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Depois de aprovada nas comissões, o texto da Reforma 
da Previdência está pronto para ser votado no Plenário 
da Câmara Federal. A data, ainda não definida, deve 
acontecer até o início do outro semestre, apesar de 71% 
dos brasileiros serem contra a reforma, segundo 
pesquisa da Datafolha.

O relatório da pesquisa diz que a rejeição do projeto da 
reforma do governo chega a 83% entre os funcionários 
públicos, que representam 6% da amostra. O estudo diz 
que há maioria an�rreforma entre todos os grupos 
sociodemográficos, e a taxa cresce entre mulheres 
(73%), brasileiros que ganham entre 2 e 5 salários mínimos (74%), jovens de 25 a 34 anos (76%) e os com ensino 
superior (76%).

O relator do texto, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), espera 330 votos na Câmara, pois estes devem ser contemplados 
com a liberação de recursos para bancar obras e projetos em suas bases eleitorais. Para o secretário-geral do Afrem 
Sindical, João Víctor de Araújo, a prá�ca do governo é a velha polí�ca do "toma lá dá cá", tão comum e nefasta. 
“Votar-se um projeto tão importante  sem respaldo popular e num momento em que o Presidente está envolto num 
escândalo envolvendo o seu nome é totalmente temerário. E o pior de tudo é que o mínimo que importa é o mérito 
da questão pois muitos   parlamentares estão literalmente trocando o seu voto por benesses e concessões polí�cas. 
Isto é o que há mais de podre na polí�ca brasileira e que contribui para  o descrédito o Poder Legisla�vo, o que é 
perigoso para qualquer democracia. ”

Na opinião de Carlos Cardoso, presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais 
(Fenafim), a postura do governo de tentar aprovar a par�r de métodos não-republicanos, inclusive torrando recursos 
públicos, só reafirma a total desnecessidade de arrancar as mínimas garan�as previdenciárias das pessoas sob a falsa 
desculpa de precisar economizar.

“Sabemos todos que a Previdência fecha sempre com sobra de recursos, e que a DRU (Desvinculação de Receitas da 
União), as isenções e a sonegação são males em que o governo nem toca no assunto. A Federação, assim como toda a 
sociedade brasileira, repudia qualquer prá�ca de fazer da coisa pública um balcão de negócios”, argumenta Cardoso. 
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O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem 
Sindical), Fábio Macêdo, explica que depois de aprovado na 
Comissão Especial da Câmara, o cri�cado corte por idade da 
regra de transição foi eliminado e outros ajustes foram 
realizados. Para ele, a essência foi man�da como na proposta 
original, com alguns retrocessos em desfavor do trabalhador. 
Ele destaca os seguintes pontos:

Idade e tempo de contribuição mínimos - Houve um recuo, justo, 
em relação à idade e ao tempo de contribuição mínimos para os 
trabalhadores rurais. Entretanto, para os urbanos foram man�das as exigências iniciais. Vale 
salientar que há regiões urbanas que a expecta�va de vida é inferior a 65 anos, e dificilmente 
será possível alcançar o tempo mínimo de contribuição de 25 anos para certas categorias de 
trabalhadores. Uma sugestão interessante seria considerar idade e tempo de contribuição 
diferenciados para um teto previdenciário, ou seja, para ter um bene�cio de um salário 
mínimo  a idade e tempo de contribuição mínimos seriam menores de forma permi�r a 
aposentadoria para certas a�vidades e iriam progressivamente subindo até a�ngir o atual 
teto previdenciário.

Aposentadoria integral -  O relator reduziu de 49 para 40 anos a exigência para aposentadoria 
integral, na realidade, pode-se dizer que se aproveitou a oportunidade de minimizar o 
absurdo do texto original da PEC 287/2016 para reduzir ainda mais o bene�cio da 
aposentadoria. Antes, a�ngido a idade e tempo de contribuições mínimos �nham-se 76% da 
média dos salários contribuições, agora 70%. Só após 34 anos de contribuição o modelo 
aprovado pela comissão da reforma será mais interessante, como a maioria das 
aposentadorias ocorre abaixo daquele tempo, teremos bene�cios menores.

Cálculo do bene�cio  -  Como dito acima, houve uma mudança para pior até 34 anos de 
contribuição, a cada acréscimo de ano daquele tempo, o percentual da média dos salários 
contribuições incrementa de 1,5%, 2,0% e 2,5% para as faixas de 25-30 anos, 30-35 anos e 35-
40 anos de contribuição, respec�vamente.O cálculo da média permanece em 100% dos 
salários contribuições posteriores a 94 até que venha nova regulamentação. O obje�vo do 
governo é reduzir o valor do bene�cio através do decréscimo da média decorrente dos 
períodos de baixa contribuição. Trata-se da pior forma, pois provocará situações absurdas 
como contribuir mais e receber menos, como o seguinte exemplo:

Trabalhador 1: 40 anos sobre o teto previdenciário -> aposentadoria  
no valor do teto previdenciário, pois terá aposentadoria integral 
(100%) e média dos salários contribuições será o próprio teto. 
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Trabalhador 2: 40 anos sobre o teto previdenciário e 1 ano sobre um salário mínimo, terá 
aposentadoria integral (100%), porém a média dos salários contribuições será menor que o teto 

previdenciário, pois aquela contribuição de um ano sobe o um salário mínimo fará que a média seja 
inferior ao teto previdenciário.  Outras situações com variadas contribuições gerarão o mesmo 
absurdo.

No modelo proposto, tanto faz se aposentar aos 65 anos ou 80 anos, tendo contribuído de forma igual. É um 
retrocesso enorme comparado ao fator previdenciário, deixa de haver um es�mulo em permanecer contribuindo 
para a previdência social, pois quem adiar a aposentadoria receberá, em tese, menos tempo de bene�cio e terá o 
mesmo valor se �vesse requerido anteriormente. Além do fato que con�nuar contribuindo por mais tempo pode 
estar prejudicando a sua média de salário contribuição, pois basta a sua remuneração atual ser inferior à média de 
salários contribuições anteriores.

Conclusão: Para Fábio Macêdo, o Brasil deverá ter, em 2020, o chamado “bônus demográfico”, ou seja, a população 
economicamente a�va (PEA) será superior às crianças e aos idosos (aposentados). “Está se perdendo a oportunidade 
de preparar a previdência social para o futuro com um aumento das receitas previdenciárias, pois teremos uma 
maior base de par�cipantes e contribuintes dos regimes previdenciários.”

Na opinião de Macêdo, a preocupação inicial deveria ser em cons�tuir uma reserva, para garan�r a previdência 
social no futuro, a par�r do superávit das receitas da seguridade social e novas fontes de recursos, que poderia ser 
“emprestada” ao governo desde que remunerada de forma justa e dando a consciência aos governantes que estão 
u�lizando recursos da previdência, que terão que ser honrados no futuro. “Cada trabalhador teria uma conta 
individual, semelhante ao FGTS, que serviria para verificar se os seus empregadores recolhem corretamente e ao 
requerer a aposentadoria seria feito, pelo menos a �tulo de cálculo, como se fosse um regime de capitalização (um 
taxa real justa), levando em consideração um montante “poupado” e expecta�va de sobrevida no momento da 
aposentadoria”.

Aracaju vai sediar, nos dias 15 e 16 de junho, o II 
Encontro Regional Nordeste da Federação 
Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos 
Municipais  (Fenafim).  O Sindicato dos 
Fazendários do Município do Recife sorteou dez 
inscrições e forneceu ajuda de custo aos 
vencedores. Quatro diretores do sindicato irão 
ao evento, dentre eles, o presidente Fábio 
Macêdo, que também par�cipará de uma mesa-redonda. O evento acontece no Aquarios Praia Hotel. Conheça a 
programação completa do evento no h�p://sinaf.org/. 
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Cássia Maria de Sá Carneiro é uma dessas personalidades vocacionadas ao setor público. 
Quem é da Secretaria de Finanças sabe: ela é competente e muito dedicada ao trabalho. 
Sua trajetória no fisco começou em 1987, quando prestou concurso público na Prefeitura 
do Recife para o cargo de Agente Fiscal de Tributos Municipais (AFTM), hoje denominado 
Auditor do Tesouro Municipal (ATM), sendo nomeada em 1988. Na ocasião, ocupava o cargo 
de Diretora do Departamento Aeroviário de Pernambuco, da Secretaria dos Transportes, 
Energia e Comunicações do Estado de Pernambuco, onde permaneceu até março de 1991.

A par�r de então, retornou à Prefeitura do Recife, sendo lotada no Departamento de 
Fiscalização Tributária, da Secretaria de Finanças, atualmente denominada Unidade de 
Fiscalização Tributária (UFT), local que permanece, sendo gerente da unidade. 

Quando começou profissionalmente, em 1982, foi contratada como Engenheira na 
Companhia de Habitação Popular do Estado de Pernambuco- COHAB-PE.

Na vida acadêmica, formou-se em 1981, no curso de Engenharia Civil na área de Cálculo Estrutural, pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), sendo laureada da turma. Par�cipou de diversas capacitações que lhe renderam grande 
experiência na gestão pública. Dentre estes: o Curso de Aperfeiçoamento de Superintendente de Aeroporto promovido 
pelo Ins�tuto de Aviação Civil do Ministério da Aeronáu�ca, o Programa de Mudança de Cultura e Sistema de Aprendizagem 
Organizacional da Secretaria de Finanças – SEFIN, promovido pela Prefeitura do Recife, o Planejamento Estratégico como 
Instrumento de Gestão.

Como auditora, Cássia dedicou-se exclusivamente à UFT. Iniciou sua carreira como auditora externa, depois passou a fazer 
trabalhos como auditora interna, assumindo a coordenação de diversos Projetos de Fiscalização, a Gerência de Serviços de 
Programação e Controle da Fiscalização e a Chefia do setor de Planejamento e Inteligência Fiscal.

Ao ser ques�onada sobre o que está sendo feito para melhorar os trabalhos da fiscalização tributária, Cássia explica que 
com a mudança de natureza tributária da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -NFSe, que passou a ser declaratória, desde de 
abril de 2015, a falta de recolhimento do ISS devido, por contribuintes, oriundo das suas prestações de serviços ficou sujeita 
à inscrição na Dívida A�va do Município, de forma mais rápida.  “Esta mudança permi�u à administração tributária da Sefin 
melhor planejar a recuperação destes créditos tributários devidos por contribuintes inadimplentes. A cobrança passou a ser 
feita, em larga escala, uma vez que permi�u que fossem cobrados estes débitos de forma mais ágil, dispensando as etapas 
de lavratura de No�ficação Fiscal, por parte dos Auditores, e da espera dos resultados dos julgamentos nas instâncias 
julgadoras, cuja demora prejudica o planejamento financeiro do município. Este modelo de gestão facilitou a comunicação 
com o devedor, dando a oportunidade de recolherem espontaneamente os seus débitos”.

Ela enfa�zou que um outro diferencial, neste modelo de gestão, é que o auditor pode focar os seus trabalhos nas ações de 
monitoramento contra os potenciais sonegadores e que, recentemente, foi publicado um Decreto ins�tuindo o Sistema de 
Auditoria e Monitoramento Setorial - Extrato de Malha Fina, para atuar em diversos segmentos das a�vidades econômicas 
sujeitas ao ISS. “A gestão da Sefin está empenhada em implantar sistemas de Inteligência Fiscal com cruzamento de 
informações recebidas dos órgãos das três esferas de governo, dos Sindicatos, dos Conselhos de Classe e de outras 
Secretarias da Administração Municipal. Atualmente, estamos implantando um novo Modelo de Fiscalização, com a 
par�cipação dos auditores, que é direcionada para alcançar o maior número de contribuintes dos diversos segmentos 
econômicos, o�mizando os trabalhos de ação fiscal e melhorando a eficiência na recuperação das Receitas próprias do ISS”.
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