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Um dos argumentos utilizados pelo go-
verno para justificar a proposta de refor-
ma da Previdência (PEC 287/2016) é que 
há um rombo no sistema previdenciário 
e, por isso, é preciso alterar as regras 
para economizar dinheiro e garantir a 
aposentadoria das gerações futuras. No 
entanto, nada mais falacioso. Para tentar 
convencer a população sobre o aumento 
da idade mínima de 65 anos para homens 
e mulheres se aposentarem e do tempo 
de contribuição para 49 anos, o governo 
esconde que bilhões em contribuições 
previdenciárias deixam de ser pagas to-
dos os anos pelas empresas devido às 
políticas de incentivo fiscal. Além disso, 
esconde que deixa de contabilizar outras 
fontes de financiamento da Seguridade 
Social, considerando apenas a contribui-
ção dos trabalhadores e das empresas.

Estudo da Anfip (Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal) mos-
tra que a Seguridade Social conta com di-
versas fontes de financiamento, previstas 
no artigo 195 da Constituição Federal. 
Além das contribuições de trabalhadores 
e empresários, o governo também é res-
ponsável por repassar as contribuições 
sociais, como Cofins (Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social) e 
PIS/Pasep. Com isso, o suposto rombo di-
vulgado pelo governo se transforma em 
superávit, quando são somadas todas as 
fontes de financiamento. Em 2014, o su-
perávit ficou na faixa de 55,7 bilhões e em 
2015 em 11,1 bilhões. 

Não caia no conto do governo: 
rombo na Previdência é uma farsa!

A população precisa saber, ainda, que 
o governo descumpre a Constituição, 
desviando receitas que deveriam ser 
destinadas à Seguridade Social, com 
mecanismos como a Desvinculação de 
Receitas da União (DRU), para pagar 
a dívida pública. Somente em 2015, 
foram desvinculados para outras fina-
lidades R$ 66 bilhões da Previdência, 
da Saúde e da Assistência Social, e 
estima-se que até 2023 (último ano de 
prorrogação da DRU) serão desvincu-
lados mais de R$ 1 trilhão. Com isso, 
querem tirar direitos de milhões de 
trabalhadores para continuar alimen-
tando uma dívida questionável, que 
enriquece apenas empresários, ban-
queiros e investidores. 
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Como pode ver no gráfico, elabora-
do pela Auditoria Cidadã da Dívida, 
não são áreas como Saúde, Assistên-
cia Social, Previdência e a Educação 
que consomem mais recursos públi-
cos, e sim os juros e amortizações da 
dívida pública, que no ano passado 
consumiram 43,9% dos R$ 2,5 tri-
lhões do orçamento. 

Mas para o governo, as empresas, os 
bancos e os grandes investidores, essa 
fatia do mercado é a única parte que 

não pode ser reduzida e que, segun-
do essa lógica perversa, vem sendo 
aumentada ano após ano. E para isso, 
vale comprometer a Previdência So-
cial, subtrair direitos constitucionais 
e aprovar ajustes drásticos com o ob-
jetivo de destinar cada vez mais recur-
sos públicos para o setor financeiro. 

A coordenadora da Auditoria Cidadã 
da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli, ar-
gumenta que o reiterado superávit 
da Seguridade Social deveria estar 

Reforma da Previdência 
é economia para pagar 

juros e amortização da dívida

fomentando debates sobre a melho-
ria da Previdência, da Assistência e 
da Saúde, e não a retirada de direitos. 
“Isso não ocorre devido à prioridade 
na destinação de recursos para o pa-
gamento da chamada dívida pública, 
que vem absorvendo cerca de metade 
do orçamento federal anualmente, e 
que nunca foi auditada, como man-
da a Constituição. O falacioso déficit 
apresentado pelo governo é encon-
trado quando se compara apenas a 
arrecadação da contribuição ao INSS 
paga por empregados e empregado-
res (deixando de lado todas as demais 
contribuições que compõem o orça-
mento da Seguridade Social) com a 
totalidade dos gastos com a Previdên-
cia, fazendo-se um desmembramento 
que não tem amparo na Constituição 
e sequer possui lógica defensável, 
pois são os trabalhadores os maiores 
contribuintes da Cofins”, explica. 

ONDE 
ESTÁ O 

VERDADEIRO
ROMBO?

Orçamento Geral da União 2016 (Executado) Total= 2,572 trilhões

Governo quer mexer na sua aposentadoria, mas não questiona 
o rombo com o pagamento de juros e amortizações da dívida!
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Prorrogação da DRU permite que União 
gaste livremente sua arrecadação

A prorrogação até 2023 da chamada 
Desvinculação de Receitas da União 
(DRU) foi aprovada no ano passado 
pelo Congresso Nacional. Com a mu-
dança, o governo conseguiu ampliar 
de 20% para 30% o percentual a ser 
desvinculado, estendendo-o aos esta-
dos e municípios. Na prática, a DRU 
reduz recursos da Seguridade Social, 
prejudicando as áreas da Saúde, Pre-
vidência e Assistência.

O que precisa ficar explícito para a po-
pulação é que a ampliação trata-se de 
uma permissão ao Executivo para apli-
car, como quiser, recursos oriundos de 
contribuições sociais amplas, como Co-
fins e o PIS/Pasep e as contribuições so-
bre lucro líquido das grandes empresas, 
bancos e indústrias, o que deveriam ser 
destinados a fomentar políticas da área 
da seguridade.

A decisão em ampliar de 20% para 30% 
o percentual a ser desvinculado atende 
a pressões de fundos privados de previ-

dência, para tentar transformar o mito do 
déficit em uma verdade. Ao invés de bom-
bardear a população com mentiras, o gover-
no deveria mostrar, com transparência, as 
receitas da Seguridade Social, computando 
todas as fontes de financiamento previstas 
no artigo 195 da Constituição Federal, mos-
trando ainda o impacto anual da DRU, as 
renúncias fiscais que têm sido concedidas, 
a desoneração da folha de salários e os cré-

Todos à luta!

ditos tributários previdenciários que não 
estão sendo cobrados.

Assim, com base em mentiras, a proposta 
de reforma apresentada pelo governo Te-
mer desfigura o sistema previdenciário, 
conquistado ao longo dos anos, e difi-
culta o acesso à aposentadoria e demais 
benefícios à população brasileira que 
contribuiu durante toda a sua vida.

O Sindjus entende que somente a organização dos trabalhadores será 
capaz de barrar a reforma da Previdência. Por isso, convoca, desde já, 
a categoria a participar do calendário unificado neste mês de março, 
conforme aprovado em reunião ampliada da Fenajufe. Confira: 

15/3 - Dia Nacional de Lutas com greves, paralisações e mobilizações, 
com fortalecimento da Campanha Salarial 2017 dos servidores públicos 
federais nos estados.

 28/3 - Caravana à Brasília, no dia previsto para votar a PEC 287 em pri-
meiro turno na Câmara dos Deputados. 
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Motivos para lutar contra a reforma da Previdência
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Grandes empresas, como Vale e Friboi, 
devem R$ 426 bilhões à Previdência Social
Para convencer a população sobre a PEC 287/2016, o governo 
esconde que há uma lista enorme de sonegadores, que fazem 
com que o sistema deixe de arrecadar bilhões para investir na 
Seguridade Social. Os devedores da Previdência Social acumu-
lam uma dívida de R$ 426,07 bilhões, quase três vezes o valor 
do déficit que o governo divulga. A lista de devedores possui 
mais de 500 nomes, entre empresas públicas, privadas, fundações, 
governos estaduais e prefeituras, que devem ao Regime Geral da 
Previdência Social. 

A antiga companhia aérea Varig, que faliu em 2006, lidera a lista 
com R$ 3,713 bilhões. O levantamento inclui outras instituições que 
também decretaram falência: Vasp, que encerrou as atividades em 
2005 e teve a falência decretada em 2008, com dívida de R$ 1,683 
bilhão; o antigo Banco do Ceará (Bancesa), com uma dívida de R$ 
1,418 bilhão; e a TV Manchete, que tem débitos no valor de mais de 
R$ 336 milhões. Entre as grandes que ainda operam a todo vapor, 
vale destacar a mineradora Vale (R$ 275 milhões) e a JBS, da Friboi, 
com R$ 1,8 bilhão, sendo a segunda maior da lista.

Entre bancos públicos e privados estão Caixa Econômica Federal 
(R$ 549 milhões), Bradesco (R$ 465 milhões), Banco do Brasil (R$ 
208 milhões) e Itaú Unibanco (R$ 88 milhões).

O Sindjus considera a PEC 287/2016 
um gravíssimo ataque aos direitos da 
população que precisa ser derrotado, 
evitando, assim, mais um retrocesso 
nas regras da aposentadoria. Com o 
argumento mentiroso de que há um 
rombo na Previdência, o governo, com 
o apoio do mercado financeiro e do se-
tor empresarial, quer transferir para os 
trabalhadores uma conta que não deve 
ser paga por nós. 

Precisamos estar organizados para derrotar 
essa proposta. Confira os principais motivos 
para lutarmos contra a PEC 287/2016:
- A idade mínima de aposentadoria passa-
rá para 65 anos de idade, para homens e 
mulheres.
- O tempo de contribuição para aposen-
tadoria integral, que corresponde a 100% 
do benefício de direito de cada trabalha-
dor, será de 49 anos.
- Os trabalhadores que ficaram longos perí-

odos sem trabalho formal só poderão rece-
ber a aposentadoria integral se trabalharem 
até os 80 anos de idade ou mais.
- A cada vez que os dados do IBGE mostrarem 
aumento de um ano na expectativa de sobre-
vida do brasileiro a partir dos 65 anos, a idade 
mínima de aposentadoria subirá um ano.
- Precarização da aposentadoria do trabalha-
dor rural.
- Pensão por morte e benefícios assistenciais 
em valor abaixo de um salário mínimo.

O governo quer reformar a Previdência, mas 
não tem competência e nem vontade política 
para fazer com que esses devedores paguem o 
que devem aos cofres públicos. No ano passado, 
foram recuperados apenas o valor aproximado 
de R$ 4,150 bilhões, cerca de 1% do total devido. 
Ao contrário de retirar direitos da classe traba-
lhadora, o poder público deveria se preocupar 
em punir aqueles que se apropriam indevida-
mente de recursos que garantiriam o pagamen-
to de aposentadorias e pensões. 


