apreciam denúncias contra crimes de responsabilidade cometidos por Presidente da República,
Vice-Presidente da República ou Ministro de Estado. (grifos nossos)
Nota do autor: As CPIs são do interesse direto da população, pois podem apurar e revelar irregularidades de
gestão. No Brasil, a maioria “acaba em pizza”, isto é, não dão em nada porque quando o resultado é favorável o
governo comemora com pizzas; e quando é desfavorável, ignora e também comemora com pizzas.

- CONTINGENCIAMENTO : É o bloqueio das dotações orçamentárias. Tal procedimento é feito pelo
Executivo com objetivo de assegurar o equilíbrio orçamentário, ou seja, equilibrar a execução das
despesas e a disponibilidade efetiva de recursos. (BRASIL, [200--])
- COPOM : O Comitê de Política Monetária (Copom) foi instituído em 1996, inspirado em modelos
norte-americano e alemão, com o objetivo de estabelecer as diretrizes para a política monetária e de
definir a taxa de juros. Atualmente, uma vasta gama de autoridades monetárias em todo o mundo adota
prática semelhante. O regulamento do Copom (anexo à Circular 3.297, de 31/10/05) sofreu muitas
alterações. Recentemente, a de maior importância veio mediante o Decreto 3.088/1999, de 21/6, que
adotou o sistema de metas de inflação. Desde então, as decisões do Copom passaram a ter como objetivo
cumprir as metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A taxa de juros fixada na reunião
do Copom é a meta para a taxa Selic (taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos
federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia).32
- CPI: Ver “comissões temporárias” (acima) e mais: “Com poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, a CPI apura um fato determinado e por prazo certo. A CPI pode ser criada
no âmbito de cada uma das Casas, por requerimento de um terço dos respectivos parlamentares,
ou do Congresso Nacional, por requerimento de um terço dos senadores e um terço dos deputados.
A CPI pode convocar pessoas para depor, ouvir testemunhas, requisitar documentos e determinar
diligências, entre outras medidas. Ao final dos trabalhos, a comissão envia à Mesa, para
conhecimento do Plenário, relatório e conclusões. O relatório poderá concluir pela apresentação
de projeto de lei e, se for o caso, suas conclusões serão remetidas ao Ministério P úblico, para que
promova a responsabilização civil e criminal dos infratores”. (BRASIL,[20--]).
Nota do autor: De acordo com o § 3º, do art. 58, da CF :
§ 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos Regimentos das
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros,
para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o
caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responbsabilidade civil
ou criminal dos infratores. (BRASIL, 1988, grifos nossos).
Lamentavelmente, muitas dessas conclusões “acabam em pizza”, como foi o caso da “CPI da Previdência”, em 2017,
que concluiu pela inexistência de déficit na Previdência social, pela não responsabilidade de impactos negativos na
apuaração do resultado fiscal dos exercícios e pela desnecessidade de qualquer reforma. O governo simplesmente

32

Definição constante do Relatório Final da CPI da Dívida Pública (2010) – Disponível em:
<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/53alegislatura-encerradas/cpidivi/relatorio-final-aprovado/relatorio-final-versao-autenticada>. Acesso em 11 abr. 2019
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ignorou os resultados da CPI e ficou por isso mesmo. Tanto, que agora volta a insistir com a RP e com os mesmos
argumentos desgastados.

- CSLL : Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é
uma contribuição criada pela Lei 7.689/1988 para que todas as Pessoas Jurídicas (PJ) e as equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda (IR) possam apoiar financeiramente a Seguridade Social.
A Seguridade Social compõe-se de recursos provenientes dos poderes públicos federais, estaduais, municipais
e de contribuições sociais das PJ, visando proteger os cidadãos no que se refere aos seus direitos com saúde,
aposentadoria e situações de desemprego.
A base de cálculo da CSLL é o lucro líquido do período de apuração antes da Provisão do Imposto de Renda.
Tanto a base de cálculo como as alíquotas estão previstas no artigo nº 57 da Lei 8981/1995. (Fonte: Significados
- https://www.significados.com.br/csll/)
Nota do autor: As alíquotas da CSSL variam entre 9% e 15%. e as das PJ estão assim distribuídas:
Apuração das PJ pelo lucro real e presumido: a alíquota é de 9% , aplicada sobre o Lucro antes do
Imposto de Renda; PJ instituições financeiras, de seguros privados, de capitalização e
equiparadas: 15% (Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001).
A CSSL é uma, apenas uma das fontes de custeio da Previdência Social que o governo federal
subtrai da Previdência, através da DRU.

D

(volta índice)

- DEALER: No mundo das finanças, o termo dealer é utilizado para designar o intermediário financeiro
que trabalha por conta própria, recebendo uma quantia referente às transações e negócios que efetua.
(fonte: https://www.significados.com.br/dealer/)
- DÉFICIT NOMINAL: É o conceito de déficit público que, além das receitas e despesas, inclui
os gastos com o pagamento de juros da dívida pública (ECONOMIANET, 2019, grifo nosso).
- DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO: É a diferença entre o que o Governo arrecada com a
contribuição do funcionalismo público e o que paga através de benefícios aos servidores púb licos
ativos e inativos. (ECONOMIANET, 2019)
- DÉFICIT PRIMÁRIO: É o resultado [negativo] das contas públicas que inclui o Tesouro
Nacional, Previdência e Banco Central (ECONOMIANET, 2019). Verifica-se quando o montante
de receitas primárias é inferior ao das despesas primárias.
- DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes se destinam ao custeio e manutenção das
atividades dos órgãos da administração pública, por exemplo, gastos com pessoal, aquisição de bens de
consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, consumo de agua, energia, telefone etc.
Uma rubrica particularmente importante das despesas correntes são os juros da dívida pública. (BRASIL,
2018, p. 21)
- DÍVIDA EXTERNA: “É o total das dívidas com credores externos do Governo, incluindo estados,
municípios e estatais. Fornecedores.” (ECONOMIANET, 2019).
DÍVIDA BRUTA GERAL DO GOVERNO (DBGG): É a dívida bruta calculada pelo Bacen para
efeitos de comparações internacionais se refere ao governo geral, o que exclui por definição todas
as estatais e também o próprio banco. Ou seja, trata-se de um indicador que contabiliza apenas os
passivos e aqueles sob responsabilidade dos governos federal, estaduais e municipais. Por uma
particularidade institucional do Brasil, os títulos públicos emitidos para fins de política monetária
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são originários do Tesouro e, portanto, integram o cálculo da dívida bruta do governo geral – o
que não ocorre em países nos quais a emissão compete ao Bacen. (Fonte:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1367/1/TD_1514.pdf, p.10)

DÍVIDA LÍQUIDA GERAL DO GOVERNO (DLGG) : “Envolve a consolidação de obrigações e
ativos financeiros de todo o setor público, não financeiro por definição, o que compreende a
administração direta, as autarquias e as fundações do governo federal, dos governos estaduais e
municipais, além do Bacen e das estatais do setor produtivo – exceto a Petróleo Brasileiro S/A
(Petrobras) desde maio de 2009. Trata-se, portanto, de um balanço do setor público não financeiro em
relação aos agentes privados e aos públicos financeiros”.
(Fonte: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1367/1/TD_1514.pdf, p.10)
- DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA OU FUNDADA: Segundo a LRF (art. 29, I), dívida
pública consolidada ou fundada é o “montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, cont ratos, convênios ou tratados
e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses”
(BRASIL, 2010, p. 16).
- DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL : Segundo informações oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional 33, eis
como é conceituada a Dívida Pública Federal Brasileira:
“A Dívida Pública Federal (DPF) refere-se a todas as dívidas contraídas pelo governo federal
para financiamento do seu déficit orçamentário, nele incluído o refinanciamento da própria
dívida, e para outras operações com finalidades específicas, definidas em lei. É possível
classificar a DPF de acordo com os instrumentos usados para captação de recursos e pela
moeda na qual ocorre o pagamento de seus fluxos. Em relação à captação de recursos, esta
pode ocorrer por emissão de títulos públicos (sendo por essa razão classificada como
mobiliária), ou por contratos, firmados principalmente com organismos multilaterais (sendo
esta dívida classificada como contratual). Já sobre a moeda usada para fazer face a seus
pagamentos, a dívida é classificada como interna quando os pagamentos são realizadas na
moeda corrente em circulação no país, no caso brasileiro o real, ou externa, quando os
pagamentos são feitos em moeda estrangeira, normalmente o dólar norte-americano. (grifos
nossos)

E

(volta índice)

- ECONOMIA PÚBLICA: Na visão sinteclética deste autor, s.m.j., a economia pública ou do
setor público é um ramo da economia diferenciado que opera em níveis microeconômicos e
macroeconômico, visando trazer o melhor resultado para as contas públicas de uma nação. Para
tanto, concentra-se na gestão orçamentária (prioritariamente) e, depois, em estratégias de
participação na economia globalizada. Como consequência, precisa gerir com inteligencia a
balança comercial (importação x exportaçao), incentivar os meios de produçao (industria,
comércio, agricultura e serviços) e contar com o auxílio da sua diplomacia (relações
internacionais) e do Banco Central, para ajudar a administrar a emissão de moedas, o controle das
taxas de juros e a política econômica nacional. Todas as ações são voltadas para levar à “economia
do bem-estar” 34

33

Ministério da Economia – Tesouro nacional. Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/conceitos-basicos-faq . Acesso em:
06 mar 2019
34
Economia do bem-estar: “ramo da economia que usa técnicas microeconômicas para determinar simultaneamente a eficiência
alocacional dentro de uma economia e a distribuição de renda associada a ela. Ela tenta atingir o bem-estar social examinando as actividades
econômicas dos indivíduos que constituem a sociedade” (Wikipédia, Economia do bem-estar). Checado. Existem variantes.
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- ELEFANTE BRANCO : Segundo o site de curiosidades, “o termo “elefante branco” vem de uma
lenda que diz que um rei dava um elefante branco para os súditos de que não gostava. O animal ocupava
espaço, não tinha utilidade e custava muito caro, ou seja, não servia para nada!”
(Fonte:https://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/quais-os-maiores-elefantes-brancos-do-rasil.html).
Nota do autor: No Brasil o termo passou a referir-se a grandes obras, caras e inacabadas ou que, mesmo
acabadas, não têm utilidade ou têm um alto custo de manutenção, que não justifica o seu uso, tendo-se em
conta a relação custo x benefício. Segundo estimativas recentes, existem mais de 2.000 dessas obras
espalhadas pelo Brasil. O melhor exemplo é o da Usina de Angra III, com construção iniciada na década de
1980 (mais de 35 anos) e até hoje não concluída, servindo somente como poço de corrupção e desvio de
dinheiro público. Os muitos bilhões gastos com ela provavelmente jamais serão recuperados, se é que ela
algum dia vai entrar em operação. Até que se pague para depois gerar benefícios, vale a pena injetar mais
dinheiro naquela obra?

- EMENDA CONSTITUCIONAL : A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pode ser
apresentada pelo presidente da República, por um terço dos deputados federais ou dos senadores ou por
mais da metade das assembleias legislativas, desde que cada uma delas se manifeste pela maioria relativa
de seus componentes. Não podem ser apresentadas PECs para suprimir as chamadas cláusulas pétreas
da Constituição (forma federativa de Estado; voto direto, secreto, universal e periódico; separação dos
poderes e direitos e garantias individuais). A PEC é discutida e votada em dois turnos, em cada Casa do
Congresso, e será aprovada se obtiver, na Câmara e no Senado, três quintos dos votos dos deputados
(308) e dos senadores (49).(BRASIL, [20--])
Nota do autor: A emenda constitucional só pode ser proposta por uma PEC, que precisa conquistar 3/5 dos
votos, na Câmara e no Senado. Mas antes mesmo de seguir para votação na Câmara e no Senado, precisa ser
aprovada na CCJ e, depois, na Comissão Especial, para assegurar-se que a proposta não é inconstitucional
(CCJ) e para sofrer os ajustes necessários (CE).

- EMENDA PARLAMENTAR : “ são alterações no orçamento anual feitas diretamente pelos deputados
e senadores. Elas podem ser de três tipos:


apropriação: acrescentam despesas para o projeto;



remanejamento: proposição de novos projetos, com uso de recursos já previstos no projeto original;



cancelamento: suprime alguma despesa prevista.

Todas as emendas precisam passar pela análise da Comissão Mista de Orçamento para serem aprovadas.
Também é necessário apresentar um projeto detalhado que justifique o uso dos recursos.” (Fonte: Politize!
Disponível em: <https://www.politize.com.br/emenda-parlamentar-o-que-e/ .> Acesso em: 02 abr.2019- )
Nota do autor: Estas emendas são muito importantes na atividade legislativa porque são elas que, se aprovadas,
garantem ao parlamentar reserva de verbas no orçamento para os seus projetos, voltados para as regiões
geográficas das suas bases eleitorais. Por isso, tornou-se importante instrumento de barganha entre o Executivo e
o Legislativo, funcionando mais ou menos assim: terá maiores emendas aprovadas o deputado que mais apoiar o
governo ou colaborar para trazer votos para os projetos do Executivo.

- EPU : Encargos Previdenciários da União
1. "Recursos destinados a pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores civis e militares
da administração direta da União e, através do PASEP, a corrigir distorções de renda e assegurar especificamente
ao servidor público a formação de um patrimônio individual progressivo." (Glossário Econômico do Ministério
da Fazenda)
Fonte: Portal Fazenda Ministério da Fazenda. Glossário Econômico do Ministério da Fazenda
<http://www.fazenda.gov.br/clientes/portalmf/portalmf/glossario>. acesso em: 10 de set de 2011
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(volta índice)

- FMI : Fundo Monetário Internacional. Ver organizações internacionais
- FONTES DE CUSTEIO: Em se tratando de seguridade social e segundo nos ensina Martinez
(1992) "entende-se por fonte de custeio os meios econômicos e, principalmente, financeiros
obtidos e destinados à concessão e manutenção das prestações previdenciárias. Provêm da
comunidade e destinam-se ao consumo de uma fração dela: os beneficiários".
- FORMAS, REGIMES E SISTEMAS DE GOVERNO: Aqui, constatamos existir uma confusão
generalizada, inclusive por parte da imprensa, sobre o que significam exatamente esses te rmos. E
não se deve empregá-los indiscrimidamente, como se significassem a mesma coisa, porque existem
diferenças entre esses elementos de Estado. Para não complicar, vamos tentar explicar através de
exemplos, na tentativa de torná-los mais claros:






Forma de governo: MONARQUIA (o povo não escolhe os governantes; o poder é exercido por um só
governante; o cargo é hereditário; REPÚBLICA (o povo escolhe seus governantes). As formas de governo
são “formas de Estado”. O Brasil, coforme o art 1º da nossa CF é uma República Federativa. Assim, é correto
dizer que a nossa “forma de governo” é republicana.
Regime de governo: DEMOCRÁTICO (aquele em que “o poder emana do povo e em seu nome é
exercido”); AUTOCRÁTICO (governo autoritário que não leva em consideração a vontade popular. O poder
é absoluto e arbitrário, exercido por um soberano com ou sem delegação de poderes pelo soberano. No
Brasil, o regime adotado “oficialmente” é o democrático.
Sistema de governo: Sistema é a maneira como se estruturam os poderes do Governo, como estão
divididos, seus graus de autonomia e como se relacionam. De acordo com a CF, nosso sistema de governo
(presidencialismo) é o “presidencialismo de coalizão”. Os dois grandes sistemas mais adotados no mundo
são o presidencialismo e o parlamentarismo. Existem diferentes tipos de de paralamentarismo, como a
monarquia constitucional paralamentarista (Reino Unido, Suécia e Japáo), a república parlamentarista
(Irlanda, Alemanha, Índia e Itália) e outras.

- FUNDO ELEITORAL : “Abastecido com recursos do Tesouro Nacional, o fundo eleitoral integra o
Orçamento Geral da União. O valor total exato que será disponibilizado para as campanhas políticas dos
35 partidos do País nas eleições 2018, definido pelo Congresso Nacional, é de R$ 1.716.209.431,00.[...]
A distribuição dos valores para cada sigla seguirá quatro critérios diferentes. Do montante total, 2%
serão divididos igualmente entre todas as legendas registradas no TSE; 35% serão divididos entre os
partidos com ao menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção dos votos obtidos
pelos deputados na última eleição; 48% serão divididos conforme o número de deputados de cada partido
na Câmara; e 15% serão divididos conforme o número de senadores de cada sigla. 35
- FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA : Fundo destinado a funcionar
somente em épocas de campanhas eleitorais, desfazendo-se logo após. Segundo informações da Agência
Brasil, no artigo “Partidos perdem direito ao Fundo Partidário e ao horário gratuito”, (Fonte:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/partidos-perdem-direito-ao-fundo-partidario-e-aohorario-gratuito). Em 2018 o valor desse fundo foi de R$ R$ 1,7 bilhão.

- FUNDO PARTIDÁRIO : “Fundo Partidário, é uma forma de financiamento público, não exclusivo,
dos partidos políticos do Brasil, que não se restringe às campanhas eleitorais. É constituído por dotações
orçamentárias da União, multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e
leis conexas, doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas mediante depósitos bancários diretamente
35

Fonte: Estadão, ed. 33/06/2018. Disponível em: < https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,entenda-o-que-saoe-quais-as-diferencas-entre-o-fundo-eleitoral-e-o-fundo-partidario,70002362544>. Acesso em 10 abr. 2019
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na conta do Fundo Partidário e por outros recursos financeiros que lhe forem atribuídos por lei. Segundo
o Art. 38 da Lei n° 9096, de 19 de setembro de 1995, as dotações orçamentárias da União para o Fundo
Partidário não podem ter valor inferior ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano
anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de
agosto de 1995. Esses valores são corrigidos pelo IGP-DI da FGV(índice adotado pela Secretaria de
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). Para composição do valor
final, o montante encontrado nesse cálculo é somado à projeção de arrecadação de multas eleitorais. Tais
projeções são baseadas no histórico de arrecadação dos últimos períodos”
(Fonte: Wikipédia, Fundo Partidário - https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Partid%C3%A1rio). “Diferentemente
do fundo eleitoral, o fundo partidário tem como função primordial garantir o financiamento dos partidos.
(Estadão, ed. 22/6/2018)

G

(volta índice)

H

(volta índice)

I

(volta índice)

- IGP-M: Índice Geral de Preços do Mercado. É calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e utilizado, atualmente, para balizar os aumentos de energia elétrica e dos contratos de aluguéis.
Criado em 1989, surgiu como a versão do IGP para o mercado financeiro . (BRASIL, [200--])

J

(volta índice)

- JABUTI: Jargão político utilizado no Congresso Brasileiro, para indicar penduricalhos embutidos em
leis, decretos, projetos de lei e medidas provisórias. São dispositivos (às vezes um simples artigo ou
parágrafo de artigo) que são incluídos sorrateiramente, para serem aprovados no bojo do documento
principal, sem serem percebidos, porque estão camuflados. Virou prática recorrente no Congresso
Nacional. Os jabutis fazem parte do “zoológico do Planalto” e são os mais requisitados pelos
parlamentares. (definição do autor)
- JANELA PARTIDÁRIA: Dispositivo que permite aos parlamentares trocar de partidos até 6 meses
antes da eleição, e somente neste período. A janela partidária dura 30 dias e ocorre a sete meses antes
das eleições. .Na prática, então, durante um período específico (30 dias), parlamentares podem mudar
de partido sem que corressem o risco de perder seus mandatos, conforme prevê a Fidelidade partidária .
De notar que leas leis atuais os mandatos dos parlamentares pertencem aos partidos e, assim o
parlamentar que troca de partido fora da jabnela partidária perde o seu mandato. As janelas partidárias
foram disciplinadas pela reforma eleitoral de 2015, estabelecendo o período de 30 dias, a 6 meses da
eleição, para que os parlamentares possam trocar de partido sem a perda de seus mandatos.
- JUDICIALIZAÇÃO: A judicialização tem sido uma prática muito em voga ultimamente, diante dos
constantes escândalos políticos que explodem no Congresso Nacional. Assim, questões internas de decisões
duvidosas, principalmente quanto a processos e pedidos de afastamentos e impedimentos de políticos, têm sido
enviadas para o Judiciário, ora para o MP, ora para STE, ora para o STF, conforme o caso. A judicialização é
sempre provocada, e não uma decisão espontânea de qualquer poder judiciário. O conceituado site
especializado, “Politize!”36, assim define a “judicialização:

36

Judicialização (Politize!). Disponível em: < https://www.politize.com.br/judicializacao-e-ativismo-judicial/ > Acesso em:
09 abr. 2019
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[...]A judicialização, portanto, significa que algumas questões de grande repercussão política
ou social estão sendo resolvidas pelo Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas
tradicionais, como Congresso Nacional e Poder Executivo. Assim, a judicialização, no contexto
brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do modelo constitucional que se adotou,
e não um exercício deliberado de vontade política.
Importante destacar que na judicialização, o Poder Judiciário é devidamente provocado a se
manifestar e o faz nos limites dos pedidos formulados. O tribunal não tem a alternativa de
conhecer ou não das ações, de se pronunciar ou não sobre o seu mérito, uma vez preenchidos
os requisitos de cabimento.
A judicialização não decorreu de uma opção ideológica ou filosófica do Judiciário, pois esse
decide em cumprimento, de modo estrito, ao ordenamento jurídico vigente.

K ...

(volta índice)

L ...

(volta índice)

-LEGISLATURA : Período de quatro anos, cuja duração coincide com a dos mandatos dos deputados.
Começa no dia 1º de fevereiro, data em que tomam posse os senadores e deputados eleitos. A posse
ocorre em uma primeira reunião preparatória, realizando-se depois a segunda reunião para eleição do
presidente da Casa, e a terceira, destinada à escolha dos demais integrantes da Mesa, para mandato de
dois anos. No fim da legislatura são arquivadas todas as proposições em tramitação na Casa, salvo as
originárias da Câmara dos Deputados ou as que tenham passado por sua revisão, bem como as que
receberam parecer favorável das comissões. Também são arquivadas matérias que tramitam há duas
legislaturas. As proposições arquivadas nessas condições não podem ser desarquivadas. (BRASIL, [200-])
- LDO: “Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei que estabelece as regras da elaboração do Orçamento
Geral da União. Define, por exemplo, qual o percentual que será gasto com investimentos, ou como os
recursos serão distribuídos pelos vários estados e municípios. A LDO é aprovada pelo Congresso no
primeiro semestre do ano para balizar a votação do OGU no segundo semestre”. (ECONOMIANET,
2019)
- LEI COMPLEMENTAR : Pode ser proposta pelo presidente da República, por deputados, senadores,
comissões da Câmara, do Senado e do Congresso, bem como pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
tribunais superiores, procurador-geral da República e por cidadãos comuns. A lei complementar fixa
normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme a
Constituição. O quórum para aprovação de projeto de lei complementar (PLC) é maioria absoluta das
duas Casas do Congresso (41 senadores e 257 deputados). A votação no Senado é feita em turno único,
mas na Câmara realiza-se em dois turnos. (BRASIL, [200--])
-LOA : Assim é definida a LOA (Lei Orçamentária Anual), de acordo com o portal da Câmara dos
Deputados:
Lei Orçamentária Anual (LOA)
O Orçamento da União é um planejamento que indica quanto e onde gastar o dinheiro público
federal no período de um ano, com base no valor total arrecadado pelos impostos. O Poder
Executivo é o autor da proposta, e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei.Os 26
estados, o Distrito Federal e os municípios também fazem os seus próprios orçamentos,
prevendo a arrecadação e os gastos que serão realizados com os impostos arrecadados por
eles. Existem vários tipos de leis orçamentárias. A primeira delas é o Plano Plurianual (PPA),
que faz um planejamento para o período de quatro anos. O projeto é encaminhado pelo
Executivo ao Congresso até 31 de agosto do primeiro ano de cada governo, mas só começa a
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valer no ano seguinte. Dessa forma, sua vigência vai até o final do primeiro ano do próximo
governo. O motivo dessa estratégia é promover a continuidade administrativa.

- LOBBY : “Lobby se caracteriza como uma atividade de exercer pressão sobre algum poder da esfera
política para influenciar na tomada de decisões do poder público em prol de alguma causa ou apoio. Ele
pode ser exercido tanto por grupos civis, que ocupam os corredores da Câmara dos Deputados e Senado
Federal, a fim de convencer políticos a votarem a favor ou contra tal projeto, quanto por grupos
profissionais que representam e intermediam os interesses de grandes corporações, partidos políticos e
grupos empresariais. Pela atividade de lobby, os grupos de interesse demonstram suas opiniões aos
tomadores de decisões, grupo ao qual cabe decidir o que democraticamente corresponde ao benefício da
sociedade.” (POLITIZE!, 2019)
Nota do autor: No Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo,
onde são lícitos e abertos, os lobbies não costumam ser transparentes e são acompanhados por “compras de
votos” de parlamentares ou compra de favores do alto escalão do Poder Executivo. No atual governo (Bolsonaro)
fala-se em legalizar o lobby. Que assim seja! E desta vez o governo acerta, caso consiga. Vai tornar lícito, regulado
e (esperamos) transparente, o que já existe, de fato, de forma ilícita e espúria.

M

(volta índice)

- MAIORIA ABSOLUTA: Em política, “a maioria absoluta é definida como o primeiro número inteiro
superior à metade” (BRASIL, [20--]).
- MAIORIA QUALIFICADA: A maioria qualificada é aquela que exige número superior à maioria
absoluta. Geralmente cita-se dois terços ou três quintos. O artigo 60, § 2º da Constituição Federal, por
exemplo, diz que a proposta de emenda à Constituição "será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos
votos dos respectivos membros. 37
- MAIORIA SIMPLES: É o quórum exigido para aprovação de projetos de lei ordinária, de resolução
e de decreto legislativo, bem como de Medida Provisória, que pode também ser aprovada por votação
simbólica (Senado Notícias – Quórum de Votação)
- MESADA : Muito comum e conhecida em nossos dias, apesar de ser prática antiga entre os políticos
do Planalto, a mesada consiste em uma importância mensal, em dinheiro, que os parlamentares recebem
para votar e/ou influenciar na concessão de favores e benefícios a empreiteiras, bancos, empresas e
grandes corporações que negociam com o governo. Mesadas também são pagas por lobistas e a maior
parte delas é destinada aos parlamentares que melhor atender aos interesses do corruptor.

N ...
O...

(volta índice)
(volta índice)

- OCDE: “A sigla OCDE significa Organização de Cooperação e de Desenvolvimento
Económico. É uma organização internacional, composta por 36 países e com sede em Paris, França.
A OCDE tem por objetivo promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem estar social de pessoas por todo o mundo. O combate à corrupção e à evasão fiscal faz parte da
agenda da OCDE tendo já conseguido resultados otimistas em alguns países. [...] O Brasil não é
um país membro da OCDE [não, não é por causa da sua corrupção; é por causa do seu IDH baixo,
principalmente em educação, e do não atendimento a outros requisitos], mas tem a distinção de
membro pleno (*), com participação em algumas reuniões e plena cooperação em diálogos e

37

JUSBASIL. Maioria qualificada. Disponível em: <https://franataide.jusbrasil.com.br/artigos/590094467/entenda-adiferenca-entre-maioria-absoluta-maioria-simples-e-maioria-qualificada >. Acesso em: 14 jun. 2019
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negociações
sobre
o
desenvolvimento
das
economias
https://www.significados.com.br/ocde/ (inserção e grifos nossos).

mundiais”.

Fonte:

(*)Notas do autor: 1) Discordamos, s.m.j. O Brasil não tem a distinção de “membro pleno”. É considerado
apenas “membro-convidado”, com direito a participar de algumas reuniões, se convidado, mas sem
qualquer direito a voto; 2) A OCDE é uma espécie de clube de elite dos países mais ricos e desenvolvidos.
Funciona também como agência de risco e, segundo ela, a estimativa para o PIB brasileiro em 2019 era de
1,9%. Mas é quase certo que a estimativa não se confirmará porque, pelo menos aqui, tem sido comum
que com o avançar dos meses essas previsões se alterem (ge ralmente para baixo), à medida que se
aproxima o final do ano.Tais previsões costumam cair em até 1,5 pontos percentuais e de 0,8 a 1%, na
média; 3) Na recente visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o presidente Donald Trump
prometeu o apoio americano à entrada do Brasil no seleto clube da OCDE. Vai funcionar? Pode até ser, mas
não é para já, a menos que o Brasil fure a fila, passando a frente dos países -candidatos que estão à sua
frente. Além do mais, o apoio não será gratuito. O Brasil terá de dar a sua contrapartida na OMC, abrindo
mão de algumas vantagens que detém. Por fim, mesmeo que ao EUA appiem a entrada do Brasil na OCDE:
não há garantia de que esse apoio seja suficiente e, se for, o processo de regularização até a formalização
final dura, no míbimo, cinco anos. Até lá, Bolsonaro, Guedes & Cia. já estarão longe e fora do governo (ou
não, mas seria preciso que se reelegesse).

- OMC : Organização Mundial de Comércio. Ver organizações internacionais
- OPERAÇÃO COMPROMISSADA: denomina-se “operação compromissada” a venda de
títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, conjugadamente com o
compromisso de revenda assumido pelo comprador. (BRASIL, 2010, p. 16).
- ORÇAMENTO FEDERAL – “O Orçamento Federal é um único documento, constituído por três
partes: Orçamento Fiscal, Orçamento da Seguridade Social e Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pela União”38.
- ORÇAMENTO PÚBLICO OU FEDERAL – “Instrumento pelo qual o governo estima as receitas e
fixa as despesas para poder controlar as finanças públicas e executar as ações governamentais, ensejando
o objetivo estatal do bem comum. No modelo brasileiro, compreende a elaboração e execução de três
leis – o plano plurianual (PPA), as diretrizes orçamentárias (LDO) e o orçamento anual (LOA) – que,
em conjunto, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas federais”39.
- ORÇAMENTO FISCAL :– Segundo definição oficial do Senado Federal “O orçamento fiscal:
refere-se aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público”.
Fonte:

https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario/esfera-orcamentaria

- ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (OSS) : – “O orçamento da seguridade social: abrange
todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público, nas despesas relacionadas à saúde, previdência e
assistência social, nos termos do § 2º do art. 195 da Constituição” (Senado Federal https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario/esfera-orcamentaria, grifo nosso)
- ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS : Organismos ou organizações internacionais, também
chamados de instituições multilaterais, são entidades criadas pelas principais nações do mundo com o objetivo
de trabalhar em comum para o pleno desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana: política,
economia, saúde, segurança, etc. Essas organizações podem ser definidas como uma sociedade entre Estados.

38
39

Definição da Secretaria de Orçamento e Gestão, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Definição do Portal Senado Federal/Orçamento
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Constituídas por meio de tratados ou acordos, têm a finalidade de incentivar a permanente cooperação entre
seus membros, a fim de atingir seus objetivos comuns....
Fonte: Uol Educação. Disponível em: <-https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/organizacoesinternacionais-conheca-as-principais-instituicoes-multilaterais.htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em:09 sbr.
2019
Nota do autor: Exemplos de algumas organizações internacionais: FMI, Banco Mundial, BID, BIRD, BIS, OTAN,
OMC, ONU, OCDE, PNUD e várias outras, sempre tendo como lema “trabalhar em comum para o pleno
desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana: política, economia, saúde, segurança”.

P

(volta índice)

- PEC : Proposta de Emenda Constitucional. A proposta de emenda constitucional tem um processo de
aprovação diferenciado e mais rigoroso que o das leis ordinárias. Trata-se da modificação da lei maior
do Estado, portanto, poucos são os que podem exercê-la. Podem propor uma PEC, conforme o artigo
60 da Constituição Federal:
1. no mínimo um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
2. o Presidente da República;
3. mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa (também chamada maioria simples, isto é, 50% mais um) de
seus membros.
Inicialmente, o presidente do poder legislativo deve enviar a proposta de emenda constitucional
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que ficará encarregada de examinar a
admissibilidade da PEC. Nesta fase, a análise é técnica, e devem ser verificados os requisitos formais (a
título de exemplo: quem propôs a PEC, podia tê-lo feito?) e materiais (o conteúdo da proposta não fere
nenhuma das restrições impostas pela própria constituição?).(POLITIZE!, 2019).
Nota do autor: Não confundir “propor” com “aprovar”. De acordo com o § 2º do mesmo artigo 60, “ a
proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros”

- PIB : Produto Interno Bruto. Soma do valor de todos os bens e serviços produzidos em um país ou
uma região, durante um determinado período. Em 2018, o PIB brasileiro fechou em 1,1%, apenas 0,1%
a mais, em relação ao ano anterior. Isso é indicativo de estagnação. Mas como está em um valor baixo,
desde 2015, indica recessão.
“Evolução do PIB nos últimos anos: 1,3% (2001); 3,1% (2002); 1,2% (2003); 5,7% (2004); 3,1% (2005);
4% (2006); 6% (2007); 5% (2008); - 0,2% (2009); 7,6% (2010) (*); 3,9% (2011); 1% (2012); 2,5% (2013);
0,1% (2014); -3,5% (2015); -3,6 (2016); +1,0% (em 2017)” Fonte:

https://www.suapesquisa.com/geografia/economia_brasileira.htm
(*) Notas do autor: 1 - Em 2010, o valor exato foi de 7,57% e naquele ano o Brasil atingiu o 4º maior PIB mundial, só sendo
superado por China, Índia e Cingapura (ver figura 2). 2 - Considera-se em recessão a economia com PIB negativo ou muito
próximo de zero, por mais de três trimestres consecutivos. Aqui, entramos em recessão em 2015 e ainda não saímos. Na
série acima, e antes de 2014, o único PIB negativo foi em 2009, devido à crise econômica mundial de 2008-2009. PIB de
2018: 1,1%. 3- No Brasil, o órgão responsável por calcular o PIB é o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O
IBGE é um órgão um pouco mais confiável do que os demais, por sofrer pouca ingerência do governo, já que não lida com
dinheiro, preocupando-se mais com estatísticas. Mas nem ele escapa totalmente. Quando os números são pouco favoráveis
ao governo, de vez em quando ele usa sua influência sobre o órgão e altera resultados ou, o que é mais comum, passa-lhe
informações falsas.

- PLC: Projeto de Lei Complementar. Ver lei complementar
- PSSC: Plano de Seguridade Social dos Congressistas (é, ele também existe, sabiam? Não, acho que
não). Mas deste falamos mais, em seção separada. De acordo com informações da Câmara dos
Deputados (56ª Legislatura – 2019-2023), o PSSC está assim conceituado:
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O Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), criado pela Lei nº 9.506/1997, está em
vigor desde 1º de fevereiro de 1999. Trata-se de um plano de previdência parlamentar de
participação facultativa. [...] O Plano prevê os seguintes benefícios:
- aposentadoria com proventos integrais, após 35 anos de exercício de mandato e 60 anos de
idade, para ambos os sexos;
- aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de exercício de mandato, após 35 anos
de contribuição e 60 anos de idade, para ambos os sexos. Neste caso, os proventos serão
calculados à razão de 1/35 por ano completo de mandato;
- aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave especificada em lei ou
de acidente de trabalho, com proventos integrais (só durante o exercício do mandato);
- aposentadoria por invalidez permanente, nos demais casos previstos em lei, com proventos
proporcionais calculados à razão de 1/35 por ano de mandato, assegurado o mínimo de 26%
do subsídio parlamentar;
- pensão por morte do segurado, paga aos dependentes definidos em lei. A pensão
corresponderá ao valor dos proventos de aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria
direito, assegurado o valor mínimo de 13% do subsídio parlamentar.
[...]É facultado ao segurado, para fins de contagem de tempo de mandato, a averbação onerosa
do tempo correspondente ao exercício de mandatos eletivos anteriores (municipais, estaduais
ou federais), desde que seja feito o recolhimento das respectivas contribuições, tanto patronais
quanto do próprio segurado. Esse tempo impactará o cálculo dos proventos da aposentadoria.
O tempo de contribuição é aquele reconhecido pelos regimes de previdência social do serviço
público (civil ou militar) e da atividade privada (INSS). O período de contribuição a esses regimes
pode ser averbado junto ao PSSC, sem ônus para o segurado, por meio de certidão emitida pelo
órgão responsável. Esse tempo, que não será levado em conta no cálculo dos proventos, irá
compor os 35 anos necessários para a aposentadoria.
Fonte: Câmara dos Deputados - Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar (Corsep).
Disponível
em:
https://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/56a-legislatura/noexercicio-do-mandato/plano-de-seguridade-social-dos-congressistas-pssc
Nota do autor: O PSSC não foi incluído na RP e, aliás, sequer foi mencionado em qualquer momento, como se não existisse.
No projeto da RP, enquanto a aposentadoria por tempo de serviço e a paridade salarial, com salários iguais ao da ativa
serão extintos para trabalhadores e servidores civis, no deles (assim como no dos militares) serão mantidos. Não só não
foram extintos, como permitem a aposentadoria proporcional, o aproveitamento de tempo de serviço externo e, até, se o
congressista desejar, a “desaponsentação”. Ao que nos consta, tanto os militares como os congressistas são servidores
públicos. Por que a distinção? Isso o governo e os idealizadores da RP precisam explicar.

Q...

(volta índice)

-QUOCIENTE ELEITORAL : “Quociente eleitoral é um método pelo qual se distribuem as cadeiras nas
eleições pelo sistema proporcional de votos em conjunto com o quociente partidário e a distribuição das sobras.
[...]Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a
preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, se
superior — (Código Eleitoral, art. 106) (Fonte: Wikipédia, Quociente Eleitoral)
- QUOCIENTE PARTIDÁRIO: “Determina-se para cada partido ou coligação o quociente partidário,

dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda ou coligação
de legendas, desprezada a fração — (Código Eleitoral, art. 107)” [...]se chamarmos de Qe o quociente
eleitoral e de Qp o quociente partidário, temos: Qe=Vv/C , onde Vv é o número de votos válidos e C o número
e cadeiras a serem preenchidas; Qp=Vp/Qe, onde Vp é o número de votos do partido.

O número de cadeiras obtidas por cada partido corresponde à parte inteira do quociente partidário.
Caso a soma das cadeiras obtidas pelos partidos não seja igual ao total de cadeiras, as cadeiras
restantes são divididas de acordo com o sistema de médias, também conhecido como distribuição das
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sobras” (Fonte: Wikipédia, Quociente Eleitoral)Nota do autor: Ver exemplo de cálculos em :
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quociente_eleitoral

- QUÓRUM: Quorum (em política) é o número mínimo de parlamentares presentes, exigido para a
realização do processo de votação de alguma medida administrativa ou legislativa. Assim, quando um
grupo de parlamentares ou bancadas se unem e dizem que “não vão dar quorum”, significa que não vão
comparecer às seções para, com isso, impedir votações que não sejam do seu interesse.

R

(volta índice)

- REGRA DE OURO : Instituída pelo Artigo 167 da Constituição de 1988, a regra de ouro determina que o
governo não pode endividar-se para financiar gastos correntes (como a manutenção da máquina pública),
apenas para despesas de capital (como investimento e amortização da dívida pública) ou para refinanciar a
dívida pública. Nos últimos anos, os sucessivos déficits fiscais têm posto em risco o cumprimento da norma, o
que tem levado o Tesouro a buscar fontes de recursos para ter dinheiro em caixa e reduzir a necessidade de
emissão de títulos públicos.40
-RGPS : O regime geral de previdência social – RGPS, é o sistema de contribuições e benefícios administrado
pelo INSS do qual são filiados todos os trabalhadores da iniciativa privada e alguns servidores públicos de entes
que não possuem regime próprio. O RGPS é um conjunto de leis, decretos e demais atos normativos que regulam
os direitos e deveres dos contribuintes junto à Previdência Social Brasileira. Atualmente, o RGPS é administrado
pelo INSS, autarquia federal incuMbida de conceder e manter os benefícios deste regime. (Fonte:
https://previdenciasimples.com/regime-geral-de-previdencia-social-rgps-o-que-e/).
- RPPS: RPPS significa “Regime Próprio de Previdência Social”. É o sistema de previdência específico
de cada ente federativo, que assegura, no mínimo, os benefícios de aposentadoria e pensão por morte
dos seus segurados, ou seja, dos servidores titulares de cargo efetivo e de seus beneficiários.[...]A União,
assim como os Estados, têm regime próprio de previdência para seus servidores. Quanto aos municípios,
muitos não instituíram seu regime próprio, caso em que seus servidores titulares de cargo efetivo são
obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, o INSS.(Fonte:
http://issa.go.gov.br/index.php/perguntas/sobre-a-previdencia:-rgps-e-rpps/4)
Nota do autor: O PSSC, o dos congressistas, é uma subespécie do RPPS, assim como o RPSP (Regime de Previdência dos
Servidores Públicos) e o do Plano de Previdência dos Militares, cujo nome oficial não consegui descobrir. Sobre o PSSC,
quando você consegue chegar ao site do governo e tenta acessá-lo, dali não passa. É preciso ser político cadastrado, pessoa
autorizada e possuir senha. Complicou? Por que será?

- RPSP: Regime de Previdência dos Servidores Públicos.
“Os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios possuem direito a Regime Próprio de Previdência Social
conforme está previsto no art. 40 da Constituição Federal.Os regimes próprios são

instituídos e organizados pelos respectivos entes federativos de acordo com as
normas estabelecidas na Lei nº 9.717/98, que iniciou a regulamentação desses
regimes. A partir da instituição do regime próprio, por lei, os servidores titulares
de cargos efetivos são afastados do Regime Geral de Previdência Social –
RGPS”. (Fonte:Secretaria da Previdência – Ministério da Economia. Disponível
em:
< http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/ >. Acesso em 09 abr. 2019.

40

Agência Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-05/tesouro-credito-da-regrade-ouro-precisa-ser-aprovado-em-15-dias>:Acesso em: 16 jun. 2019
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- RESULTADO PRIMÁRIO: O resultado primário pode ser definido como a diferença entre as
receitas primárias e as despesas primárias do governo. As despesas primárias e receitas primárias,
de acordo com a Secretaria de Orçamento Federal - SOF1 , “são aquelas que pressionam o
resultado primário, alterando o endividamento líquido do Governo (setor público não financeiro)
no exercício financeiro correspondente”. Nas despesas primárias não se consideram as despesas
financeiras do respectivo ente, a exemplo do pagamento de juros referentes ao endividamento
público. Nas receitas primárias, por outro lado, também não são incluídos recursos oriundos de
receitas financeiras, tais como juros pagos à União. A diferença entre receitas e despesas
primárias é denominada de resultado primário. Se o resultado primário for deficitário, significa
que o governo efetuou despesas superiores às receitas, excluindo-se as receitas e despesas
financeiras (ORÇAMENTO EM DISCUSSÃO, 2015, p.6, grifos nossos)

S...

(volta índice)

- SIAFI : Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
O SIAFI promove, de forma automática, os lançamentos contábeis correspondentes aos registros
dos atos e fatos praticados pelos gestores públicos quando do exercício de suas atividades.
Assim, foi possível utilizar a contabilidade como fonte de informações confiáveis e instantâneas,
pois os registros são lançados no mesmo momento em que os fatos ocorrem e não é necessária a
existência de um contador em cada Unidade Gestora para efetuar a classificação contábil de cada
ato ou fato realizado. (BRASIL, SIAFI, 2019)

- SILOR: Sistema de Indicação Legislativa Orçamentária. “sistema que tem por objetivo
controlar o processo de solicitação de ajuste na programação de emendas ou no remanejamento de
valores entre emendas, as quais foram indicadas com impedimento de execução pelo Poder
Executivo, que comporão um Projeto de Lei de Crédito Adicional (PLN) a ser deliberado pelo
Congresso Nacional” (definição do ‘Manual do Silor – MAIO/2014’. Disponível em:<
https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/or2014/emendas/impedidas/NO
VO_MANUAL_SILOR.pdf>. Acesso em 11 abr. 2019)

- SUPERÁVIT PRIMÁRIO: Superávit Primário do Setor Público: Se caracteriza quando o
Governo consegue que sua arrecadação total supere suas despesas, descontados os gastos com
juros e correção monetária de dívidas. Alguns bons exemplos destas despesas são o pagamento
de funcionários públicos e aposentados ou os gastos com fornecedores (ECONOMIANET, 2019,
grifo nosso).

T

(volta índice)

- TAXA SELIC : SELIC é a sigla de SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA, que é
um sistema informatizado responsável pelo registro, custódia e liquidação de títulos escriturais do
Tesouro Nacional. Já a Taxa SELIC é conhecida como a taxa básica de juros da nossa economia,
taxa a qual os bancos se orientam. É a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no
SELIC, segundo o Banco Central. Ela é definida pelo COPOM - Comitê de Política Monetária - que é o
responsável pela política monetária e pela decisão de quanto que fica a taxa básica de juros. O COPOM
se reúne a cada 45 dias para discutir isso.
(Fonte: http://www.aeconomistadebatom.com.br/2017/04/a-economista-explica-entendendo-taxa.html)

154

U...

(volta índice)

V(volta índice)
- VERBA DE GABINETE: Verba a que os parlamentares têm direito para contratar auxiliares para o seu
gabinete (definição própria).
- VOTAÇÃO EM BLOCO: Tipo de votação quando todos os representantes de um partido decidem votar

com “questão fechada”, ou seja, todos votam da mesma forma, a favor ou contra, conforme a orientação
do partido (definição própria).

W...

(volta índice)

X...

(volta índice)

Y...

(volta índice)

Z...

(volta índice)
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ANEXO A– VÍDEOS E LINKS DE UTILIDADE
PÚBLICA RECOMENDADOS
I – VÍDEOS
- Paulo Paim Enfrenta Paulo Guedes contra a Reforma da Previdência
Link: https://www.youtube.com/watch?v=A3a7nKByRd8

- Reforma da Previd – Eduardo Moreira e Maria Lúcia Fatorelli. (1/3/2019). Link:
https://auditoriacidada.org.br/video/em-video-economista-eduardo-moreira-e-maria-lucia-fattorelli-falasobre-a-reforma-da-previdencia/

- Relatório da CPI da Previdência aponta que não há necessidade de reforma,
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MaASRA5M6Qw

- TV Assembleia – Maria Lucia Fattorelli: “reforma da Previdência proposta por
Bolsonaro”
Link: https://auditoriacidada.org.br/video/tv-assembleia-maria-lucia-fattorelli-reforma-da-previdenciaproposta-por-bolsonaro/

- Fattorelli participa de Comissão Mista e explica como a Regra de Ouro vem
sendo violada
Link: https://auditoriacidada.org.br/video/fattorelli-participa-de-comissao-mista-e-mostra-como-a-regrade-ouro-ja-vem-sendo-violada/

- CONTEE Entrevista - Mito do déficit da Previdência - Denise Gentil(*)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=oZm1U8DAM7E
(* Denise Lobato Gentil é doutora em Economia, professora e pesquisadora do Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.)

- Fattorelli debate Reforma da Previdência com foco na auditoria da Dívida
Pública.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9S6SNwf0edo

- Fattorelli fala à Rádio Brasil Atual sobre Reforma da Previdência (27/5/19)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=f7hllRAt7c4

- Fattorelli explica a crise que está justificando a Reforma da Previdência
Link: https://www.youtube.com/watch?v=sP9U8I-b6lA

- Padrinho da Reforma da Previdência na mira do Tribunal Contas
( Vídeo com Maria Lucia Fatorelli) – Duração
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=YvALNHvCpQI

- O que o passado de Guedes pode dizer sobre a nossa economia?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ej8Elfr1Oj4

- Ministro Paulo Guedes fala sobre LDO e cortes no Orçamento - 14/05/2019
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uPPGH5SCgvE#action=share

- Como é a aposentadoria no Chile?
Link: https://www.youtube.com/watch?v=JE5myCvDuuM

- A verdade sobre o FALSO déficit da PREVIDÊNCIA
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6jYKSxNaFHY

- Economista desmonta 10 argumentos do Governo para a reforma da Previdência
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZgL3JlgPr4k (2017)

- Debate: Reforma da Previdência (PUC-SP-Fev 2012)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=sYnTwjZXxYY&t=517s

- Desmistificado o déficit da Previdência
Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=ximRnKLSKQk

- Programa Duplo Expresso debate Reforma da Previdência com Maria Lucia
Fattorelli (FEV 2019)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Q1G6FgzWxJU

- Vídeo da Anfip mostra a farsa do chamado “rombo” da Previdência
Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=cz6xBUkujD0

- A CPI da Previdência falou a verdade
Link: https://www.youtube.com/watch?v=u51c0TMrU4o

- A Previdência Social “paga o preço” do ajuste fiscal e da expansão do poder
financeiro (Denise Gentil, em revista da ABET, Vol. 16, nr 1)
1 Doutora em Economia, professora e pesquisadora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ

- O que motiva as reformas no Brasil - Fattorelli - CPI Previdência
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uqsBE4uWFDE

- Previdência em debate, com Denise Gentil e Samuel Pessoa
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cM4f9JZRjto
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LINKS ÚTEIS
1 – Agência Brasil
Agência pública de notícias da EBC. Informações sobre política, economia, educação, direitos
humanos e outros assuntos. “Produção de notícias: informação em tempo real, sobre os principais
assuntos da vida política nacional, produzidas por uma equipe de jornalistas com reconhecida
credibilidade” (Wikipédia). A EBC mantém o foco no cidadão e prima pelo interesse público,
honestidade, precisão e clareza das informações que transmite.
Link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/

2 - Apresentação dos princípios da Nova Previdência (Brasília - DF)
Links:



2019.02.20_Nova Previdência.pptx — 5986 KB (baixar apresentação)

https://www.conjur.com.br/dl/leia-pec-estabelece-reforma-previdencia.pdf (minuta da
proposta)

3 – Auditoria Cidadã da Dívida
Associação sem fins lucrativos que possui dentre os seus objetivos:


Realizar, de forma cidadã, auditoria da dívida pública brasileira, interna e externa, federal,
estaduais e municipais.
 Exigir a devida transparência do orçamento fiscal, de forma que os cidadãos conheçam
detalhadamente todas as fontes de recursos públicos e sua respectiva destinação.
 Mobilizar a sociedade em ações coordenadas para a exigência do cumprimento do
dispositivo constitucional que determina a realização da auditoria da dívida.
 Estudos e debates sobre os orçamentos da União e outras informações sobre a condução da
política econômica brasileira
Link: https://auditoriacidada.org.br/quem-somos/

4 – Banco Central do Brasil – Acesso à Informação
Informações institucionais; informações sobre política monetária, estatístiscas, consultas e outras
Link: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bis

5 - Câmara dos Deputados – Lei de Acesso à Informação
Informações sobre o uso da Lei de Acesso à Informação no âmbito da Câmara dos Deputados.
Link: https://www2.camara.leg.br/transparencia/acesso-a-informacao

6 - Câmara dos Deputados – Portal
Informações gerais sobre a atividade legislativa. Projetos aprovados e em andamento. Relatórios,
notícias, pauta, etc.
Link:https://www.camara.leg.br/

7 - Controladoria Geral da União – Denúncias de Corrupção
Site contendo manual de instruções e modelos de formulários para denúncias de corrupção
Link para baixar manual: https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controlesocial/arquivos/controlesocial2012.pdf
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8 - Portal da Transparência
Consulta a dados governamentais (funciona deficitariamente)
Portal da Transparência. Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Brasília.
Neste portal o cidadão poderá consultar os dados já disponíveis ou enviar pedidos de informação,
preenchendo formulário disponibilizado no site. A resposta, a exatidão e o tempo, vai depender do
que for solicitado.
Link(1): http://www.portaltransparencia.gov.br/ ;
Link(2) https://www12.senado.leg.br/transparencia/formtransparencia

9 - Página da Nova Previdência – Governo Federal
Página nova, constante do site do governo, para fazer propaganda institucional da “Nova
Previdência” (na verdade, a “reforma da Previdência”, com o nome trocado). Aqui você só vai ouvir
coisas maravilhosas sobre os benefícios da “Nova Previdência”. Não, não espere encontrar
informações sobre os perigos e riscos, porque essas coisas não existem no portal.
Links:



http://www.brasil.gov.br/novaprevidencia?pk_source=taboola&pk_medium=redeconteudo&pk_ca
mpaign=np10038&pk_content=np10038
http://www.brasil.gov.br/novaprevidencia

10 - Página da Nova Previdência – As Mudanças Propostas pelo Governo Federal
Subpágina constante do site do governo, para elencar (em linguagem suave e não impactante) as
mudanças propostas pela proposta de RP.
Link: https://www.brasil.gov.br/novaprevidencia/noticias/o-que-muda

11 - Orçamentos da União (Página Siga Brasil – Senado Federal)
Dados estatísticos, tabelas e gráficos sobre os orçamentos da União
Link: https://www12.senado.leg.br/orcamento

12 - e-SIC (Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão) (*)
Consulta de informações sobre os orçamentos federais
Link: https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx
Link: https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx
(*) 1 – É preciso cadastro no portal da Câmara dos Deputados para poder acessar; 2- Algumas
informações em 8 não estão disponíveis. As obtidas nem sempre coincidem com as existentes em 7.

13 - Informações sobre as Comissões
Para obter informações sobre as comissões, basta acessar “Atividade Legislativa” - “Comissões”.
É possível pesquisar a composição das comissões, a pauta e o resultado de suas reuniões, além
das páginas próprias de cada colegiado, com informações mais detalhadas, e até mesmo o áudio
e vídeo das reuniões. Link: Câmara dos Deputados/Assessoria de Imprensa
Link: (https://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/comissoes )

14 - Proposta da PEC da Nova Previdência
Link: https://www.conjur.com.br/dl/leia-pec-estabelece-reforma-previdencia.pdf

16 - PEC 6/2019: Nova Previdência para os RPPS
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Link: http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/03/NOVA-PREVIDENCIA.pdf

17 - PEC 6/2019: Íntegra da Proposta
Link:

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=203498BDC31D2
E33A51B531142CA9F1A.proposicoesWebExterno2?codteor=1712459&filename=PEC+6/2019

18 - Relatório Final da CPI da Dívida Pública (Maio/2010)
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a dívida pública da União, Estados e
Municípios, o pagamento de juros da mesma, os beneficiários destes pagamentos e o seu impacto
nas políticas sociais e no desenvolvimento sustentável do País
Link: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoestemporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpidivi/relatorio-finalaprovado/relatorio-final-versao-autenticada

19 - Senado Federal – Orçamentos
Informações gerais sobre os orçamentos federais
Link: https://www12.senado.leg.br/orcamento

20 - Senado Federal – Lista Atualizada dos Senadores da 56ª Legislatura
Contém a lista completa, com nomes, endereços, filiação partidária e e-mails de todos os
senadores da 56º Legislatura, atualizada até 30/06/2019.
Link: https://www.senado.leg.br/transparencia/LAI/secrh/parla_inter.pdf
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ANEXO B - LISTA COMPLETA ATUALIZADA
DOS DADOS E E-MAILS DOS
PARLAMENTARES
(Notas: Os dados são oficiais e encontram-se disponibilizados apara acesso público nos portais da Câmara e do Senado)

I – DEPUTADOS: (fonte: Câmara dos Deputados - https://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa)

Nome Parlamentar

Partido

UF

Telefone

Correio Eletrônico

ABÍLIO SANTANA

PL

BA

PSL

SP

ACÁCIO FAVACHO

PROS

AP

ADOLFO VIANA

PSDB

BA

ADRIANA VENTURA

NOVO

SP

ADRIANO DO BALDY

PP

GO

AÉCIO NEVES

PSDB

MG

AFONSO FLORENCE

PT

BA

AFONSO HAMM

PP

RS

AFONSO MOTTA

PDT

RS

AGUINALDO RIBEIRO

PP

PB

AIRTON FALEIRO

PT

PA

AJ ALBUQUERQUE

PP

CE

ALAN RICK

DEM

AC

ALCEU MOREIRA

MDB

RS

ALCIDES RODRIGUES

PATRIOTA

GO

ALÊ SILVA

PSL

MG

ALENCAR SANTANA BRAGA

PT

SP

ALESSANDRO MOLON

PSB

RJ

ALEX MANENTE

CIDADANIA

SP

ALEX SANTANA

PDT

BA

ALEXANDRE FROTA

PSL

SP

ALEXANDRE LEITE

DEM

SP

ALEXANDRE PADILHA

PT

SP

ALEXANDRE SERFIOTIS

PSD

RJ

ALEXIS FONTEYNE

NOVO

SP

ALICE PORTUGAL

PCdoB

BA

ALIEL MACHADO

PSB

PR

ALINE GURGEL

PRB

AP

ALINE SLEUTJES

PSL

PR

ALTINEU CÔRTES

PL

RJ

ALUISIO MENDES

PODE

MA

AMARO NETO

PRB

ES

ANDRÉ ABDON

PP

AP

ANDRÉ DE PAULA

PSD

PE

ANDRÉ FERREIRA

PSC

PE

ANDRÉ FIGUEIREDO

PDT

CE

ANDRÉ FUFUCA

PP

MA

ANDRÉ JANONES

AVANTE

MG

ANGELA AMIN

PP

SC

ANÍBAL GOMES

DEM

CE

3215-5531
3215-5339
3215-5284
3215-5911
3215-5802
3215-5419
3215-5964
3215-5305
3215-5604
3215-5528
3215-5735
3215-5327
3215-5708
3215-5650
3215-5238
3215-5332
3215-5462
3215-5239
3215-5304
3215-5205
3215-5541
3215-5216
3215-5841
3215-5956
3215-5554
3215-5845
3215-5420
3215-5220
3215-5342
3215-5550
3215-5336
3215-5931
3215-5515
3215-5831
3215-5754
3215-5450
3215-5940
3215-5945
3215-5580
3215-5252
3215-5731

dep.abiliosantana@camara.leg.br

ABOU ANNI
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dep.abouanni@camara.leg.br
dep.acaciofavacho@camara.leg.br
dep.adolfoviana@camara.leg.br
dep.adrianaventura@camara.leg.br
dep.adrianodobaldy@camara.leg.br
dep.aecioneves@camara.leg.br
dep.afonsoflorence@camara.leg.br
dep.afonsohamm@camara.leg.br
dep.afonsomotta@camara.leg.br
dep.aguinaldoribeiro@camara.leg.br
dep.airtonfaleiro@camara.leg.br
dep.ajalbuquerque@camara.leg.br
dep.alanrick@camara.leg.br
dep.alceumoreira@camara.leg.br
dep.alcidesrodrigues@camara.leg.br
dep.alesilva@camara.leg.br
dep.alencarsantanabraga@camara.leg.br
dep.alessandromolon@camara.leg.br
dep.alexmanente@camara.leg.br
dep.alexsantana@camara.leg.br
dep.alexandrefrota@camara.leg.br
dep.alexandreleite@camara.leg.br
dep.alexandrepadilha@camara.leg.br
dep.alexandreserfiotis@camara.leg.br
dep.alexisfonteyne@camara.leg.br
dep.aliceportugal@camara.leg.br
dep.alielmachado@camara.leg.br
dep.alinegurgel@camara.leg.br
dep.alinesleutjes@camara.leg.br
dep.altineucortes@camara.leg.br
dep.aluisiomendes@camara.leg.br
dep.amaroneto@camara.leg.br
dep.andreabdon@camara.leg.br
dep.andredepaula@camara.leg.br
dep.andreferreira@camara.leg.br
dep.andrefigueiredo@camara.leg.br
dep.andrefufuca@camara.leg.br
dep.andrejanones@camara.leg.br
dep.angelaamin@camara.leg.br
dep.anibalgomes@camara.leg.br

ANTONIO BRITO

PSD

BA

ARLINDO CHINAGLIA

PT

SP

ARNALDO JARDIM

CIDADANIA

SP

AROLDO MARTINS

PRB

PR

ARTHUR LIRA

PP

AL

ARTHUR OLIVEIRA MAIA

DEM

BA

ASSIS CARVALHO

PT

PI

ÁTILA LINS

PP

AM

ÁTILA LIRA

PSB

PI

AUGUSTO COUTINHO

SOLIDARIEDADE

PE

ÁUREA CAROLINA

PSOL

MG

AUREO RIBEIRO

SOLIDARIEDADE

RJ

BACELAR

PODE

BA

BALEIA ROSSI

MDB

SP

BENEDITA DA SILVA

PT

RJ

BENES LEOCÁDIO

PRB

RN

BETO FARO

PT

PA

BETO PEREIRA

PSDB

MS

BETO ROSADO

PP

RN

BIA CAVASSA

PSDB

MS

BIA KICIS

PSL

DF

BIBO NUNES

PSL

RS

BILAC PINTO

DEM

MG

BIRA DO PINDARÉ

PSB

MA

BOCA ABERTA

PROS

PR

BOHN GASS

PT

RS

BOSCO COSTA

PL

SE

BOSCO SARAIVA

SOLIDARIEDADE AM

BRUNA FURLAN

PSDB

SP

CABO JUNIO AMARAL

PSL

MG

CACÁ LEÃO

PP

BA

CAMILO CAPIBERIBE

PSB

AP

CAPITÃO ALBERTO NETO

PRB

AM

CAPITÃO AUGUSTO

PL

SP

CAPITÃO WAGNER

PROS

CE

CARLA ZAMBELLI

PSL

SP

CARLOS CHIODINI

MDB

SC

CARLOS GOMES

PRB

RS

CARLOS HENRIQUE GAGUIM

DEM

TO

CARLOS JORDY

PSL

RJ

CARLOS SAMPAIO

PSDB

SP

CARLOS VERAS

PT

PE

CARLOS ZARATTINI

PT

SP

CARMEN ZANOTTO

CIDADANIA

SC

CAROLINE DE TONI

PSL

SC

CÁSSIO ANDRADE

PSB

PA

CELINA LEÃO

PP

DF

CÉLIO MOURA

PT

TO

CÉLIO SILVEIRA

PSDB

GO

CÉLIO STUDART

PV

CE

CELSO MALDANER

MDB

SC

CELSO RUSSOMANNO

PRB

SP

CELSO SABINO

PSDB

PA

CEZINHA DE MADUREIRA

PSD

SP

CHARLES FERNANDES

PSD

BA

CHARLLES EVANGELISTA

PSL

MG

3215-5479
3215-5966
3215-5245
3215-5437
3215-5942
3215-5830
3215-5909
3215-5730
3215-5640
3215-5314
3215-5619
3215-5212
3215-5381
3215-5829
3215-5330
3215-5417
3215-5723
3215-5240
3215-5840
3215-5448
3215-5309
3215-5518
3215-5806
3215-5480
3215-5384
3215-5469
3215-5742
3215-5404
3215-5836
3215-5302
3215-5320
3215-5209
3215-5933
3215-5358
3215-5711
3215-5482
3215-5925
3215-5285
3215-5214
3215-5383
3215-5207
3215-5466
3215-5808
3215-5418
3215-5476
3215-5433
3215-5260
3215-5832
3215-5511
3215-5519
3215-5311
3215-5960
3215-5282
3215-5533
3215-5587
3215-5517
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dep.antoniobrito@camara.leg.br
dep.arlindochinaglia@camara.leg.br
dep.arnaldojardim@camara.leg.br
dep.aroldomartins@camara.leg.br
dep.arthurlira@camara.leg.br
dep.arthuroliveiramaia@camara.leg.br
dep.assiscarvalho@camara.leg.br
dep.atilalins@camara.leg.br
dep.atilalira@camara.leg.br
dep.augustocoutinho@camara.leg.br
dep.aureacarolina@camara.leg.br
dep.aureoribeiro@camara.leg.br
dep.bacelar@camara.leg.br
dep.baleiarossi@camara.leg.br
dep.beneditadasilva@camara.leg.br
dep.benesleocadio@camara.leg.br
dep.betofaro@camara.leg.br
dep.betopereira@camara.leg.br
dep.betorosado@camara.leg.br
dep.biacavassa@camara.leg.br
dep.biakicis@camara.leg.br
dep.bibonunes@camara.leg.br
dep.bilacpinto@camara.leg.br
dep.biradopindare@camara.leg.br
dep.bocaaberta@camara.leg.br
dep.bohngass@camara.leg.br
dep.boscocosta@camara.leg.br
dep.boscosaraiva@camara.leg.br
dep.brunafurlan@camara.leg.br
dep.cabojunioamaral@camara.leg.br
dep.cacaleao@camara.leg.br
dep.camilocapiberibe@camara.leg.br
dep.capitaoalbertoneto@camara.leg.br
dep.capitaoaugusto@camara.leg.br
dep.capitaowagner@camara.leg.br
dep.carlazambelli@camara.leg.br
dep.carloschiodini@camara.leg.br
dep.carlosgomes@camara.leg.br
dep.carloshenriquegaguim@camara.leg.br
dep.carlosjordy@camara.leg.br
dep.carlossampaio@camara.leg.br
dep.carlosveras@camara.leg.br
dep.carloszarattini@camara.leg.br
dep.carmenzanotto@camara.leg.br
dep.carolinedetoni@camara.leg.br
dep.cassioandrade@camara.leg.br
dep.celinaleao@camara.leg.br
dep.celiomoura@camara.leg.br
dep.celiosilveira@camara.leg.br
dep.celiostudart@camara.leg.br
dep.celsomaldaner@camara.leg.br
dep.celsorussomanno@camara.leg.br
dep.celsosabino@camara.leg.br
dep.cezinhademadureira@camara.leg.br
dep.charlesfernandes@camara.leg.br
dep.charllesevangelista@camara.leg.br

CHICO D'ANGELO

PDT

RJ

CHIQUINHO BRAZÃO

AVANTE

RJ

CHRIS TONIETTO

PSL

RJ

CHRISTIANE DE SOUZA YARED

PL

PR

CHRISTINO AUREO

PP

RJ

CLARISSA GAROTINHO

PROS

RJ

CLAUDIO CAJADO

PP

BA

CLEBER VERDE

PRB

MA

CORONEL ARMANDO

PSL

SC

CORONEL CHRISÓSTOMO

PSL

RO

CORONEL TADEU

PSL

SP

CRISTIANO VALE

PL

PA

DA VITORIA

CIDADANIA

ES

DAGOBERTO NOGUEIRA

PDT

MS

DAMIÃO FELICIANO

PDT

PB

DANIEL ALMEIDA

PCdoB

BA

DANIEL COELHO

CIDADANIA

PE

DANIEL FREITAS

PSL

SC

DANIEL SILVEIRA

PSL

RJ

DANIEL TRZECIAK

PSDB

RS

DANIELA DO WAGUINHO

MDB

RJ

DANILO CABRAL

PSB

PE

DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ

PSD

RS

DARCI DE MATOS

PSD

SC

DARCÍSIO PERONDI

MDB

RS

DAVID MIRANDA

PSOL

RJ

DAVID SOARES

DEM

SP

DELEGADO ANTÔNIO FURTADO

PSL

RJ

DELEGADO ÉDER MAURO

PSD

PA

DELEGADO MARCELO FREITAS

PSL

MG

DELEGADO PABLO

PSL

AM

DELEGADO WALDIR

PSL

GO

DENIS BEZERRA

PSB

CE

DIEGO ANDRADE

PSD

MG

DIEGO GARCIA

PODE

PR

DIMAS FABIANO

PP

MG

DOMINGOS NETO

PSD

CE

DOMINGOS SÁVIO

PSDB

MG

DR. FREDERICO

PATRIOTA

MG

DR. JAZIEL

PL

CE

DR. LEONARDO

SOLIDARIEDADE MT

DR. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA JR.

PP

DR. LUIZ OVANDO

PSL

MS

DR. ZACHARIAS CALIL

DEM

GO

DRA. SORAYA MANATO

PSL

ES

DRA. VANDA MILANI

SOLIDARIEDADE AC

DULCE MIRANDA

MDB

TO

EDILÁZIO JÚNIOR

PSD

MA

EDIO LOPES

PL

RR

EDMILSON RODRIGUES

PSOL

PA

EDNA HENRIQUE

PSDB

PB

EDUARDO BARBOSA

PSDB

MG

EDUARDO BISMARCK

PDT

CE

EDUARDO BOLSONARO

PSL

SP

EDUARDO BRAIDE

PMN

MA

EDUARDO COSTA

PTB

PA

RJ

3215-5542
3215-5507
3215-5446
3215-5201
3215-5227
3215-5714
3215-5630
3215-5710
3215-5268
3215-5458
3215-5756
3215-5822
3215-5579
3215-5522
3215-5938
3215-5317
3215-5813
3215-5273
3215-5403
3215-5917
3215-5950
3215-5423
3215-5566
3215-5709
3215-5927
3215-5267
3215-5741
3215-5602
3215-5586
3215-5548
3215-5373
3215-5645
3215-5625
3215-5307
3215-5910
3215-5736
3215-5546
3215-5345
3215-5568
3215-5705
3215-5445
3215-5577
3215-5644
3215-5616
3215-5313
3215-5516
3215-5530
3215-5862
3215-5408
3215-5301
3215-5962
3215-5540
3215-5652
3215-5350
3215-5578
3215-5286
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dep.chicodangelo@camara.leg.br
dep.chiquinhobrazao@camara.leg.br
dep.christonietto@camara.leg.br
dep.christianedesouzayared@camara.leg.br
dep.christinoaureo@camara.leg.br
dep.clarissagarotinho@camara.leg.br
dep.claudiocajado@camara.leg.br
dep.cleberverde@camara.leg.br
dep.coronelarmando@camara.leg.br
dep.coronelchrisostomo@camara.leg.br
dep.coroneltadeu@camara.leg.br
dep.cristianovale@camara.leg.br
dep.davitoria@camara.leg.br
dep.dagobertonogueira@camara.leg.br
dep.damiaofeliciano@camara.leg.br
dep.danielalmeida@camara.leg.br
dep.danielcoelho@camara.leg.br
dep.danielfreitas@camara.leg.br
dep.danielsilveira@camara.leg.br
dep.danieltrzeciak@camara.leg.br
dep.danieladowaguinho@camara.leg.br
dep.danilocabral@camara.leg.br
dep.danrleidedeushinterholz@camara.leg.br
dep.darcidematos@camara.leg.br
dep.darcisioperondi@camara.leg.br
dep.davidmiranda@camara.leg.br
dep.davidsoares@camara.leg.br
dep.delegadoantoniofurtado@camara.leg.br
dep.delegadoedermauro@camara.leg.br
dep.delegadomarcelofreitas@camara.leg.br
dep.delegadopablo@camara.leg.br
dep.delegadowaldir@camara.leg.br
dep.denisbezerra@camara.leg.br
dep.diegoandrade@camara.leg.br
dep.diegogarcia@camara.leg.br
dep.dimasfabiano@camara.leg.br
dep.domingosneto@camara.leg.br
dep.domingossavio@camara.leg.br
dep.dr.frederico@camara.leg.br
dep.dr.jaziel@camara.leg.br
dep.dr.leonardo@camara.leg.br
dep.dr.luizantonioteixeirajr@camara.leg.br
dep.dr.luizovando@camara.leg.br
dep.dr.zachariascalil@camara.leg.br
dep.dra.sorayamanato@camara.leg.br
dep.dra.vandamilani@camara.leg.br
dep.dulcemiranda@camara.leg.br
dep.edilaziojunior@camara.leg.br
dep.ediolopes@camara.leg.br
dep.edmilsonrodrigues@camara.leg.br
dep.ednahenrique@camara.leg.br
dep.eduardobarbosa@camara.leg.br
dep.eduardobismarck@camara.leg.br
dep.eduardobolsonaro@camara.leg.br
dep.eduardobraide@camara.leg.br
dep.eduardocosta@camara.leg.br

EDUARDO CURY

PSDB

SP

EDUARDO DA FONTE

PP

PE

EFRAIM FILHO

DEM

PB

ELCIONE BARBALHO

MDB

PA

ELI BORGES

SOLIDARIEDADE TO

ELI CORRÊA FILHO

DEM

SP

ELIAS VAZ

PSB

GO

ELMAR NASCIMENTO

DEM

BA

EMANUEL PINHEIRO NETO

PTB

MT

EMIDINHO MADEIRA

PSB

MG

ENÉIAS REIS

PSL

MG

ENIO VERRI

PT

PR

ENRICO MISASI

PV

SP

ERIKA KOKAY

PT

DF

EROS BIONDINI

PROS

MG

EUCLYDES PETTERSEN

PSC

MG

EVAIR VIEIRA DE MELO

PP

ES

EVANDRO ROMAN

PSD

PR

EXPEDITO NETTO

PSD

RO

FÁBIO FARIA

PSD

RN

FÁBIO HENRIQUE

PDT

SE

FÁBIO MITIDIERI

PSD

SE

FÁBIO RAMALHO

MDB

MG

FABIO REIS

MDB

SE

FABIO SCHIOCHET

PSL

SC

FÁBIO TRAD

PSD

MS

FAUSTO PINATO

PP

SP

FELÍCIO LATERÇA

PSL

RJ

FELIPE CARRERAS

PSB

PE

FELIPE FRANCISCHINI

PSL

PR

FELIPE RIGONI

PSB

ES

FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR

PDT

BA

FERNANDA MELCHIONNA

PSOL

RS

FERNANDO COELHO FILHO

DEM

PE

FERNANDO MONTEIRO

PP

PE

FERNANDO RODOLFO

PL

PE

FILIPE BARROS

PSL

PR

FLÁVIA ARRUDA

PL

DF

FLÁVIA MORAIS

PDT

GO

FLAVIANO MELO

MDB

AC

FLAVIO NOGUEIRA

PDT

PI

FLORDELIS

PSD

RJ

FRANCISCO JR.

PSD

GO

FRANCO CARTAFINA

PP

MG

FRED COSTA

PATRIOTA

MG

FREI ANASTACIO RIBEIRO

PT

PB

GASTÃO VIEIRA

PROS

MA

GELSON AZEVEDO

PL

RJ

GENECIAS NORONHA

SOLIDARIEDADE CE

GENERAL GIRÃO

PSL

RN

GENERAL PETERNELLI

PSL

SP

GENINHO ZULIANI

DEM

SP

GEOVANIA DE SÁ

PSDB

SC

GERVÁSIO MAIA

PSB

PB

GIACOBO

PL

PR

GIL CUTRIM

PDT

MA

3215-5368
3215-5628
3215-5744
3215-5206
3215-5248
3215-5850
3215-5303
3215-5935
3215-5374
3215-5270
3215-5824
3215-5627
3215-5574
3215-5203
3215-5321
3215-5456
3215-5443
3215-5575
3215-5943
3215-5706
3215-5475
3215-5278
3215-5638
3215-5410
3215-5758
3215-5452
3215-5562
3215-5275
3215-5318
3215-5265
3215-5846
3215-5912
3215-5621
3215-5662
3215-5243
3215-5481
3215-5745
3215-5646
3215-5738
3215-5224
3215-5811
3215-5612
3215-5643
3215-5283
3215-5633
3215-5442
3215-5370
3215-5369
3215-5244
3215-5914
3215-5570
3215-5860
3215-5606
3215-5308
3215-5762
3215-5385
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dep.eduardocury@camara.leg.br
dep.eduardodafonte@camara.leg.br
dep.efraimfilho@camara.leg.br
dep.elcionebarbalho@camara.leg.br
dep.eliborges@camara.leg.br
dep.elicorreafilho@camara.leg.br
dep.eliasvaz@camara.leg.br
dep.elmarnascimento@camara.leg.br
dep.emanuelpinheironeto@camara.leg.br
dep.emidinhomadeira@camara.leg.br
dep.eneiasreis@camara.leg.br
dep.enioverri@camara.leg.br
dep.enricomisasi@camara.leg.br
dep.erikakokay@camara.leg.br
dep.erosbiondini@camara.leg.br
dep.euclydespettersen@camara.leg.br
dep.evairvieirademelo@camara.leg.br
dep.evandroroman@camara.leg.br
dep.expeditonetto@camara.leg.br
dep.fabiofaria@camara.leg.br
dep.fabiohenrique@camara.leg.br
dep.fabiomitidieri@camara.leg.br
dep.fabioramalho@camara.leg.br
dep.fabioreis@camara.leg.br
dep.fabioschiochet@camara.leg.br
dep.fabiotrad@camara.leg.br
dep.faustopinato@camara.leg.br
dep.feliciolaterca@camara.leg.br
dep.felipecarreras@camara.leg.br
dep.felipefrancischini@camara.leg.br
dep.feliperigoni@camara.leg.br
dep.felixmendoncajunior@camara.leg.br
dep.fernandamelchionna@camara.leg.br
dep.fernandocoelhofilho@camara.leg.br
dep.fernandomonteiro@camara.leg.br
dep.fernandorodolfo@camara.leg.br
dep.filipebarros@camara.leg.br
dep.flaviaarruda@camara.leg.br
dep.flaviamorais@camara.leg.br
dep.flavianomelo@camara.leg.br
dep.flavionogueira@camara.leg.br
dep.flordelis@camara.leg.br
dep.franciscojr@camara.leg.br
dep.francocartafina@camara.leg.br
dep.fredcosta@camara.leg.br
dep.freianastacioribeiro@camara.leg.br
dep.gastaovieira@camara.leg.br
dep.gelsonazevedo@camara.leg.br
dep.geneciasnoronha@camara.leg.br
dep.generalgirao@camara.leg.br
dep.generalpeternelli@camara.leg.br
dep.geninhozuliani@camara.leg.br
dep.geovaniadesa@camara.leg.br
dep.gervasiomaia@camara.leg.br
dep.giacobo@camara.leg.br
dep.gilcutrim@camara.leg.br

GILBERTO ABRAMO

PRB

MG 3215-5601

GILBERTO NASCIMENTO

PSC

SP

GILSON MARQUES

NOVO

SC

GIOVANI CHERINI

PL

RS

GIOVANI FELTES

MDB

RS

GLAUBER BRAGA

PSOL

RJ

GLAUSTIN FOKUS

PSC

GO

GLEISI HOFFMANN

PT

PR

GONZAGA PATRIOTA

PSB

PE

GREYCE ELIAS

AVANTE

MG

GUIGA PEIXOTO

PSL

SP

GUILHERME DERRITE

PP

SP

GUILHERME MUSSI

PP

SP

GURGEL

PSL

RJ

GUSTAVO FRUET

PDT

PR

GUSTINHO RIBEIRO

SOLIDARIEDADE

SE

GUTEMBERG REIS

MDB

RJ

HAROLDO CATHEDRAL

PSD

RR

HEITOR FREIRE

PSL

CE

HEITOR SCHUCH

PSB

RS

HELDER SALOMÃO

PT

ES

HÉLIO COSTA

PRB

SC

HÉLIO LEITE

DEM

PA

HELIO LOPES

PSL

RJ

HENRIQUE FONTANA

PT

RS

HERCÍLIO COELHO DINIZ

MDB

MG

HERCULANO PASSOS

MDB

SP

HERMES PARCIANELLO

MDB

PR

HILDO ROCHA

MDB

MA

HIRAN GONÇALVES

PP

RR

HUGO LEAL

PSD

RJ

HUGO MOTTA

PRB

PB

IDILVAN ALENCAR

PDT

CE

IGOR KANNÁRIO

PHS

BA

IGOR TIMO

PODE

MG

IRACEMA PORTELLA

PP

ISNALDO BULHÕES JR.

MDB

AL

IVAN VALENTE

PSOL

SP

JANDIRA FEGHALI

PCdoB

RJ

JAQUELINE CASSOL

PP

RO

JEFFERSON CAMPOS

PSB

SP

JERÔNIMO GOERGEN

PP

RS

JÉSSICA SALES

MDB

AC

JESUS SÉRGIO

PDT

AC

JHC

PSB

AL

JHONATAN DE JESUS

PRB

RR

JOÃO CAMPOS

PRB

GO

JOÃO CARLOS BACELAR

PL

BA

JOÃO DANIEL

PT

SE

JOÃO H. CAMPOS

PSB

PE

JOÃO MAIA

PL

RN

JOÃO MARCELO SOUZA

MDB

MA

JOÃO ROMA

PRB

BA

JOAQUIM PASSARINHO

PSD

PA

JOENIA WAPICHANA

REDE

RR

JOICE HASSELMANN

PSL

SP

PI

3215-5834
3215-5431
3215-5468
3215-5376
3215-5362
3215-5473
3215-5232
3215-5430
3215-5340
3215-5333
3215-5639
3215-5712
3215-5937
3215-5827
3215-5379
3215-5856
3215-5280
3215-5367
3215-5277
3215-5573
3215-5609
3215-5930
3215-5405
3215-5256
3215-5510
3215-5926
3215-5234
3215-5734
3215-5478
3215-5631
3215-5237
3215-5737
3215-5337
3215-5726
3215-5924
3215-5460
3215-5716
3215-5622
3215-5242
3215-5346
3215-5316
3215-5952
3215-5941
3215-5958
3215-5535
3215-5315
3215-5928
3215-5605
3215-5409
3215-5439
3215-5506
3215-5276
3215-5334
3215-5231
3215-5825
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dep.gilbertoabramo@camara.leg.br
dep.gilbertonascimento@camara.leg.br
dep.gilsonmarques@camara.leg.br
dep.giovanicherini@camara.leg.br
dep.giovanifeltes@camara.leg.br
dep.glauberbraga@camara.leg.br
dep.glaustinfokus@camara.leg.br
dep.gleisihoffmann@camara.leg.br
dep.gonzagapatriota@camara.leg.br
dep.greyceelias@camara.leg.br
dep.guigapeixoto@camara.leg.br
dep.guilhermederrite@camara.leg.br
dep.guilhermemussi@camara.leg.br
dep.gurgel@camara.leg.br
dep.gustavofruet@camara.leg.br
dep.gustinhoribeiro@camara.leg.br
dep.gutembergreis@camara.leg.br
dep.haroldocathedral@camara.leg.br
dep.heitorfreire@camara.leg.br
dep.heitorschuch@camara.leg.br
dep.heldersalomao@camara.leg.br
dep.heliocosta@camara.leg.br
dep.helioleite@camara.leg.br
dep.heliolopes@camara.leg.br
dep.henriquefontana@camara.leg.br
dep.herciliocoelhodiniz@camara.leg.br
dep.herculanopassos@camara.leg.br
dep.hermesparcianello@camara.leg.br
dep.hildorocha@camara.leg.br
dep.hirangoncalves@camara.leg.br
dep.hugoleal@camara.leg.br
dep.hugomotta@camara.leg.br
dep.idilvanalencar@camara.leg.br
dep.igorkannario@camara.leg.br
dep.igortimo@camara.leg.br
dep.iracemaportella@camara.leg.br
dep.isnaldobulhoesjr@camara.leg.br
dep.ivanvalente@camara.leg.br
dep.jandirafeghali@camara.leg.br
dep.jaquelinecassol@camara.leg.br
dep.jeffersoncampos@camara.leg.br
dep.jeronimogoergen@camara.leg.br
dep.jessicasales@camara.leg.br
dep.jesussergio@camara.leg.br
dep.jhc@camara.leg.br
dep.jhonatandejesus@camara.leg.br
dep.joaocampos@camara.leg.br
dep.joaocarlosbacelar@camara.leg.br
dep.joaodaniel@camara.leg.br
dep.joaohcampos@camara.leg.br
dep.joaomaia@camara.leg.br
dep.joaomarcelosouza@camara.leg.br
dep.joaoroma@camara.leg.br
dep.joaquimpassarinho@camara.leg.br
dep.joeniawapichana@camara.leg.br
dep.joicehasselmann@camara.leg.br

JORGE BRAZ

PRB

RJ

JORGE SOLLA

PT

BA

JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO

PT

CE

JOSÉ GUIMARÃES

PT

CE

JOSE MARIO SCHREINER

DEM

GO

JOSÉ MEDEIROS

PODE

MT

JOSÉ NELTO

PODE

GO

JOSÉ NUNES

PSD

BA

JOSÉ PRIANTE

MDB

PA

JOSÉ RICARDO

PT

AM

JOSÉ ROCHA

PL

BA

JOSEILDO RAMOS

PT

BA

JOSIMAR MARANHÃOZINHO

PL

MA

JUAREZ COSTA

MDB

MT

JULIAN LEMOS

PSL

PB

JÚLIO CESAR

PSD

PI

JULIO CESAR RIBEIRO

PRB

DF

JÚLIO DELGADO

PSB

MG

JUNINHO DO PNEU

DEM

RJ

JÚNIOR BOZZELLA

PSL

SP

JÚNIOR FERRARI

PSD

PA

JUNIOR LOURENÇO

PL

MA

JÚNIOR MANO

PL

CE

JUSCELINO FILHO

DEM

MA

KIM KATAGUIRI

DEM

SP

LAERCIO OLIVEIRA

PP

SE

LAFAYETTE DE ANDRADA

PRB

MG

LAURIETE

PL

ES

LEANDRE

PV

PR

LEDA SADALA

AVANTE

AP

LÉO MORAES

PODE

RO

LÉO MOTTA

PSL

MG

LEONARDO MONTEIRO

PT

MG

LEÔNIDAS CRISTINO

PDT

CE

LEUR LOMANTO JÚNIOR

DEM

BA

LÍDICE DA MATA

PSB

BA

LINCOLN PORTELA

PL

MG

LIZIANE BAYER

PSB

RS

LOESTER TRUTIS

PSL

MS

LOURIVAL GOMES

PSL

RJ

LUCAS GONZALEZ

NOVO

MG

LUCAS REDECKER

PSDB

RS

LUCAS VERGILIO

SOLIDARIEDADE GO

LUCIANO BIVAR

PSL

PE

LUCIANO DUCCI

PSB

PR

LUCIO MOSQUINI

MDB

RO

LUIS MIRANDA

DEM

DF

LUIS TIBÉ

AVANTE

MG

LUISA CANZIANI

PTB

PR

LUIZ ANTÔNIO CORRÊA

S.PART.

RJ

LUIZ CARLOS

PSDB

AP

LUIZ CARLOS MOTTA

PL

SP

LUIZ FLÁVIO GOMES

PSB

SP

LUIZ LIMA

PSL

RJ

LUIZ NISHIMORI

PL

PR

3215-5213
3215-5571
3215-5319
3215-5306
3215-5567
3215-5335
3215-5703
3215-5728
3215-5752
3215-5411
3215-5908
3215-5642
3215-5715
3215-5472
3215-5272
3215-5944
3215-5471
3215-5323
3215-5641
3215-5582
3215-5919
3215-5513
3215-5807
3215-5222
3215-5421
3215-5629
3215-5208
3215-5223
3215-5454
3215-5611
3215-5503
3215-5724
3215-5922
3215-5948
3215-5406
3215-5913
3215-5615
3215-5538
3215-5380
3215-5636
3215-5581
3215-5905
3215-5816
3215-5215
3215-5427
3215-5918
3215-5241
3215-5632
3215-5842
3215-5610
3215-5512
3215-5415
3215-5904
3215-5504
3215-5907
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dep.jorgebraz@camara.leg.br
dep.jorgesolla@camara.leg.br
dep.joseairtonfelixcirilo@camara.leg.br
dep.joseguimaraes@camara.leg.br
dep.josemarioschreiner@camara.leg.br
dep.josemedeiros@camara.leg.br
dep.josenelto@camara.leg.br
dep.josenunes@camara.leg.br
dep.josepriante@camara.leg.br
dep.josericardo@camara.leg.br
dep.joserocha@camara.leg.br
dep.joseildoramos@camara.leg.br
dep.josimarmaranhaozinho@camara.leg.br
dep.juarezcosta@camara.leg.br
dep.julianlemos@camara.leg.br
dep.juliocesar@camara.leg.br
dep.juliocesarribeiro@camara.leg.br
dep.juliodelgado@camara.leg.br
dep.juninhodopneu@camara.leg.br
dep.juniorbozzella@camara.leg.br
dep.juniorferrari@camara.leg.br
dep.juniorlourenco@camara.leg.br
dep.juniormano@camara.leg.br
dep.juscelinofilho@camara.leg.br
dep.kimkataguiri@camara.leg.br
dep.laerciooliveira@camara.leg.br
dep.lafayettedeandrada@camara.leg.br
dep.lauriete@camara.leg.br
dep.leandre@camara.leg.br
dep.ledasadala@camara.leg.br
dep.leomoraes@camara.leg.br
dep.leomotta@camara.leg.br
dep.leonardomonteiro@camara.leg.br
dep.leonidascristino@camara.leg.br
dep.leurlomantojunior@camara.leg.br
dep.lidicedamata@camara.leg.br
dep.lincolnportela@camara.leg.br
dep.lizianebayer@camara.leg.br
dep.loestertrutis@camara.leg.br
dep.lourivalgomes@camara.leg.br
dep.lucasgonzalez@camara.leg.br
dep.lucasredecker@camara.leg.br
dep.lucasvergilio@camara.leg.br
dep.lucianobivar@camara.leg.br
dep.lucianoducci@camara.leg.br
dep.luciomosquini@camara.leg.br
dep.luismiranda@camara.leg.br
dep.luistibe@camara.leg.br
dep.luisacanziani@camara.leg.br
dep.luizantoniocorrea@camara.leg.br
dep.luizcarlos@camara.leg.br
dep.luizcarlosmotta@camara.leg.br
dep.luizflaviogomes@camara.leg.br
dep.luizlima@camara.leg.br
dep.luiznishimori@camara.leg.br

LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E
BRAGANÇA

PSL

SP

LUIZA ERUNDINA

PSOL

SP

LUIZÃO GOULART

PRB

PR

LUIZIANNE LINS

PT

CE

MAGDA MOFATTO

PL

GO

MAJOR FABIANA

PSL

RJ

MAJOR VITOR HUGO

PSL

GO

MANUEL MARCOS

PRB

AC

MARA ROCHA

PSDB

AC

MARCEL VAN HATTEM

NOVO

RS

MARCELO ARO

PP

MG

MARCELO BRUM

PSL

RS

MARCELO CALERO

CIDADANIA

RJ

MARCELO FREIXO

PSOL

RJ

MARCELO MORAES

PTB

RS

MARCELO NILO

PSB

BA

MARCELO RAMOS

PL

AM

MARCIO ALVINO

PL

SP

MÁRCIO BIOLCHI

MDB

RS

MÁRCIO JERRY

PCdoB

MA

MÁRCIO LABRE

PSL

RJ

MÁRCIO MARINHO

PRB

BA

MARCO BERTAIOLLI

PSD

SP

MARCON

PT

RS

MARCOS AURÉLIO SAMPAIO

MDB

PI

MARCOS PEREIRA

PRB

SP

MARGARETE COELHO

PP

PI

MARGARIDA SALOMÃO

PT

MG

MARIA DO ROSÁRIO

PT

RS

MARIA ROSAS

PRB

SP

MARIANA CARVALHO

PSDB

RO

MARÍLIA ARRAES

PT

PE

MARINA SANTOS

SOLIDARIEDADE

PI

MÁRIO HERINGER

PDT

MÁRIO NEGROMONTE JR.

PP

BA

MARLON SANTOS

PDT

RS

MARRECA FILHO

PATRIOTA

MA

MARX BELTRÃO

PSD

AL

MAURÍCIO DZIEDRICKI

PTB

RS

MAURO LOPES

MDB

MG

MAURO NAZIF

PSB

RO

MIGUEL LOMBARDI

PL

SP

MILTON VIEIRA

PRB

SP

MISAEL VARELLA

PSD

MG

MOSES RODRIGUES

MDB

CE

NATÁLIA BONAVIDES

PT

RN

NELSON BARBUDO

PSL

MT

NELSON PELLEGRINO

PT

BA

NEREU CRISPIM

PSL

RS

NERI GELLER

PP

MT

NEWTON CARDOSO JR

MDB

MG

NICOLETTI

PSL

RR

NILSON PINTO

PSDB

PA

NILTO TATTO

PT

SP

NIVALDO ALBUQUERQUE

PTB

AL

MG

3215-5719
3215-5620
3215-5218
3215-5713
3215-5934
3215-5509
3215-5803
3215-5572
3215-5607
3215-5271
3215-5821
3215-5828
3215-5939
3215-5725
3215-5258
3215-5520
3215-5805
3215-5331
3215-5843
3215-5372
3215-5325
3215-5326
3215-5401
3215-5569
3215-5565
3215-5523
3215-5210
3215-5236
3215-5312
3215-5436
3215-5508
3215-5654
3215-5434
3215-5211
3215-5424
3215-5760
3215-5537
3215-5722
3215-5576
3215-5844
3215-5818
3215-5835
3215-5344
3215-5721
3215-5809
3215-5748
3215-5635
3215-5826
3215-5483
3215-5658
3215-5932
3215-5287
3215-5527
3215-5502
3215-5425
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dep.luizphilippedeorleansebraganca@camara.leg.br
dep.luizaerundina@camara.leg.br
dep.luizaogoulart@camara.leg.br
dep.luiziannelins@camara.leg.br
dep.magdamofatto@camara.leg.br
dep.majorfabiana@camara.leg.br
dep.majorvitorhugo@camara.leg.br
dep.manuelmarcos@camara.leg.br
dep.mararocha@camara.leg.br
dep.marcelvanhattem@camara.leg.br
dep.marceloaro@camara.leg.br
dep.marcelobrum@camara.leg.br
dep.marcelocalero@camara.leg.br
dep.marcelofreixo@camara.leg.br
dep.marcelomoraes@camara.leg.br
dep.marcelonilo@camara.leg.br
dep.marceloramos@camara.leg.br
dep.marcioalvino@camara.leg.br
dep.marciobiolchi@camara.leg.br
dep.marciojerry@camara.leg.br
dep.marciolabre@camara.leg.br
dep.marciomarinho@camara.leg.br
dep.marcobertaiolli@camara.leg.br
dep.marcon@camara.leg.br
dep.marcosaureliosampaio@camara.leg.br
dep.marcospereira@camara.leg.br
dep.margaretecoelho@camara.leg.br
dep.margaridasalomao@camara.leg.br
dep.mariadorosario@camara.leg.br
dep.mariarosas@camara.leg.br
dep.marianacarvalho@camara.leg.br
dep.mariliaarraes@camara.leg.br
dep.marinasantos@camara.leg.br
dep.marioheringer@camara.leg.br
dep.marionegromontejr@camara.leg.br
dep.marlonsantos@camara.leg.br
dep.marrecafilho@camara.leg.br
dep.marxbeltrao@camara.leg.br
dep.mauriciodziedricki@camara.leg.br
dep.maurolopes@camara.leg.br
dep.mauronazif@camara.leg.br
dep.miguellombardi@camara.leg.br
dep.miltonvieira@camara.leg.br
dep.misaelvarella@camara.leg.br
dep.mosesrodrigues@camara.leg.br
dep.nataliabonavides@camara.leg.br
dep.nelsonbarbudo@camara.leg.br
dep.nelsonpellegrino@camara.leg.br
dep.nereucrispim@camara.leg.br
dep.nerigeller@camara.leg.br
dep.newtoncardosojr@camara.leg.br
dep.nicoletti@camara.leg.br
dep.nilsonpinto@camara.leg.br
dep.niltotatto@camara.leg.br
dep.nivaldoalbuquerque@camara.leg.br

NORMA AYUB

DEM

ES

3215-5732

dep.normaayub@camara.leg.br

ODAIR CUNHA

PT

MG 3215-5556

dep.odaircunha@camara.leg.br

OLIVAL MARQUES

DEM

PA

ORLANDO SILVA

PCdoB

SP

OSIRES DAMASO

PSC

TO

OSSESIO SILVA

PRB

PE

OTACI NASCIMENTO

SOLIDARIEDADE RR

OTONI DE PAULA

PSC

RJ

OTTO ALENCAR FILHO

PSD

BA

PADRE JOÃO

PT

MG

PAES LANDIM

PTB

PI

PASTOR EURICO

PATRIOTA

PE

PASTOR GILDENEMYR

PMN

MA

PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO

AVANTE

BA

PATRUS ANANIAS

PT

MG

PAULA BELMONTE

CIDADANIA

DF

PAULÃO

PT

AL

PAULO ABI-ACKEL

PSDB

MG

PAULO AZI

DEM

BA

PAULO BENGTSON

PTB

PA

PAULO EDUARDO MARTINS

PSC

PR

PAULO FREIRE COSTA

PL

SP

PAULO GANIME

NOVO

RJ

PAULO GUEDES

PT

MG

PAULO MAGALHÃES

PSD

BA

PAULO PEREIRA DA SILVA

SOLIDARIEDADE

SP

PAULO PIMENTA

PT

RS

PAULO RAMOS

PDT

RJ

PAULO TEIXEIRA

PT

SP

PEDRO AUGUSTO BEZERRA

PTB

CE

PEDRO CUNHA LIMA

PSDB

PB

PEDRO LUCAS FERNANDES

PTB

MA

PEDRO LUPION

DEM

PR

PEDRO PAULO

DEM

RJ

PEDRO UCZAI

PT

SC

PEDRO WESTPHALEN

PP

RS

PERPÉTUA ALMEIDA

PCdoB

AC

PINHEIRINHO

PP

MG

POLICIAL KATIA SASTRE

PL

SP

POMPEO DE MATTOS

PDT

RS

PR. MARCO FELICIANO

PODE

SP

PROFESSOR ALCIDES

PP

GO

PROFESSOR ISRAEL BATISTA

PV

DF

PROFESSOR JOZIEL

PSL

RJ

PROFESSORA DAYANE PIMENTEL
PROF.ª DORINHA SEABRA
REZENDE

PSL

BA

DEM

TO 3215-5432

PROFESSORA MARCIVANIA

PCdoB

AP

PROFESSORA ROSA NEIDE

PT

MT

RAFAEL MOTTA

PSB

RN

RAIMUNDO COSTA

PL

BA

RAUL HENRY

MDB

PE

REGINALDO LOPES

PT

MG

REINHOLD STEPHANES JUNIOR

PSD

PR

REJANE DIAS

PT

PI

RENATA ABREU

PODE

SP

3215-5382
3215-5923
3215-5474
3215-5328
3215-5521
3215-5484
3215-5444
3215-5743
3215-5202
3215-5906
3215-5660
3215-5817
3215-5720
3215-5440
3215-5366
3215-5718
3215-5422
3215-5505
3215-5233
3215-5416
3215-5230
3215-5833
3215-5903
3215-5217
3215-5552
3215-5804
3215-5281
3215-5413
3215-5810
3215-5814
3215-5375
3215-5727
3215-5229
3215-5526
3215-5310
3215-5584
3215-5428
3215-5704
3215-5254
3215-5441
3215-5854
3215-5929
3215-5348
3215-5338
3215-5371
3215-5626
3215-5226
3215-5707
3215-5426
3215-5221
3215-5624
3215-5717
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dep.olivalmarques@camara.leg.br
dep.orlandosilva@camara.leg.br
dep.osiresdamaso@camara.leg.br
dep.ossesiosilva@camara.leg.br
dep.otacinascimento@camara.leg.br
dep.otonidepaula@camara.leg.br
dep.ottoalencarfilho@camara.leg.br
dep.padrejoao@camara.leg.br
dep.paeslandim@camara.leg.br
dep.pastoreurico@camara.leg.br
dep.pastorgildenemyr@camara.leg.br
dep.pastorsargentoisidorio@camara.leg.br
dep.patrusananias@camara.leg.br
dep.paulabelmonte@camara.leg.br
dep.paulao@camara.leg.br
dep.pauloabiackel@camara.leg.br
dep.pauloazi@camara.leg.br
dep.paulobengtson@camara.leg.br
dep.pauloeduardomartins@camara.leg.br
dep.paulofreirecosta@camara.leg.br
dep.pauloganime@camara.leg.br
dep.pauloguedes@camara.leg.br
dep.paulomagalhaes@camara.leg.br
dep.paulopereiradasilva@camara.leg.br
dep.paulopimenta@camara.leg.br
dep.pauloramos@camara.leg.br
dep.pauloteixeira@camara.leg.br
dep.pedroaugustobezerra@camara.leg.br
dep.pedrocunhalima@camara.leg.br
dep.pedrolucasfernandes@camara.leg.br
dep.pedrolupion@camara.leg.br
dep.pedropaulo@camara.leg.br
dep.pedrouczai@camara.leg.br
dep.pedrowestphalen@camara.leg.br
dep.perpetuaalmeida@camara.leg.br
dep.pinheirinho@camara.leg.br
dep.policialkatiasastre@camara.leg.br
dep.pompeodemattos@camara.leg.br
dep.pr.marcofeliciano@camara.leg.br
dep.professoralcides@camara.leg.br
dep.professorisraelbatista@camara.leg.br
dep.professorjoziel@camara.leg.br
dep.professoradayanepimentel@camara.leg.br
dep.professoradorinhaseabrarezende@camara.leg.br
dep.professoramarcivania@camara.leg.br
dep.professorarosaneide@camara.leg.br
dep.rafaelmotta@camara.leg.br
dep.raimundocosta@camara.leg.br
dep.raulhenry@camara.leg.br
dep.reginaldolopes@camara.leg.br
dep.reinholdstephanesjunior@camara.leg.br
dep.rejanedias@camara.leg.br
dep.renataabreu@camara.leg.br

3215-5915

RENILDO CALHEIROS

PCdoB

PE

RICARDO BARROS

PP

PR 3215-5412

dep.ricardobarros@camara.leg.br

RICARDO GUIDI

PSD

SC 3215-5407

dep.ricardoguidi@camara.leg.br

RICARDO IZAR

PP

SP

RICARDO TEOBALDO

PODE

PE

ROBÉRIO MONTEIRO

PDT

CE

ROBERTO ALVES

PRB

SP

ROBERTO DE LUCENA

PODE

SP

ROBERTO PESSOA

PSDB

CE

RODRIGO AGOSTINHO

PSB

SP

RODRIGO COELHO

PSB

SC

RODRIGO DE CASTRO

PSDB

MG

RODRIGO MAIA

DEM

RJ

ROGÉRIO CORREIA

PT

MG

ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA

MDB

SC

RONALDO CARLETTO

PP

BA

ROSANA VALLE

PSB

SP

ROSANGELA GOMES

PRB

RJ

ROSE MODESTO

PSDB

MS

RUBENS BUENO

CIDADANIA

PR

RUBENS OTONI

PT

GO

RUI FALCÃO

PT

SP

RUY CARNEIRO

PSDB

PB

SÂMIA BOMFIM

PSOL

SP

SAMUEL MOREIRA

PSDB

SP

SANDERSON

PSL

RS

SANTINI

PTB

RS

SARGENTO FAHUR

PSD

PR

SCHIAVINATO

PP

PR

SEBASTIÃO OLIVEIRA

PL

PE

SERGIO SOUZA

MDB

PR

SERGIO TOLEDO

PL

AL

SERGIO VIDIGAL

PDT

ES

SEVERINO PESSOA

PRB

AL

SHÉRIDAN

PSDB

RR

SIDNEY LEITE

PSD

AM

SILAS CÂMARA

PRB

AM

SILVIA CRISTINA

PDT

RO

SILVIO COSTA FILHO

PRB

PE

SORAYA SANTOS

PL

RJ

SÓSTENES CAVALCANTE

DEM

RJ

STEFANO AGUIAR

PSD

MG

SUBTENENTE GONZAGA

PDT

MG

TABATA AMARAL

PDT

SP

TADEU ALENCAR

PSB

PE

TALÍRIA PETRONE

PSOL

RJ

TED CONTI

PSB

ES

TEREZA NELMA

PSDB

AL

TIAGO DIMAS

SOLIDARIEDADE TO

TIAGO MITRAUD

NOVO

MG

TIRIRICA

PL

SP

TITO

AVANTE

BA

TONINHO WANDSCHEER

PROS

PR

TÚLIO GADÊLHA

PDT

PE

ULDURICO JUNIOR

PROS

BA

VAIDON OLIVEIRA

PROS

CE

3215-5634
3215-5603
3215-5733
3215-5946
3215-5235
3215-5219
3215-5801
3215-5329
3215-5701
3215-5837
3215-5614
3215-5656
3215-5262
3215-5529
3215-5438
3215-5414
3215-5916
3215-5501
3215-5819
3215-5536
3215-5617
3215-5921
3215-5354
3215-5228
3215-5858
3215-5746
3215-5225
3215-5702
3215-5539
3215-5812
3215-5467
3215-5246
3215-5266
3215-5532
3215-5524
3215-5402
3215-5324
3215-5560
3215-5341
3215-5750
3215-5848
3215-5820
3215-5623
3215-5839
3215-5322
3215-5269
3215-5544
3215-5343
3215-5352
3215-5902
3215-5360
3215-5729
3215-5545
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dep.renildocalheiros@camara.leg.br

dep.ricardoizar@camara.leg.br
dep.ricardoteobaldo@camara.leg.br
dep.roberiomonteiro@camara.leg.br
dep.robertoalves@camara.leg.br
dep.robertodelucena@camara.leg.br
dep.robertopessoa@camara.leg.br
dep.rodrigoagostinho@camara.leg.br
dep.rodrigocoelho@camara.leg.br
dep.rodrigodecastro@camara.leg.br
dep.rodrigomaia@camara.leg.br
dep.rogeriocorreia@camara.leg.br
dep.rogeriopeninhamendonca@camara.leg.br
dep.ronaldocarletto@camara.leg.br
dep.rosanavalle@camara.leg.br
dep.rosangelagomes@camara.leg.br
dep.rosemodesto@camara.leg.br
dep.rubensbueno@camara.leg.br
dep.rubensotoni@camara.leg.br
dep.ruifalcao@camara.leg.br
dep.ruycarneiro@camara.leg.br
dep.samiabomfim@camara.leg.br
dep.samuelmoreira@camara.leg.br
dep.sanderson@camara.leg.br
dep.santini@camara.leg.br
dep.sargentofahur@camara.leg.br
dep.schiavinato@camara.leg.br
dep.sebastiaooliveira@camara.leg.br
dep.sergiosouza@camara.leg.br
dep.sergiotoledo@camara.leg.br
dep.sergiovidigal@camara.leg.br
dep.severinopessoa@camara.leg.br
dep.sheridan@camara.leg.br
dep.sidneyleite@camara.leg.br
dep.silascamara@camara.leg.br
dep.silviacristina@camara.leg.br
dep.silviocostafilho@camara.leg.br
dep.sorayasantos@camara.leg.br
dep.sostenescavalcante@camara.leg.br
dep.stefanoaguiar@camara.leg.br
dep.subtenentegonzaga@camara.leg.br
dep.tabataamaral@camara.leg.br
dep.tadeualencar@camara.leg.br
dep.taliriapetrone@camara.leg.br
dep.tedconti@camara.leg.br
dep.terezanelma@camara.leg.br
dep.tiagodimas@camara.leg.br
dep.tiagomitraud@camara.leg.br
dep.tiririca@camara.leg.br
dep.tito@camara.leg.br
dep.toninhowandscheer@camara.leg.br
dep.tuliogadelha@camara.leg.br
dep.ulduricojunior@camara.leg.br
dep.vaidonoliveira@camara.leg.br

VALDEVAN NOVENTA

PSC

SE

VALMIR ASSUNÇÃO

PT

BA

VALTENIR PEREIRA

MDB

MT

VANDER LOUBET

PT

MS

VANDERLEI MACRIS

PSDB

SP

VAVÁ MARTINS

PRB

PA

VERMELHO

PSD

PR

VICENTINHO

PT

SP

VICENTINHO JÚNIOR

PL

TO

VILSON DA FETAEMG

PSB

MG

VINICIUS CARVALHO

PRB

SP

VINICIUS FARAH

MDB

RJ

VINICIUS GURGEL

PL

AP

VINICIUS POIT

NOVO

SP

VITOR LIPPI

PSDB

SP

WALDENOR PEREIRA

PT

BA

WALTER ALVES

MDB

RN

WELITON PRADO

PROS

MG

WELLINGTON ROBERTO

PL

PB

WILSON SANTIAGO

PTB

PB

WLADIMIR GAROTINHO

PSD

RJ

WOLNEY QUEIROZ

PDT

PE

ZÉ CARLOS

PT

MA

ZÉ NETO

PT

BA

ZÉ SILVA

SOLIDARIEDADE MG

ZÉ VITOR

PL

MG

ZECA DIRCEU

PT

PR

3215-5637
3215-5739
3215-5815
3215-5838
3215-5618
3215-5901
3215-5920
3215-5740
3215-5204
3215-5648
3215-5356
3215-5429
3215-5852
3215-5558
3215-5823
3215-5954
3215-5435
3215-5250
3215-5514
3215-5534
3215-5274
3215-5936
3215-5543
3215-5585
3215-5608
3215-5525
3215-5613

dep.valdevannoventa@camara.leg.br
dep.valmirassuncao@camara.leg.br
dep.valtenirpereira@camara.leg.br
dep.vanderloubet@camara.leg.br
dep.vanderleimacris@camara.leg.br
dep.vavamartins@camara.leg.br
dep.vermelho@camara.leg.br
dep.vicentinho@camara.leg.br
dep.vicentinhojunior@camara.leg.br
dep.vilsondafetaemg@camara.leg.br
dep.viniciuscarvalho@camara.leg.br
dep.viniciusfarah@camara.leg.br
dep.viniciusgurgel@camara.leg.br
dep.viniciuspoit@camara.leg.br
dep.vitorlippi@camara.leg.br
dep.waldenorpereira@camara.leg.br
dep.walteralves@camara.leg.br
dep.welitonprado@camara.leg.br
dep.wellingtonroberto@camara.leg.br
dep.wilsonsantiago@camara.leg.br
dep.wladimirgarotinho@camara.leg.br
dep.wolneyqueiroz@camara.leg.br
dep.zecarlos@camara.leg.br
dep.zeneto@camara.leg.br
dep.zesilva@camara.leg.br
dep.zevitor@camara.leg.br
dep.zecadirceu@camara.leg.br

II SENADORES
Baixe o PDF completo, no link abaixo (clique sobre ele, se estiver na versão digital do livro) ou copie o link, se
estiver na versão impressa:
https://www.senado.leg.br/transparencia/LAI/secrh/parla_inter.pdf
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