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a reforma qu
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Neste artigo, a consultora da Alemg Maria de Lourdes Capanema Pedrosa prioriza a reforma da Previdência

verdadeiramente almejada pelo governo federal: a dos regimes próprios dos servidores públicos. Para ela, a afirmação

de que a Previdência do servidor público é a �vilã� da história deve ser relativizada, assim como o tão amplamente

divulgado déficit desse sistema. A necessidade da reforma e os principais pontos do texto encaminhado ao Congresso

Nacional são também abordados. A consultora alerta, ainda, para o fato de que o consenso entre os governadores e

o presidente da República em torno da proposta não pode esvaziar o papel do Legislativo.

Maria de Lourdes Capanema Pedrosa
Consultora da Alemg

reforma da previdência
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O governo federal já decidiu: o maior

problema do País, aquele que precisa

ser atacado e resolvido a todo o cus-

to, é a previdência do servidor públi-

co. Assim, menos de cinco anos de-

pois da última reforma, está na pauta

do Congresso uma nova proposta de

emenda constitucional visando alterar

as regras da Previdência.

Embora denominada genericamen-

te de reforma da Previdência, trata-se,

na verdade, de reforma da Previdência

dos servidores públicos e dos militares

ou, mais especificamente, da alteração

de suas aposentadorias e pensões. Só

isso. E não é pouco.

A campanha que tem sido feita a

favor da reforma leva a crer que, uma

vez alterada a previdência dos servido-

res públicos, o governo disporá dos re-

cursos que faltam nas áreas de saú-

de, segurança, educação, saneamen-

to básico, moradia e transporte.

O Regime Geral de Previdência

não foi alvo da proposta de emenda,

salvo quanto à elevação do valor do

teto de benefícios, porque é conside-

rado auto-sustentável em mais de

80% pelo fluxo contributivo (na par-

te urbana, a auto-sustentação che-

ga a 97%), segundo consta da �Car-

ta de Brasília�, documento divulgado

em 22 de fevereiro de 2003, após o

encontro do presidente da Repúbli-

ca e seus ministros com os gover-

nadores de 27 Estados da Federa-

ção. A vilã da história é a previdên-

cia do setor público, considerada fa-

lida, atuarialmente desequilibrada,

inviável e injusta.

A bem da verdade, algumas des-

sas afirmações devem ser contesta-

das ou, pelo menos, é necessário que

determinados pontos sejam mais

bem esclarecidos. Um deles diz res-

peito aos custos dos regimes de Pre-

vidência e o outro, ao tão propalado

déficit da Previdência.

m e



REVISTA DO LEGISLATIVO114

Comparando os custos � A comparação dos

custos do Regime Geral com aqueles do regi-

me próprio dos servidores não pode ser feita,

como tem ocorrido, meramente em função dos

gastos de cada um deles. Enquanto no setor

público estão todos os magistrados do País, os

membros do Ministério Público, os ministros

dos tribunais superiores, os ministros e con-

selheiros dos Tribunais de Contas, etc., no

Regime Geral estão, principalmente, os traba-

lhadores menos qualificados, os trabalhadores

rurais e todos os demais que percebem remu-

neração muito menor. Além disso, a reduzida

parcela altamente qualificada filiada ao Regime

Geral também recebe benefícios limitados ao

teto desse regime.

Para se ter uma idéia da diferença de qualifica-

ção do setor público em relação ao setor privado,

39,3% dos cargos do governo federal são de nível

superior e, entre os servidores, 43,2% têm cur-

so superior e 10% têm título de mestrado ou dou-

torado. Em Minas Gerais, tomando-se como exem-

plo o Poder Legislativo, dos 934 servidores efeti-

vos e detentores de função pública, 60% têm cur-

so superior e, desses, 55% são pós-graduados.

Por outro lado, somente 27,23% da população

economicamente ativa do País com mais de 18

anos de idade têm mais de 11 anos de estudo.

Considerando-se que salários mais altos ge-

ram benefícios de maior valor, o custo do regi-

me próprio de Previdência é maior do que o do

Regime Geral. O que não se pode perder de vis-

ta é que, no primeiro regime, a alíquota de con-

tribuição incide sobre a totalidade da remunera-

ção ou subsídio.

O déficit da Previdência � O Ministério da Pre-

vidência Social anuncia um déficit relativo a 2002

de 4,1% do PIB (considerados os regimes pró-

prios de Previdência da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios), levando em

conta as despesas totais com benefícios menos

as receitas de contribuição dos segurados. O

percentual cai para 3% quando, ao montante

das receitas, são acrescidas as contribuições

patronais nas proporções autorizadas pela legis-

lação federal pertinente. Para 2003, há a previ-

são de um déficit de 3,5%, desconsiderada a

contribuição patronal, e de 2,6%, com a inclu-

são dessa parcela.

Tecnicamente, é bastante questionável o dé-

ficit previdenciário, pelo menos considerando as

cifras anunciadas. Uma avaliação isenta da via-

bilidade dos regimes próprios de Previdência exi-

giria que se fizesse um recorte, de tal modo que

todo o passivo previdenciário � representado por

uma legião de inativos que nunca contribuíram

para a aposentadoria ou que contribuíram para

o Regime Geral � fosse lançado em conta distin-

ta daquela dos regimes organizados após 1998,

já então de caráter contributivo e com obser-

vância do equilíbrio financeiro e atuarial.

Até 1998, de modo geral, os servidores

públicos não contribuíam para a própria apo-

sentadoria, que era considerada um benefí-

cio assistencial, pro labore facto. Prova dis-

so é que a contagem de tempo para a obten-

ção da aposentadoria era feita levando-se em

conta o tempo de serviço e não o tempo de

contribuição.

Os servidores da União passaram a contri-

buir a partir de 1993 e, em Minas Gerais, data

de 1996 a compulsoriedade da contribuição.

Contudo, não se podia falar, ainda, em regimes

de Previdência tecnicamente organizados.

Os institutos de previdência de servidores

públicos, espalhados por todo o Brasil, recolhi-

am contribuições para o pagamento de pensões,

da assistência à saúde e de alguns outros bene-
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fícios, como o auxílio-reclusão. As aposentadori-

as, que constituem de longe o benefício mais

oneroso, ficavam a cargo do Tesouro, em regi-

me orçamentário.

No âmbito do Estado, a filiação ao Ipsemg é com-

pulsória desde 1945, mas os recursos

previdenciários (relativos a pensões e outros

benefícios) não eram rigorosamente separados

dos recursos da assistência à saúde, como se

exige hoje em dia. Além disso, o Ipsemg presta-

va assistência também, por intermédio de con-

vênios, a servidores municipais. Ao longo do tem-

po, os municípios acumularam uma grande dívi-

da para com o instituto, que, ainda assim, tinha

disponibilidade de caixa. A apropriação de tais

recursos pelo Estado gerou uma dívida históri-

ca, que vem sendo discutida até hoje.

Ainda quanto ao déficit, não se pode esque-

cer da sobrecarga ocasionada pela instituição

do regime jurídico único, que, transformando em

servidores estatutários milhares de celetistas,

até então contribuintes do Regime Geral de Pre-

vidência Social, trouxe para os cofres públicos o

ônus de suas aposentadorias.

Devido a isso, estaremos vivenciando um

perverso pacto de gerações, com uma sobre-

carga imensa sobre os atuais servidores.

Acreditamos que, considerados os regimes

próprios a partir do momento de sua criação,

sem inclusão do passivo e com aporte regular

de recursos da parte patronal, provavelmente
não haveria o tão propalado déficit. Se, por um

lado, o servidor público se aposenta sem teto,
pelo valor de sua última remuneração, por ou-
tro, ele também paga as suas contribuições pelo
valor de sua remuneração. E mais: parcelas
remuneratórias que não serão consideradas
para o cálculo dos proventos são incluídas para
efeito de cálculo das contribuições. O que se paga
hoje pode ser considerado suficiente, em qual-
quer plano de previdência privada, para se obter
os mesmos resultados.

Dizer, como tem sido dito, que a população con-

tribui para pagar as aposentadorias dos servidores

públicos é afirmação bastante tendenciosa. Deveria

então ser esclarecido, também, que os recursos da

Previdência desviados para obras públicas represen-

tam uma dívida da população com a Previdência.

Deveria então ser lembrado, também, que a

imprevidência dos governos passados, deixando de

recolher as contribuições de seus servidores e omi-

tindo-se quanto à parte patronal, é problema de toda

a sociedade, e não apenas de uma parcela já bastan-

te sofrida representada pelos servidores públicos.

A necessidade da reforma

Quanto à necessidade da reforma, em pri-

meiro lugar, cumpre ressaltar que a Emenda

Constitucional nº 20, promulgada em 15 de de-

zembro de 1998, ainda não surtiu plenamente

seus efeitos. Passados mais de quatro anos,

nove Estados, nove capitais e centenas de mu-

nicípios ainda não conseguiram implementar as

medidas necessárias para se adequarem com-

pletamente à reforma. Em vista disso, o governo fe-

O passivo previdenciário deveria ser lançado em conta
distinta. Dessa forma, com o aporte regular de recursos
da parte patronal, não haveria déficit dos regimes próprios
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deral vale-se da exigência do Certificado de Re-

gularidade Previdenciária (CRP) para forçar o

cumprimento da Constituição e da legislação

infraconstitucional. Os prazos estipulados têm

sido reiteradamente dilatados.

Já se afirmou, com bastante propriedade,

que a Previdência é como um transatlântico: não

admite manobras rápidas e em espaço reduzi-

do. É necessário tempo para que os resultados

apareçam.

Na verdade, a Emenda nº 20 trouxe, a prin-

cípio, resultados negativos. A perspectiva de uma

reforma da Previdência causou inquietação aos

servidores e milhares deles se aposentaram,

muitos proporcionalmente ao tempo de contri-

buição, para que não fossem enquadrados nas

novas regras. O número elevado de aposentado-

rias acarretou um aumento do custo da folha de

pagamento dos servidores inativos. Retirou das

universidades os catedráticos mais antigos e de

vários outros setores os servidores mais expe-

rientes � e também de maior remuneração �,

desfalcando os quadros da administração públi-

ca, que até hoje não foram recompostos. O nú-

mero de contribuintes diminuiu e a carga de

benefícios aumentou.

Os efeitos benéficos da Emenda nº 20 vi-

rão ao longo do tempo. Não há dúvida de que,

de imediato, observou-se um represamento da

concessão do benefício em decorrência do es-

tabelecimento de uma idade mínima para a apo-

sentadoria � medida justa e necessária. Além

disso, constitucional izou-se o caráter

contributivo do regime próprio dos servidores,

medida indispensável, ainda que levada a efei-

to tardiamente.

Agora, a Proposta de Emenda Constitucio-

nal nº 40/2003 volta a inquietar os servidores

públicos. As principais alterações propostas se-

rão a seguir analisadas, com base no texto origi-

nal enviado ao Congresso.

A PEC nº 40/2003

A proposta estabelece como teto

remuneratório para a administração pública fe-

deral o subsídio mensal, em espécie, do minis-

tro do Supremo Tribunal Federal e, para a admi-

nistração pública estadual e municipal, o do go-

vernador e o do prefeito, respectivamente. O

artigo 11 da proposição prevê a aplicação do

artigo 17 do Ato das Disposições Constitucio-

nais Transitórias à questão do teto, o que signi-

fica que não se admitirá a invocação de direito

adquirido para a percepção de vencimento, re-

muneração, subsídio, provento ou pensão de

valor superior ao fixado como teto.

A fixação de um �subteto� para Estados e

municípios, tendo como parâmetro o subsídio

do chefe do Poder Executivo, já tem sido

inquinada de inconstitucionalidade e, ao que tudo

indica, será objeto de emenda. Quanto ao méri-

to, não se pode negar que, caso o governador

ou prefeito desejasse reduzir o gasto com pes-

soal, bastaria que solicitasse ao Legislativo edi-

ção de lei reduzindo seu subsídio. No caso de o

chefe do Executivo contar com o apoio da maio-

ria dos membros do Legislativo, haveria uma

redução de todos os vencimentos, remunera-

ções, subsídios, proventos e pensões. O

parâmetro adotado no plano federal � a remu-

neração da mais alta magistratura � reveste-se

de maior estabilidade, porque se trata de uma

carreira cuja remuneração é escalonada e, por-

tanto, não pode ser facilmente modificada.

Quanto ao cálculo dos proventos, uma alte-

ração importante atinge os servidores que têm

tempo de contribuição para o Regime Geral de

Previdência Social e para o regime próprio dos
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servidores públicos. Em tais casos, os proventos

serão proporcionais às contribuições aos dois

regimes. Assim, servidores com remuneração

superior ao teto do Regime Geral seguramente

sofrerão um decréscimo no valor dos

proventos. Além disso, embora o texto da pro-

posta não esteja muito claro, tudo indica que,

para o cálculo dos proventos, será considera-

da a média das remunerações utilizadas como

base para as contribuições (em ambos os regi-

mes), conforme critérios que serão posterior-

mente fixados em lei.

No que se refere às pensões, o seu valor fica

limitado a 70% do valor dos proventos. Sem entrar

no mérito da questão, o mais correto seria dizer:

70% do valor dos proventos ou da remuneração ou

subsídio que percebia o servidor na data de seu fale-

cimento. Da maneira como está dito, parece não

se cogitar da possibilidade de o servidor falecer em

atividade. De qualquer forma, a pensão não será

integral como ocorre atualmente.

O reajustamento dos benefícios não será fei-

to segundo preceitua o atual parágrafo 8º do

artigo 40 da Constituição da República. Pela

regra em vigor, os proventos da aposentadoria

e as pensões são revistos na mesma proporção

e na mesma data sempre que se modifica a re-

muneração dos servidores em atividade, sendo

também estendidos aos aposentados e pensio-

nistas quaisquer benefícios e vantagens conce-

didos aos servidores em atividade. Conforme a

Proposta de Emenda nº 40, o reajustamento

dos benefícios, para preservar-lhes em caráter

permanente o valor real, será feito segundo cri-

térios estabelecidos em lei, o que significa o fim

da paridade com o pessoal da ativa e a adoção

de determinados índices. Como os servidores

inativos e os pensionistas têm poder de pres-

são muito menor que os servidores da ativa, logo

haverá uma defasagem entre os valores.

Para os atuais inativos e pensionistas, bem

como para os servidores que, na data de publi-

cação da emenda, já tenham adquirido o direito

à aposentadoria, aplica-se a regra antiga, ou seja,

fica mantida a paridade.

Quanto à idade mínima para a aposentado-

ria, embora a reforma não elimine as regras de

transição postas pela Emenda Constitucional nº

20, de 1998 (48 anos para mulheres e 53 para

homens), o servidor que quiser aposentar-se com

a idade nelas previstas sofrerá um desconto de

5% em seus proventos para cada ano antecipa-

do em relação à idade estabelecida no artigo 40,

parágrafo 1º, �a�, isto é, 55 anos para mulhe-

res e 60 para homens. Como se vê, dada a dife-

rença de sete anos entre os limites, o desconto

poderá atingir 35% do valor dos proventos. A

intenção é retardar tanto quanto possível as

aposentadorias. Ainda com o propósito de re-

tardar as aposentadorias, a emenda cria um

abono de permanência para o servidor que, ten-

do completado os requisitos para obtenção da

aposentadoria integral, opte por permanecer em

atividade.

A perspectiva de reforma da Previdência provocou um elevado
número de aposentadorias à época da Emenda 20. Agora, nova
proposta de emenda volta a inquietar os servidores públicos
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A alteração mais importante diz respeito ao

estabelecimento do valor máximo da aposenta-

doria dos futuros servidores, que será o mesmo

do Regime Geral, fixado em R$ 2,4 mil. A aplica-

ção desse limite fica condicionada à criação do

regime de Previdência complementar. Para os

atuais servidores, esse valor será observado

mediante prévia e expressa opção do servidor, o

que acarretará sua vinculação ao mencionado

regime complementar.

A Previdência complementar do setor público obe-

decerá aos critérios estabelecidos no artigo 202 da

Constituição da República e na legislação que rege

a Previdência complementar (Leis Complemen-

tares nºs 108 e 109). É interessante observar

que o aporte de recursos da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios aos respec-

tivos fundos não poderá exceder o valor da con-

tribuição dos segurados, o que significa que have-

rá fundos com abundância de recursos, como

ocorria com aqueles patrocinados pelas empre-

sas estatais, que, algumas vezes, eram favoreci-

dos com recursos substanciais das próprias em-

presas, sem correlação com os valores arreca-

dados de seus segurados.

A criação da Previdência complementar re-

presenta a introdução de um sistema misto para

os servidores públicos: haverá um módulo bási-

co, que garantirá, em regime de repartição (com

eventual suplementação de recursos pelo Tesou-

ro), uma renda até o limite dos benefícios do

Regime Geral; e a Previdência complementar,

operando em regime de capitalização. Para os

futuros servidores, a implantação do sistema,

provavelmente, não acarretará problemas. Já

na hipótese da opção dos atuais servidores pelo

sistema misto, o governo deverá arcar com os

custos da transição representados pelo aporte

de recursos à Previdência complementar em

valor proporcional ao tempo de serviço anterior

à data da opção. Caso contrário, como a

complementação é proporcional ao tempo de

contribuição ao fundo complementar, haveria

prejuízo para o servidor quanto ao valor de seus

proventos.

Um dos pontos mais polêmicos da refor-

ma trata da contribuição dos inativos e pensio-

nistas. Alega-se que a contribuição fere o di-

reito adquirido, mas, segundo o ministro Ilmar

Galvão, do Supremo Tribunal Federal, �a con-

tribuição hoje tem natureza tributária. Não há

direito adquirido para não pagar imposto ou

contribuição.�

Segundo a proposta, os atuais inativos e pensio-

nistas, bem como os servidores que, na data de pu-

blicação da emenda, já tenham cumprido os requisi-

tos para a aquisição do benefício contribuirão

para o custeio do regime com percentual igual

ao estabelecido para os servidores titulares de

cargo efetivo, ou seja, com 11% sobre a parcela

que exceder o limite de isenção do Imposto de

Renda, atualmente fixado em R$ 1.058.

Os futuros servidores e os atuais que opta-

rem pelo regime complementar, cujo teto de be-

nefício será igual ao do Regime Geral, ficarão

isentos de contribuição na inatividade, da mes-

ma forma que os seus pensionistas.

Observa-se que o parágrafo 1º do artigo

149 da Constituição também está sendo mo-

dificado pela proposta. A redação atual do

citado dispositivo autoriza os Estados, o Dis-

trito Federal e os Municípios a instituirem

contribuição cobrada de seus servidores para

o custeio, em benefício destes, de sistema

de Previdência e assistência social. A nova

redação proposta pela emenda retira do tex-

to a expressão �assistência social�, o que sig-

nifica que o Estado não mais poderá cobrar
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quaisquer outras contribuições compulsórias

de seus servidores, além daquelas especifi-

camente previdenciárias. A nova redação do

dispositivo estipula também que a alíquota das

contribuições não poderá ser inferior à con-

tribuição dos servidores titulares de cargos

efetivos da União, atualmente fixada em 11%.

O estabelecimento de uma alíquota mínima,

independentemente de qualquer cálculo

atuarial, leva a crer que, na ótica do legisla-

dor constituinte, não existe a possibilidade

de saneamento dos regimes próprios com

menores custos.

Para os militares, a emenda veda a conta-

gem de tempo fictício, até hoje permitida, ao con-

trário do que acontece com os demais servido-

res. A pensão por morte também será reduzida

e o teto remuneratório será o mesmo aplicado

a todos os servidores.

O artigo 3º da proposta de emenda assegu-

ra a concessão de aposentadoria e pensão, a

qualquer tempo, com base na legislação vigen-

te, aos servidores e a seus dependentes que,

até a data de publicação da emenda, tenham

cumprido os requisitos para a obtenção dos be-

nefícios. Busca-se evitar, desta forma, nova cor-

rida à aposentadoria como ocorreu em 1998,

nos meses que precederam a Emenda nº 20.

Mantido o texto original da proposta, os servido-

res poderão aposentar-se quando julgarem mais

conveniente, sem o receio de que venham a ser

prejudicados pela reforma.

O papel do Poder Legislativo

A ampla discussão da reforma, tão prometi-

da pelo governo, tem no Congresso o palco ide-

al, pois é lá que estão concentrados os repre-

sentantes dos mais diversos segmentos da so-

ciedade. O presidente da República já manifes-

tou o desejo de que a aprovação da proposta

seja feita com mínimas alterações. Entretanto,

o anunciado consenso entre os governadores

e o presidente e sua equipe não pode esvaziar a

atuação do Poder Legislativo. Os congressistas,

se estiverem bem conscientes de sua grande

responsabilidade como legisladores, não se li-

mitarão a referendar a proposta.

Além da constitucionalidade, a conveniên-

cia e a oportunidade da reforma da Previdência

serão cuidadosamente avaliadas, pois, além das

conseqüências que advirão para os servidores,

o impacto administrativo não pode ser despre-

zado. Mais uma vez, os quadros funcionais se-

rão duramente desfalcados (ao que tudo indica,

o número de aposentadorias será muito superi-

or ao que se observou por ocasião da Emenda

nº 20) e os prejuízos para o bom andamento

dos serviços públicos que podem resultar de tal

circunstância são imprevisíveis. A recomposi-

ção dos quadros é lenta e talvez não se consiga

o mesmo nível de qualidade dos atuais.

Não apenas como servidores, mas sobre-

tudo como cidadãos, devemos acompanhar

atentamente a atuação de nossos represen-

tantes.

Os deputados, se estiverem conscientes de sua grande
responsabilidade como legisladores, não se limitarão a
referendar a proposta encaminhada ao Congresso pelo governo


