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Câmara dos Deputados derruba a maioria dos artigos incluídos por senadores para limitar os 
poderes do novo órgão 
 
Auditor fiscal não poderá autuar empresa que julgue estar evitando encargos ao contratar 
como PJ quem faz trabalho de assalariado 
 
Na primeira votação de um projeto polêmico pelo novo Congresso, o governo conseguiu 
aprovar a Super-Receita, resultado da fusão entre as estruturas de fiscalização e arrecadação 
dos ministérios da Fazenda e da Previdência Social, que só depende agora da sanção do 
presidente Lula. 
 
A Câmara dos Deputados derrubou ontem a maioria dos artigos incluídos no texto pelo Senado 
para limitar os poderes do novo órgão. Com sua base de apoio dividida, o Palácio do Planalto 
foi derrotado, porém, na tentativa de derrubar a modificação no texto mais desejada pela 
oposição - um dispositivo que, no entender do fisco, facilita a transformação de assalariados 
em pessoas jurídicas, com perdas para a arrecadação. 
 
A Super-Receita chegou a funcionar entre julho e novembro de 2005, criada por uma medida 
provisória que não foi aprovada pelo Congresso no prazo de 120 dias estipulado pela 
Constituição. Incluída em um pacote batizado, na época, de "choque de gestão", a proposta foi 
atacada por corporações do setor e foi vista com desconfiança por parte do empresariado. 
 
Em termos simples, o objetivo principal da Super-Receita é aumentar a arrecadação de 
tributos sem a necessidade de aprovar no Congresso elevações das alíquotas dos impostos e 
contribuições sociais - o lobby contra o aumento da carga tributária se tornou um dos mais 
poderosos do Congresso nos últimos dois anos. 
 
Pela argumentação oficial, a nova estrutura dará mais eficiência ao fisco, uma vez que um 
mesmo corpo técnico, trabalhando com uma base de dados comum, será encarregado de 
fiscalizar o pagamento tanto da contribuição previdenciária como dos demais tributos. 
 
Hoje, a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social é arrecadada pela Previdência, 
cujos dados são administrados pela Dataprev. Os demais tributos federais são de 
responsabilidade da Fazenda, que conta com os serviços informatizados do Serpro. Pelos 
cálculos da Receita, as duas estruturas só estarão plenamente integradas dentro de, pelo 
menos, dois anos. 
 
A unificação dos fiscos é recomendada pelos organismos multilaterais de orientação liberal -
casos do Banco Mundial e do FMI (Fundo Monetário Internacional). Para contornar a resistência 
dos partidos mais à esquerda, o projeto da Super-Receita passou a explicitar que os recursos 
da Previdência não seriam utilizados em outros gastos públicos. 
 
Ainda assim, o risco de perdas para os cofres do INSS foi um dos principais argumentos dos 
adversários da Super-Receita, em especial o Unafisco, sindicato dos auditores da Receita 
Federal. 
 
Uma das carreiras mais poderosas e bem-remuneradas do Executivo, os auditores temem um 
"trem da alegria" -generalização de poderes e benefícios a outros servidores- com o novo 
órgão. Os fiscais da Previdência e os técnicos da Receita, agora chamados de analistas 
tributários, apóiam o texto. 
 
Disputa política 
 
Mas o que mais atrapalhou a aprovação da Super-Receita foi mesmo o acirramento da disputa 
política entre governo e oposição - o texto foi lançado no auge do escândalo do mensalão. 



Depois da derrocada da MP, a proposta foi convertida em projeto de lei e tramitou lentamente 
no ano eleitoral de 2006. 
 
No Senado, onde o Planalto não tem maioria estável, o projeto só passou graças a um acordo 
com PSDB e PFL, que puderam incluir no texto uma série de artigos destinados, segundo os 
partidos, a proteger os contribuintes. Fixava-se, por exemplo, prazo máximo de 24 meses para 
as operações de fiscalização da Super-Receita. 
 
Devido às alterações, foi preciso nova votação pela Câmara, a terceira sobre o tema. Numa 
vitória do lobby dos governadores, os deputados mantiveram no texto o parcelamento por 20 
anos das dívidas dos Estados com o INSS. 
 

 
Leia mais: 
 
Projeto beneficia "empresa de uma só pessoa" 
 
A Receita não poderá mais, como acontece hoje, desfazer o contrato entre uma pessoa jurídica 
formada por um profissional -que, na avaliação dos auditores fiscais, desempenha funções 
típicas de um assalariado- e a empresa para a qual presta serviços. 
 
Pela regra, aprovada ontem pelo Congresso, o vínculo trabalhista, nesses casos, terá de ser 
estabelecido antes por um juiz, o que tornará mais lenta a ação da fiscalização. 
 
Em sua terceira vitória legislativa contra o fisco nos últimos dois anos, o lobby pela 
regularização dos profissionais que prestam serviços na condição de pessoa jurídica acabou 
sendo o protagonista da votação final da Super-Receita. 
 
Por 304 votos a 146, os deputados ratificaram o dispositivo incluído no texto pelo Senado que, 
na prática, tira do fisco o poder de intervir quando considerar que um contrato de prestação de 
serviços encobre uma relação trabalhista. 
 
Para a Receita, a contratação de profissionais liberais -médicos, contadores, jornalistas e 
advogados, por exemplo- que constituem as chamadas "empresas de uma só pessoa" se 
tornou uma espécie de reforma trabalhista disfarçada, com perdas para a arrecadação. 
 
Dependendo da faixa de renda, a tributação sobre uma pessoa jurídica é inferior à incidente 
sobre um trabalhador com registro em carteira. Por isso, especialmente nos cargos que exigem 
maior qualificação, a constituição de pessoa jurídica (PJ) pode ser uma alternativa vantajosa 
às exigências da legislação trabalhista. 
 
Os defensores da medida -caso da Confederação Nacional de Serviços e da Ordem dos 
Advogados do Brasil- dizem que é preciso evitar abusos dos auditores, cujo poder não pode se 
sobrepor ao do Judiciário. Afirmam que os contratos de prestação de serviço são livres e 
voluntários entre as partes. 
 
Aponta-se ainda que a quantidade de encargos sobre a folha de salários onera as empresas e 
desestimula a contratação com carteira assinada. 
 
Tema mais debatido do dia, a emenda rachou a base aliada ao Planalto, a ponto de o líder do 
governo, Beto Albuquerque (PSB-RS), ter de liberar o voto de seus comandados durante a 
tentativa de derrubar a proposta -que recebeu apoio quase unânime de siglas como PTB, 
PMDB, PP e PR, além dos oposicionistas PSDB e PFL. 
 
Os partidos mais à esquerda repetiram a tese de sindicalistas e das corporações ligadas ao 
fisco, segundo a qual o texto poderá congestionar a Justiça do Trabalho e dificultar o combate 
à sonegação. 
 



Por isso, segundo os governistas, a emenda deve ser vetada. "Vou propor o veto [à emenda]", 
afirmou o ministro Guido Mantega (Fazenda). 
 
Nesse caso, existe a hipótese da edição de uma medida provisória para disciplinar, em outros 
termos, a ação da Super-Receita em relação aos prestadores de serviços. 
 
Para os defensores da emenda, não existe risco para a fiscalização, que continuará sendo feita 
pelos auditores fiscais e do trabalho. Por esse raciocínio, o combate ao sonegador conta com 
as penas previstas em lei e não pode justificar a restrição de direitos dos demais contribuintes. 
 
A disputa entre o fisco e o lobby empresarial começou no início de 2005, quando o governo 
tentou elevar a tributação sobre prestadores de serviços e foi derrotado no Congresso. 
 
Na época, a Receita argumentou que uma pessoa jurídica com renda mensal de R$ 50 mil 
pagava 11,33% aos cofres públicos, com IR, CSLL, PIS e Cofins. Já um assalariado de mesma 
renda arcaria com um IR em torno de 26%. 
 
Ainda naquele ano, os parlamentares aprovaram um artigo, proposto por empresas de 
comunicação, que explicitou o entendimento de que profissionais liberais podem ser tributados 
como pessoas jurídicas mesmo que não sejam empregadores. Surpreendentemente, Lula 
contrariou a Receita e sancionou o texto.  
 

 
Leia mais: 
 
Autônomo informal já pode se inscrever para pagar 11% ao INSS 
 
Os trabalhadores por conta própria (autônomos informais) que quiserem optar pelo novo 
sistema de recolhimento da Previdência Social com alíquota de 11% já podem fazer a inscrição 
pelo telefone de atendimento do INSS - o 135. 
 
Quem já contribuiu para o INSS no passado e quiser retomar os pagamentos não precisa de 
nova inscrição. Basta fazer o pagamento usando o número identificador antigo. Nos dois casos, 
porém, o trabalhador deverá usar um código de recolhimento específico para o sistema 
simplificado. Esse número ainda será criado pelo INSS. 
 
Além dos trabalhadores autônomos, sócios de empresas que faturaram até R$ 36 mil em 2006 
e pessoas com mais de 16 anos e sem renda própria (donas-de-casa, estudantes, bolsistas e 
desempregados) podem fazer a opção pelos 11%. Pelas regras atuais, essas pessoas têm de 
pagar 20% de sua renda bruta para ter direito aos benefícios da Previdência. 
 
O novo sistema é vantajoso para quem não contribuiu para o INSS, para quem já contribui 
com 20% sobre um salário mínimo ou para quem pagou por algum tempo, deixou de 
contribuir e já está próximo da idade de se aposentar: 60 anos (mulher) ou 65 anos (homem). 
 
De acordo com as regras, quem optar pelo novo sistema terá o benefício limitado a um salário 
mínimo quando atingir a idade para requerer o benefício, desde que tenha feito o recolhimento 
por 15 anos. A redução da carência para cinco anos só vale para quem contribuiu no passado 
por pelo dez anos e deixou de pagar. 
 
A Previdência Social espera que cerca de 260 mil trabalhadores, que hoje pagam 20% sobre 
um salário mínimo, migrem para o novo sistema. Se isso acontecer, a perda de arrecadação 
será de R$ 145 milhões. 
 
O primeiro recolhimento deverá ser feito em 15 de maio, referente a abril. Como o mínimo de 
R$ 380 já estará em vigor, o recolhimento será de R$ 41,80. 
 
Segundo o advogado Wladimir Novaes Martinez, especialista em legislação previdenciária, a 
nova regra aparentemente beneficia os mais velhos em detrimento dos mais jovens. 



"Um homem que nunca pagou nada ao INSS e que está com 50 anos terá de contribuir por 
apenas 15 anos para se aposentar. Já um jovem com 18 anos terá de pagar por 47 anos." 
 
Nesse exemplo, fica claro que o mais velho leva vantagem sobre o jovem. Mas Martinez vê um 
outro lado da questão. "Não podemos esquecer que a Previdência também é um seguro. 
Assim, se o jovem começa a pagar hoje, daqui a um ano ele poderá requerer auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez. Esse mesmo jovem, se pagar apenas uma contribuição, poderá 
pedir o auxílio-reclusão. Numa situação extrema, em caso de morte, sua família -pai, mãe, 
mulher e filhos- terá direito à pensão por morte." 
 

 
Leia mais: 
 
Emprego na indústria fica estável em 2006 
 
Em 2006, o número de pessoas empregadas na indústria brasileira ficou estável em relação a 
2005. Naquele ano, houve expansão de 1,1% no total de postos de trabalho no setor, segundo 
dados do IBGE. O desempenho verificado em 2006 é pior também do que o de 2004, ano em 
que o nível de emprego na indústria cresceu 1,8%. 
 
Já o rendimento se recuperou e o valor real da folha de pagamento dos trabalhadores da 
indústria, descontados os efeitos sazonais, cresceu 1,3% em relação a 2005. A folha subiu por 
conta principalmente dos resultados positivos de Minas (7,7%), SP (1%) e região Norte e 
Centro-Oeste (7,1%). 
 
Segundo o Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria), a estagnação da 
ocupação industrial em 2006 é reflexo do desempenho modesto da indústria brasileira em 
2006, quando a produção cresceu 2,8%. 
 
Para o Iedi, o baixo crescimento da região Sul, onde predominam os setores intensivos em 
mão-de-obra (como vestuário, têxtil e calçados e couros), também explica o fraco 
desempenho do emprego em 2006. 
 

 
 
 



 



 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 14 fev. 2007. Dinheiro, p. B7. 
 


