
Fórum técnicoREFORMA DA 1
PREVIDÊNCIA
O que muda para osservidores i

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICO

REFLEXOS DA REFORMA DA
PREVIDÊNCIA NOS ESTADO1L
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

(81)

- ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



(4)

jr_;
O que muda para os

servidores
20 e 21 de maio de 1999

Belo Horizonte.
1999



li

"-.	4O1
1 »	 .

Idé, 
40

—

RL

1 OrLIJO Técnico "Rei urma da Previdência: o que muda
para os scrv,dors' (1 . : 1999 Belo 1-lorizonte)

I :745f	I:órLlnl Técnico reforma da previdência: o que muda
para os servidores. Belo Horizonte Assembléia
1 .cisiativa do Fstado de Minas Gcrajs. 1999.

1, Previdência Social Brasil. 2. Reforma
previdenciária - Brasil. 1. Título,

CDL'. 368.4(81



MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

A nderSon AdtLUE()
Presidente

José Braga
1 "-Vice-Presidente

Durval Ângelo
T'-Vice-Presidente

Dilzori Meio
1 °-Secretário

Gil Pereira
T>-Secretário

Antônio Júl lo
Corregedor
Mauri Torres

Corregedor Substituto



SUMÁRIO

Em Defesa da Previdência Pública. 7
J)eput udo Au ih'rson 11(10 iii o
PI'(si(h'ille da Ássenil)léia Legislativa do Estado de Minas Gerais

A Reforma da Previdência dos Servidores Públicos.......... 9

Vinícius Carvalho Pinheiro ................................................. 11
Diretor do Departamento (k Regimes de Previdência no Serviço
Público do Ministério da Previdêneja e Assistência Social

Ttli.sabel de Abreu Machado Derzi ........................................ 1 5
Pro ti ratiora-geral cio Esta 1<)

LuizGushiken. ................................................................... 21
Consultor para assuntos ligados à Previdência Social na
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

Reflexos da Reforma (Ia Previdência nos Estados....... 27

CarlosEduardo Esieves Lima . .............................................. 29
Secretário adjunto de Previdência Complementar
do Ministério (Ia Previdência e Assistência Social

HélioSantiago ................................................................... 33
Presidente (Ia Associação Brasileira dos Institutos
de Previdência Estaduais e Municipais

Franciscode Oliveira .......................................................... 35
Coordenador de Estudos Previdenciários do Instituto de
Pesquisa ECoflôT!li(a Aplicada

José Prata Araújo ............................................................... 39
Membro do Conselho Estadual da Previdência Social



Devanir du Silva
Uj)fl i1LI1( leu te-geral ia Associação Brasileira dê

li1ti(la(1('s l'ê('hadas (lê Previdência Prkada

ib,y Brita de Oliveira Pe(iroza	 . 45
(:ieuutisti 1)OlÍtieO e ex-d(puta(Io federal peiu I':ILl(lo) (lê

a() P.itulo)

Aluísio I)uarie. .................................................................... .
i\scssor jiiríliro doo Instituto de Previdência dos
Svidwes do l'sta(lo) de Minasnas (;(ras

Previdência 5ociai do Servidor do Estu(i() de Minas Gerais .... 55

SávioSouza Cruz ............................................................... 57
So'c,eLirio (lê Estado (10' Recursos H i110iaI)us (' Administraçao

Joõo Diniz Pinto Júnior ......................................................60
Presêleiitc do Instituto dê Previdência (los ervioloies
do Estado de, Nilinas (;tr-ajs

Cei. Manu'de Campanha de Souza ......................................64
E)iretor-cral (10 lIlstitilt() cio' Previdência do ervi(Ior Militar

Re,,ato Barros ................................................................... 71
Coordenador da Frente contra a Destruição do Servio,10
Púbi j(!() em \1 iiia Gerais

José Duarte Pereira ............................................................74.
Assessor o's)eriiul do Tribunal de .Juist iça

1)epula(Io ilIiu('l íl vlartini .................................................... 77
Representante do 1 egisla1 i V() na Comissão) Especial da
1 °rêvi(.Io'n( 'ia do SêrVi(lOres (lê Minas Gerais

Deputado Eduardo Herni elo ............................................... 81
Comissão dê Eiscal ização Ei nancei ra e Orçamentária(Ia
Assembléia Legislativa do Estado (lê Minas Gerais



(/L. /	j(í tce	 L'Lc

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais vem acom-
panhado atentamente, corno é do seu dever institucional, as discussões e os
estudos que se promovem em torno da reforma da previdência dos servido-
res públicos. Mais recentemente, no primeiro semestre deste ano, a reque-
rimento do deputado Eduardo 1 lermeto, O Legislativo mineiro promoveu
um importante Fórum Técnico sobre o tema, com a participação das maio-
res autoridades e especialistas III) assunto de Minas e do Brasil.

Questões corno os reflexos da reÍorrna previdenciária nos Estados
e, mais espe(-ificamente, a previdência social do servidor tio Estado de Mi-
nas Gerais, foram exaustivamente examinadas por diferentes expositores e
debatedores, com a participação dos servidores e de seus representantes,
em mesas-redondas coordenadas pelos deputados Eduardo Flermeto, I)i Izon
Meio e José Braga, iIlCluin(l() a presença do deputado Miguel Martini. re-
presentante do Legislativo na Comissão Especial de Previdência dos Servi-
dores de Minas Gerais.

Sol) o título "Reforma (Ia Previdência - () que muda para os
Servidores?", esse Fóriirn 'Féciiiro afirmou a necessidade de se encontrar
uni sentido iitiifieador para a reforma e de ser produzida, igual meti te. uma
análise aprofundada das repercussões mais amplas que a nova legislação
trará para o conjunto da população brasileira. Mas um Poluo destacado
(lesse Fórum foi, sem dúvida, a defesa tia previdência pública como um
direito social do servidoi; de mno(lo que a concepção de um iIov() rrlodeli)
deve resguardar as conquistas e os avanços historicamente alcançados peia
categoria.
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Fala-se II1U1L() na erise da I)i(1(lêr1(1a , UUIS 0(11 lia-se, muitas
veze. o fato de que ela decorre. em grande parte. (Ia crise da eeolu)iii ia
lirasi leira. da eøflleflçii() (li) (lesenvol Viruent() na(ional, ou seja. eoiii re(essao
('eoiuuni('a não po( le e ist ir sistema pr(Vi(leI1Ciri() saudável, porque ele é9

exatamente. filriçiLo) (Id massa de salários itie (Ofltfll)1i 1 j)iLfd d sua riiai iii-
teti((,. (laí devorrendo pr l)leirias atuariais gravíssimnos. '() setor público
ISSO) lilaIS se ('videriria f )el() caott(o estado liIiaIieeir() (los Estailos e \1 uni-

)-. brasileiro,'.

!\o ei i lar as contribuições e as alternativas apresentadas pelos
l )a rti ( i pail tes (lesse h'ruiii léonieo, (i)uti(las nesta ptiblieação. a Assem-
Idéia Legislativa reafirma sua determinação política. de acompanhar per-
rllaneniemrlenl( a evolução) ia i(Íoriiia da prcvidência pública, inclusive
giiar(laiIoIo a autonoinia aoImiiiistialia, financeira e organizacional que a
( oiistitu içãO da Re[)ú!)!ica reserva aos Estados e \1 uiiiípius em relação a
tiornias ou regulamentos que venham a ser editados pela 1 Inião.

Às legítimas conquistas sociais dos servidores públicos, excluí-
tios natural mente alguns lirivilégios insustentáveis. não podem ser atrope-
ladas pelo açodamento di Lado por urna ~juntura adversa, aceitando-se
passi variienlo que a t)nla() limite ou restri rija esses direitos através de um
iii \ eiaflieiito injusto e perverso.

Esta publicação, portanto. é UUI d(HlJmCfll() de suma 1 rilportân-
(ia para 4) estudo, a análise e a continuidade do debate sobre a desafiadora
questão da previdência púbi ica eni M inas Gerais e fl() Ura4i 1

1)4'pu tudo 4ndvrso,: Adauto
I'resui('nle (1(1 lssem bI(i(, Legislativa do Estado de 'iJi,uis Gerais
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)til

Diretor do I)eparsamento de Regimes de Previdência no Serviço
Público do Ministério da Previdência e Assistência Social

Atualmente. o Sistema de Previdência Social, não apenas o dos tra-
balhadores da iniciativa privada, como também O (10 setor público, está
completamente falido. Imaginem daqui a 30, 40, 50 anos, no momento em
que essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora for se
aposentai

O sistema de previdência brasileiro funciona em bases de repartição
simples. OU seja, os atuais contribuintes ativos financiam os inativos. Esse é
o chamado pacto entre as gerações: urna geração trabalha e sustenta a gera-
ção que está inativa, na esperança de que, no futuro, haja unia geração para
sustentá-la. Ora, se, nesse pacto entre gerações, alguém estiver sustentando
Uni inativo que ganhe mais do que ele na ativa, pode ter a certeza de que
não haverá condições para que le se aposente quando tiver tempo.

() servidor público tinha direito a se aposentar porque tinha traba-
lhado para o Estado, portanto, para a sociedade, por determinado período
de tempo. Como recompensa por esses anos de trabalho, era-lhe conferido o
benefício previ(IetiCiLírio (ia aposentadoria. O vínculo empregal ício do ser-
vidor público tia() cessa no mnometito cm que esse benefício lhe é concedi-
do. O servidor si rtiplesmnente passa da situação de ativo para a de inativo.

Outro ponto itie está muito claro em relação à reforma constitucio-
nal é a intenção de colocar um divisor de águas entre o sistema que serve os
trabalhadores cia iniciativa privada geremiciado pelo INSS e o sistema cujos
filiados têm regimes próprios de previdência.

A reforma da previdência é muito clara ao determinar que o sis-
tema previdenciário para os trabalhadores do setor público é restrito
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ao ser i(lores de cargo efetiva. Isso está inu i tu claro no "capu 1" (lo art
:10. Sabemos qw' 1551) representa um ótius, (lu(-  ( UIU i lo grande para
alguns Estado,, sol )r(' a folha (le salários, [atilo que, a partir de agora.
alguns ksla(Ios que na() (obravam contribuições (li' alguns tipos de ser-
vidor. por ('xeIlI})lo. w, servIores clrala(los. (iu(' não pagavam nem
para () r'egttIIe próprio. iuerii para (o INSS. t('1'LIO ele i)11I10'(r uni ihi('rC-
menlo eni sua receita, para se adequar a esse novo preceito (olIstitu(io-
lia!

()iiLro fH)ll10 fuiieiariierital é a situação dos IIIIIII1CÍ1)iOs. prin(i))al-
m('uile a I)a t t it' de 1988. quando houe incentivos muito grandes para
que proliferassem por lodo o País os regimes próprios ele prev idÉ"nc ia.
No começm a i tISI liii iÇii() (l(' regimes próprios levava, de imediato, a
unia redução de 209P fl() gasto e'otui o pessoa.l que t retal iV() à ('011 tri l)U 1-

ÇãO pai ronal do lsta(lo e viabilizava a uist 1 tU iÇã() de ('0111 ri liii iÇões por
parte (lOs seI'V idores. Assim, poder-se-ia, tarni iéiti. reduzir a despesa
líquida (0111 o pessoal, já que se poderia cobrar contribuição dos servi-
dores. Havia, ainda, a expectativa de que houvesse um processo rápido
(Ir efetivação ias eouiipensaçÕe's financeiras, OU seja, havia a esperança
de que, 11111 lo rapidamente, acontecesse a 1 rauslerêneja de recursos,
por parte do INSS. para os Estados. Então, toda essa confluência de
fatores lin uni incentivo) de curto prazo para que se organizassem, aos
rodos, minirreglmes próprios de prevul(Iueia. tio âmbito de Estados e
niunicípios.

Com a Lei n° 9.717, o que se bus(-ou foi j ustamen te criar um
marco geral, dentro do qual se organizariam esses sistemas
pr('de11(1ar10s. Isso ocorreu tutiun momento lIlUite) oportuno, porque,
segundo tilila pesquisa feita tio) ano I )c1 S5t(l 0. dos 1.388 niuiiicí1iu (1ir

então tinham r('giulu(' próprio de previd(iuia. 913 tinham menos de 20
utuil habitantes. São) IuILiuii('Íf)iOs em (lhe. 110 nIOrlIeiit() em e iu t ' (Os ser ido-
res começarem a se aj)osen1ar faltarão recursos para a limpeza tirloaiia,
para a e'lelricielade'. para a iluminação púl)l1('a, para a educação primá-
ria, ou seja. vai se congelar a capaci(la(le d' atuação do poder público
11111 Ilicipal

Fui primeiro lugar esse' sistema Me ser ('o)nceloi(lo de modo que
seja resguardado (O equilíbrio financeiro atuarial. 1'. fundamental que' haja
unia avaliação atuarial para a concepção desse sistema.
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A saúde e a previdência têm lógicas completamente distintas de Fi-
nanciamento. O que se tem observado é que, no momento em que (orileçam
a constituir-se reservas previdenciárias, estas são rapidamente consumidas
com gastos na saúde. Por isso, é lutidaniental que se separe o (Ust(io com a
saúde, seja especializando-se uma alíquota, seja criando-se unia alíquota
adicional. Outro ponto que foi colocado é a proibição de convênios e (011-

sórcios entre Estados e fllUiii(Í1)iOS. Porém Os (UlisólciOs e convênios têm
uma duração) rritiito curta, não têm a perenidade i risi itucional necessária à

organização do sistema previdenciário.
Foi estabelecido também uni limite para o gasto com a Previdência.

Foi colocado que o gasto com esse setor, menos a contribuição dos segura-
dos. o que na verdade corresponde à contribuição do Estado, seria, no má-
x mio, de 12% da receita líquida. E essa contribuição do Estado tafnl)ém
deve ser, no máximo, o dobro da contribuição que é aplicada aos segurados.
Foi estabelecido também que, nesse sistema, todos os participantes devem
contribuir. Por participantes entendemos os servidores ativos, inativos e
pensio-nistas. liii um parecer do dr. Otávio Galotti. ministro do Supremo
Tribunal Federal, em que ele argumenta que a contribuição (10 inativo é

perfei tamnente pertinente, porque, se o servidor inativo tem os mesmos di -
reitos do ativo. (leve ter tambéni os mesmos deveres.

A contribuição dos inativos e pensionistas é peça-chave na transição
para esse modelo. Sem essa contribuição, a única opção seria sobrecarregar
ajuda mais os ativos, ou, então, cortar gastos de outras áreas, cofilo saúde,
educação, que já estão severamente penalizadas pelo ajuste fiscal. Outra
opção seria aumentar os impostos. Ou seja, essas (luas últimas opções trans-
ferem o custo para a sociedade.

Por fim, o grande avanço que houve na área da previdência pública,
neste começo de ano, foi a aprovação da chamada "1 ei Hauly', que trata
das compensações financeiras e dos registros previdenciários. As compen-
sações são devidas cm relação a servidores públicos que se aposentaram
pelo INSS e que contribuíram para o serviço público, e também o contrário,
OS trabalhadores da iniciativa privada que contribuíram para o INSS e se
aposentaram pelo serviço público, sendo que esse segundo caso é o que
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mais ocorre. Desde 1988 - na época. artigo 202. parágrafo 2'. agora artigo
201 parágrafo 7° -, estava previsto que deveria haver uma lei que promo-
esse a oineiisação li nanceira tios casos de contagem recíproca de cotitri-

hiiiii(c (li) INSS cine se al)oserita%a W}O Estado.
Essa lei estal)ele(e critérios l)enl o) ) j eti VOS para a realização da corii-

pensação financeira.
() primeiro critério é o chamado critério ' lwó riLi. Se o; scr idor

trabalhou (lIlialite 20 anos ria iniciati a privada e depois migrou para o
serviço público, por meio de concurso púl)l ico. e se aposentou depois de 35
anos, ou seja, esteve 15 anos no serviço público. como será feita a compen-
sação financeira?

A rigov o INSS seria responsável por 20/35 cio heucfÏcio desse servi-
dor e o Estado, por 15/33.

() critério — pró rata", que faz a compensação em relação à
proporcionalidade do tempo que o trabalhador contribui pata cada um dos
reginies, é muito diferente do critério) utilizado pelo Tribunal de Contas de
Minas Gerais. que trata da reslituiçao (Ias contribuições feitas pelo Estado
para o INSS em r-elação a uni grupo de servidores. São (hás critérios com-
pletamuerite distintos.

Eni segundo lugar a (orilpetisLlçiio Financeira é devida em relação
aos benefícios concedidos a parArpartir de 1988.  ou seja, nau é para retroagir até
1966,  conio foi feito no exercício.

Essa (lívida que Vai ser levantada tio) 1)etíod() de 18 Imieses, (' uilornic
estahe)e('ido pela lei, deve estar sujeita a uni encontro de contas. Se depois
(las contas. houver saldo favorável ao Estado, essa dívida pode ser parcela-
cia cru até 20 anos. Em relação às pessoas Ci cie conieçaremn a so' aposentar a
partir deste motitetito, o INSS já deve transferir recursos para o Estado.
f lama bancar a parcela que lhe cabe nesses benefícios.
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I'ro(iiradOra -geral do Estado

A promessa de uma padronização da previdência nacional, incluin-
do as previdências dos servidores públicos federais, estaduais e munici-
pais, de acordo com os j )arârnetros (li) regime geral de previdência social,
será boa ou não? 1 lá unia profunda contradição no discurso do governo
federal. Em parte, a uniformização é boa, na medida em que poderia conter
a idéia de que todos os funcionários suo iguais. todos merecem os mesmos
benefícios, os mesmos direitos, as mesmas vantagens e, portanto, a unifor-
mização seria melhor para 10(105. Há contradição porque flã() há senil()
algum em limitar essas melhoras a um teto de 10 salários-mínimos, em vez
de se considerarem as vantagens dos servidores públicos como parâmetros
a serem buscados e, tltfl (lia, alcançados por todos. isso porque a previdên-
cia dos servidores públicos, cru que pese a seus exageros, seus erros, 5(U5
despropósitos e àquilo que, em muitos pontos, marcou privilégios apenas
indevidos, historicamente, foi sempre previdência de conquista e de avan-
ços sociais.

E histórica no Brasil a nientali(lade de que sistemas
previdcnciários públicos puxam os avanços, as melhorias o' OS benefíci-
os que 1)0(1cm, I1() futuro, estender-se à sociedade como um todo. Nesse
ponto, há um discurso contraditório. A Previdência, o 1 pscrng, o Institu-
to de Aposentadoria dos Servidores Militares do Estado vão mal. Isso é
verdade. Mas o regime geral de previdência social também não vai mal?
A economia brasileira também não vai mal? A dívida pública não é a
maior da história do País? Sim, e como se poderia conseguir o milagre
de estar com uma previdência estadual maravilhosa, se o País todo vai
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mal. se as finanças públicas federais, estadria is e municipais estio ar-
ruinadas?

A previ(léneia social gerai e a do Estado sat) el('i 1)) (Ia (011j tuitura
econômica. Não pode haver mila gre aí.

I. preciso dizer que o sistema proposto e onsagrado na Emenda
2() iiii é (II )rig trri (

1 lá países (110 sal) ver(!a(liirOs ex/n'ris cmii itiatéria de segil rI(la(Ie so-
cial. A Alemmiurlia nau tobra tla(Ia de seus sei-\11(](>i-(-s públicos para aposen-

tadoria. .-\o lado de trina prt'ttl(ncia so(ial pública maravilhosa. para a
( l I ra 1 todos (0111 ribuerti. a previdência de seus servidores públicos estatutários
é bancada diretamente pelo r

Em priulei ro lugar, todo sistema prevideli(iário pressupõe o que a
Constituição nianda: pleno desenvolvi niento. Serti desenvolvimentot , coro
recessão econômica, nau existe mágica: qualquer sistema })revi(leirciári()
estará absolutamente falido, porque ele se alimenta das contribuiçoes ind-
dentes sobre a massa de salários. Se há desemprego, as contribuições caem,
C. 5C há concentração econôrilica. (Ofli() é (1 caso brasileiro, cai a participa-
ção dos salários ria renda nacional. Eni cotiseqüêricia. ti sistema
previtlenciário vai mal, e o Estado ainda tem que pagar o salário-de-
semprego.

Com a redução dos SU1)sí(liOs para as previdências 1)úl)Ii('as. há uni
problema de crise previ(Iendiária, além. é claro, tios prol)lernas ai tiariais
que o((-rem 110 niutidu inteiro. A expectativa de vida auirtietita cada vez
iria is Os prol 111 riras ai ira riais, tio Brasil, cresceram graças 'rs aposentado-
rias i )t('((s

hmral,rierite, a pi-4-Vidência pública e ftimoLtriiental, ruas ela se sujeita
às regras da justiça (1 ist rihiit . a e tiao da j ustiça (omilUtai iva. Ela temo uma
base atuaria 1. riras para que )ssa ser tiro lema le conquista social e nao
apertas para que fique mia justiça cornuital iva. O que significa isso? E essa a
técnica (10 seguro privado, exatariu'nte essa: o prêro io sigo ilica o ris(() (10

seguro. Os pagamentos dos benefícios sá	ser feitos dt , acordo com o
prêrmiio e de acordo curti o risco assuriliolo. Nos segui ros p11 va(los, a segura-
dura é rima ('uipresa comercial, que visa at) lucro. Portanto. resultados e
(is 1 tenel ícios (!( 1 )eIldetti exatamente (II) prêmio pago e (li) iiS(O prormietido
pela seguradora. As seguradoras públicas, não. Proitieterui benefícios e pré-
mios. mas cobram as contribuições. rio mundo inteiro, de acordo com a
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possil)iiidade. Ou seja, pode sei' que alguns que na() possam paguem menos
(10 que OS benefícios a alcançar no futuro. De modo que as previdências
públicas, sim, têm (lados atuariais no inundo inteiro, ruas não obedecem às
mesmas regras do seguro privado, são regras diferentes, específicas.

As compensações financeiras de uru seguro a outro são a regra adotada
no Chile, porque ki o cidadão )ode optar entre as previdências públicas e
as privadas e transita de urna para outra, havendo as compensações f'inaii-
(-eiras recíprocas entre Ufli sistema e outro. Pergunta-se: ti-ata-se de unia
preparação para o fit uro? Onde estão os princípios fundamentais de alcan-
ce do Estado Democrático de Direito? Em qualquer Estado Democrático de
Direito. essas deveni ser as metas da previdência social, quer do regime
geral de previdência social, quer do regime próprio de servidores públicos.
As metas a atingir são de conquista social. O que há de vantagem na Emen-
da n° 20 é a preocupação com o corte dos excessos, dos privilégios. O que
há de temerário e de perigoso é a aproximação rápida da justiça comutativa
e não cia distributiva, dos parâmetros rígidos do regime geral de previdên-
cia social, com a intenção de limitar as conquistas e os avanços sociais.
Esse é o problema. As vezes, o governo pensa em alcançar vantagens com
isso e tem prejuízos. Por exemplo, todos sabem que estatisticamente está
provado que as mulheres, por enquanto, vivem mais que os homens.

ljitão, pergunta-se, comumente: por que não igualar o tempo de apo-
sentadoria das mulheres com o dos homens? Por que a aposentadoria pre-
coce das mulheres? isso foi dito pela primeira-clama, mas causou espécie.
As mulheres se rebelaram ('mitra essa equiparação. Sabem por que se rebe-
laram? Porque não lhes foi dito tudo. Rebelaram-se porque a democracia
que se faz hoje não é uma democracia de informações amplas. Há de se
dizer o seguinte: sim, a mulher aposenta-se antes, porque tem encargos
especiais durante certa época, e a aposentadoria tem COtfl() obj etivo prepa-
rar ou compensar o cidadão pelos encargos especiais, os infortúnios, espe-
cialmente aqueles ('orno a doença, o cansaço e o trabalho. A previdência e a
assistência social têm de atender a mulher no momento certo. l'ecnicamen-
te, está errada essa aposentadoria precoce das mulheres. Está errada teciii-
cam ente.

Corno se prepara, corretamente, a transição? Observe-se o exemplo
cia Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha tem um dos melhores sistemas
previ(knciários do mundo. Corno se, preparou a mulher lá? Essa equipara-
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ção do lerripo de al)osel itadoria, provavelmente, virá no ano 2000 ou além
(10 ano 2000 l';rii plirtIcito lugar; Ioda a Europa, e não SOTfl('nI(' a Alemanha.
(lá à rnriIlier além do salário-maternidade, uni prazo bancado pela previ-
(lêIi('iU sO(iUI. (flI ( 1 11V riao há (0111 rI!)uIÇãO. é IltIl tefllp() de  (OIitril)I1 iça()
1 ictíc tu. ruas que (Olha para a aposentadoria. Esse prazo é de 	ano
riascirureirtu da criança. Chama-se licença parental. () pai titi a mac podem
requerer; riras, rioririalriretute, são as mulheres (1Ii('IiI rC(JIlclVtIi ('5S1 licença
parental. A mulher fica cru casa. naiu trabalha. tem garantia de emprego.
Isso conta corno aposentadoria para a F) reVi ( lêll ( ia social. e o Estado aindala
lhe paga tini salário para que ela fique em casa. Por quê? Para eles, educar
é furrdarmu'rital. Ent5o. na hora da riecessiolad(-, o Estado socorre. De que
a(lian tal) remuliar a mii 1 I i e r, mais tarde, quando os filhos já estão criados? Ela
tem de ser atendida tio rriomento da necessidade. E fl() ficam nisso não.
quinto ramo i de aposentadoria na Alemanha ti o de encargos especiais.
Quantas íuuríl ias têmir 11111 membro, que é privado tio trabalho, a fim de cui-
dar de tinia pessoa doente? Muito bem. Essa pessoa que (tinia de alguém
doente. atitI )nhuaticamcnte. tem seu tempo de cuidados computado para a
aposentadoria na previdência social. sem nenhuma contribuição. Por quê?
Porque o Estado sabe que a família é fundamental, é instul s1 i tuível - cui
lugar do asilo ou em lugar de uni outro recurso qualquer J)oslo peio Estado.
l)issesserui isso a todos, dissessem isso às mulheres do País. Elas pensariam
de forma diferente. Mas é preciso que a Previdência Social ctimnpra aquilo
que é inerente ao Estado Democrát R() de l)i rei lo, que sA, as onqu istas
sociais. Isso é fundamental. No ('ritanito, é ISSO) o i iie a Emneru la n" 20 está a
cereear; a Wjuean Isso e o que há ruela de negativo, l)rofiItt(iarrlenle nega-
i o. ou seja. a pretensão de hloquear esses avanços. Mas não fica nisso. 1 lá

mais de 20 LIIIOS. há oiuis 30 alhos, quando a rriulher Se (li vurcia naquele
país, e rla() é somente ria Alemanha, pois o Canadá faz a nuesnuia coisa, regu-
larmente, há tini instituto) que se ('lhama coltipelusação de amparo. No Brasil,
trunca se escreveu sobre isso, nau se conhece esse insti ttilo. Não é justo
lwnsar o'ni urna reforma da Previdência no País sem esclarecer ao povo Ir

que existe de real. o que existe de fato. () que po(I(' vir a acontecer? () que
é urna previdência social pública? Por que terri cie ser pública?

Por( Itil' só a pública garante esses avanços sociais, porque só a pú-
blica está baseada na justiça distributiva e não na comutativa, do prêmio:
torna lá. dá cá.
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Então, quando a mulher que é dona de casa, que nunca traba-
lhou flua e que viveu 20 anos casada divorcia-se nesses países, atuo-
maticamente, leva a metade do tempo, o mesmo tempo do marido, para
se aposentar.

Vários Estados e municípios estão questionando a constitucional idade
do parágrafo 13 do artigo 40 da Emenda t ° 20. Esse parágrafo não obriga a
filiação dos servidores não titulares ole cargo efetivo ao Instituto Nacional
de Seguridade Social. O que a Emenda pretende obrigar é a aplicação dos
tetos, dos direitos e benefÍcios, e [ião a lii iaçt> obrigatória. Não está a Emucinla
transformando esse servidor em ernprega(lo, nem tampouco o Estado ou o
ente federado em errupresa. 1 lá uma interpretação equivocada.

Mas, se a interpretação correta for a de que o artigo 4.0, parágrafo 13,
obriga a filiação (lesses servidores não titulares de cargo efetivo, então ele
seria absolutamente inconstitucional. Porque, na verdade, ele mudou
topicamente a (oti.t itIuição. Mas OS seus autores se esqueceratui de alterar o
restante (Ia Constituição. Tornada isoladamente, a Emenda n"20 leva a esse
resultado. Mas. no texto da Constituição, esse artigo se soma às demais
normas e o sentido resulta totalmente diferente. As demais normas, especi-
almente, são aquelas do artigo 149 da Constituição, que (11z que compete
aos Estados e ao Distrito Federal instituir contribuição para custeara previ-
dência e a assistência de seus servidores.

Portanto, falta competência à União para tributar Estados e municí-
pios e para tributar os servidores públicos estaduais e municipais. Esque-
ceram-se de alterar o artigo 14.9, parágrafo único. Se a União não pode
tributar nem por lei, imagine-se por ordens de serviço, portarias e circula-
res, como pretende fazer, 0(1 (OO faz, o Ministério da Previdência Social.
Isso é absolutamente i nconst it uueional e ilegal. E mais, portarias e ordens de
serviço nau) só Iia() i tistituem tributos. (orno não os i rustitucrui por remissão,
porque há uma jurisprudência farta do Suprerno Tribunal Federal dizendo
que tributo se cria mediante lei expressa conforme licença oiuustituciouual,
que não é possível instituir tributo por remissão a outra lei. A lei tem que
ser instituidora, descrevendo) o fato gerador, a aI íquota, a base de cálculo e
o riando. exausti vamen te, o tributo.

E essa norma precisa nascer na ordemuu j urídica brasileira. () que
temos são ordens, circulares e portarias do Ministério da Eizenda. Então,
esqueceram-se de mudar o artigo 149 e, apesar da Emenda, esqueceram-se
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também de mudar o artigo 195. parágraf 1 que diz que os Estados
murn(ípios (onlnbuira() para a seguridade s(nial, nias que seus re('ui's()s
nau iittegrarau o orçanletlt() (Ia União. nem o orçamento ia seguridade sO(i-
ai. Eles não 1H )(leni ser a rrec ada(Ios pelo INSS para a scgUridLi( le social. Os
Estados e rnhilnrípiOs Víi() cumprir objetivos e ruelas de previti(ncia e de
assisIíncia, ruas reslwita(!a a sua autonorui Ia Cfll relaç5o aos ri cuirsos que
estarão Vifl(lula(Ifls dentro (li) OrÇan1eiiO de vada tini.

(uniu dizia o grande jtirisLi Aliomar Baleeiro: -Não cabe a nós. iii-
LiIwutes. psicallaiizdr o igisiaitr'.

Por isso. apesar ila Emenda. os Estai los estão livres para decidir se
vai) muianter, riu seu regirule próprio de pre tdiicia social, os servidores não
titulares de cargo efetivo ou se I)reterlderul ('iet!varuueuite contribuir para o
regime geral de previdência social.
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(( ( cIL

Consultor para assuntos ligados à Previdência Social
na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo

A Emenda n" 20, na verdade, detona um processo de mudança no
Brasil. Mais do que suprimir antigos direitos previdenciários dos trabalha-
dores, ela colocou em marcha uma profunda mudança no arcabouço legal e
institucional de todos os entes federados da 'N- açau. Por conta disso, uma
nova cultura previdenciária está-se gestan(lo no Brasil e novos agentes par-
ticipam de uma reorganização previdenciána. antes restrita apenas aos ór-
gãos de administração pública, ou sca, os servidores depararão, daqui para
a frente, com uru regime próprio de previdência complementar que, nesse
novo instituto, não ( apenas um regime de previdência privada, com inte-
resses mercantis. Também os sindicatos do Brasil poderão ser instituidores,
ou seja, há uma figura formal dentro desse tipo de previdência. De maneira
que há urna revolução em curso e uma nova cultura está-se gestarulo.

E evidente que a emenda constitucional teve l)o1 objetivo suprimir
direi Los previ(lenciários dos servidores. (li rui fluir o valor do benefício. iii-
troduzindo restrições para o gozo de aposentadoria e aumentando a oontri-
buição.

Quais são os objetivos? Quando falo objetivos é que alguém os tem,
está certo? No caso, é o governo federal. Quais são os objetivos implícitos,
dos quais pouca gente ainda se deu conta? Em primeiro lugar; a refrrtia da
Previdência, rio âmbito dos servidores públicos, estimulará, de maneira muito
forte, a privatizaçã() no Brasil. Não nie refiro, porém, à privatização da Pre-
vidência, que também é um objetivo explícito, que é a previdência comple-
mentar. Refiro-me ao fato de que, para fins de custeio dos regimes próprios
para os titulares de cargo efetivo, o ente federado, União, Estado 011 Mu-
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Iii ( Í l) i 0, aléni (lilS (Oflul!l)I1iÇ0eS regt.ilares, J)o(l(tá (1)IiStitIiiI tini fiitl(I() (Ir
a! i OS de qualquer na! ti reza. (Ias receitas provetiientrs de p11 atizaçi() III-

ritisive. Ora. se o ente federado, de uni modo geral. estai "qimehradu'. nau
((lii dinheiro, níio ( possível cobrar unia (iLiatilia muiI() elevada dos servido-
r•( IarLl riist.ear lhano de E)eiirfÍrR). prin(ipa!nient( dos atuais atios que
iêiti (1) l)eiiefíci() (I(-fiiIi(I0. F iie(('SSári() fazer algulil aporl(' liliallreir() 011

í ittrtrinitiiil. (lhe pode <i realizado por meio (lO' })rivatizacilu.
l'xis1eni 110) Brasil três re.i Ines a partir de agora. Regi na' geral de

pr('vi(lêiieia Social. regirrio' próprio para servidores de (argos eletivos e pre-
i(I(fl(iiL (orr1})!('rmIentLir. •í CX1SL(' J)1('i(l(i'fl('i1 (()rI1})!('riiefltat' no Brasil. Ha

três l)rOpeIOs de It'i cornpletnentareni debate na (âmara, (ltI( lerhi por uI)jeti()
facultar a criação de previdência conlplernentar para servidores públicos.
criando tinia nova entidade, que é a figura dos sindicatos, como instilijidora
(l(' previdência (01fl1)l('lfl('IIU1I' no Brasil.

Existe taml)ém. 110 plano dos benefícios. a rertititieração integral dos
servidores em cargo eletivo, correspondente a R$ 1 200,00, que j á subiu
este riiê. o' que é o regi nie geral de previdência social. lia um diferencial
tia data Ie ingresso: os servidores admitidos antes da ( onsti tilição de 1988
tênti olireilos (Ii fere ntes daqueles que foram a(Imiti(los após 16/12/98. no
1)kin() (li' benefício, fl() plano (lo' critério de aposentao lona e t't y t ou!

I lá Iarnl)éuI as (oII(licionantes orçarlirntLirias. E a li mnilaçiio que a
1 Ai ti" V71 7 i rilpor. de que a despesa líquida 1 ara pagamento de aposenta-
(10) pensionista. deduzidas LIS contril,u IÇÕCS, não pode illtral)LtsSar 1 2% da
receita líquida. ( ) problema é que, nutria ('eoiiomflia ( 1 111 expansão, enim que a
n ,ceita do ente fc(lc-ra(I(i. EstnIo ou municÍpio aumenta, a inflação tiiin traz
Pt01)t('tihL para Os servidores. Entretanto, flutua ecotionitia recessiva ('()nio a
atual. su' a receita cai. ii (lespesa 1)0(10' superar OS 1 29h. já que a dvspesa
(0111 inativos é constante e Li contribuição taniil,émn. A lei dispão' que e preci-
so fazer (1 ajuste. Mas o ajuste não Vai resultar do provento do aposentado,
porque ele tem direito líquido e certo. O a j uste vai-se dar tIa cOntril)UiÇa()
dos servidores. Eiii economia O'tIi recessão, esse (lisposi tiV() é tinia penal ização
permanente para o servidor. E tini componente de intranqüilidade constan-
te. que e irwonst ulucional.

Existerti ('ondi(iOflafll('s que não di'/('tni respeito aos servidores do
Estado. No entanto, nos municípios onde não liii mil segurados. autoniatica-
mente os servio lores serão fi 1 ia(los ao regi rue geral lhe prev i( lência social.
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Pode-se então questionar, juridicamente, por que aqueles servidores, pelo
menos os titulares de cargo efetivo, irão podem ter o seu regime próprio, já
que a Constituição não permite, é um direito auto-aplicável que se filiem
a um regime que não seja o deles. Isso pode ser também objeto de litígio
jurídico. Outra condicionante é que os pequenos municípios devem ter urna
receita própria maior do que as transferências constitucionais.

À previdência pode ser vista com(> vários componentes da nossa vida:
corno uni (li rei lo. corno objeto de filosofia. No entanto, pode ser também
encarada ('Onio objeto de guerra, de conflito. porque alguém terá de arcar
com os custos, e custeio significa ter de mexer no bolso. Mas tira-se Cli)

bolso de uma pessoa só, de um ente só. O custeio da previdência, hoje, no
Brasil, está amparado em alguns princípios. Primeiro, de equilíbrio atuarial;
segundo, na equação) de que as despesas líquidas não podem ser superiores
a 12%; terceiro, ira possibilidade da criação de fundos de ativos. Pode-se
então dizer o seguinte: em primeiro lugar, o que é equilíbrio atuarial, que a
lei impõe COni() o normativo? O equilíbrio atuarial é um valor projetado de
iodos OS benefícios futuros, e dos atuais inativos, trazidos para um valor
presente, ou seja, pega-se a massa de servidores hoje, estima-se quanto o
ente federado vai gastar para pagara essa massa de aposentados, e a defini-
ção desse valor obedece a uma lei fixa. isso não altera, porque existem os
servidores e existem os direitos, portanto, é fácil, usando de mecanismos de
riraternática atuarial, trazer esse cálculo para um certo momento.

E fácil estimar o tempo de vida que o servidor terá como aposentado
ou o tempo que terão, eventualmente, a esposa ou o esposo do servidor e os
dependentes. Para isso, existem tábuas geométricas e matemática atuarial
que ('ovif( , i'enl precisão ao cálculo do valor dos benefícios.

Dado esse valor, o conceito de equilíbrio atuarial (fiz que é preciso
que o sistema de custeio esteja definido previamente. O percentual e a
alíquota têm de estar definidos. Para efeito de planejamento, isso é funda-
mental. O Brasil sempre prescindiu (lesse mecanismo. Só que, ainda que
seja bom, sol) o ponto de vista do planejamento, isso é urna guerra.

O custeio será feito com as contribuições dos ativos, dos inativos, (Ia
contribuição do ente federado, Estado ou município, e também com as com-
pensações financeiras, porque aí há um valor fixo. Será feito com os ativos
que constituirão o fundo, e também corri OS rendimentos que esses ativos
poderão propiciar ao fundo. A partir dessa equação, surge o problema. Se o
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(fltC l( ,dera(lo t1() colocar- ativos, as COfltril)Liiçíies subirão. Se o inativo irão
contribuir, auinentaní o findo OU LI (Ontril)uiÇã() (li) ativo. Assirii por (lialite.

Há ainda outra limitação. O máximo de contribuição) que a Cotisii-
luiçao lixa para o ente fedrra(l() é (te dois para cada unidade do ser i(lOr.

Essa é tinia limitação pesada.
l evideiiie jiie O seri(h)t l)(Il)Iic() vai querer l mgar 1111k! (onitril)uiçã()

inenon l.nta(). (1IIC se conieve pelzis alíqiiotas, (0111 O pie se roiusi(lera idZO-

í\'el. e 5(-' deixe  1.estante parti O fuiii(I() de ati\os, que tenha liquidez e
segurança. para que o reil(hrlient() possa diminuir o eiieargo.

Se se começar pelo fundo de ativos e existir tini limite para isso,
autolnaticament( o peso (1(1 etisteio vai incidir sobre () resiaiitc dos itens,
que suo LIS contribuições e a cumpensação financeira. (;OIiiO a cornipeiisaÇao
1 iiiancei ra tem um valor fixo. praticamente não tetui	S() na luta política.

1 laverá tarIil)ém tini conflito não SÓ entre ativos e inativos e o ente
fe( lera(lu, mas entre os ativos, porque a corItnl)uiçã() (lestes pode dar-se de
várias maneiras. Pode haver unia contribuição única fixada pela média. o
que e muito bom, (lepen(lendo da situiaçã(>. Entre níveis (li fere fies de pes-
soas que têm remuneração) diferente, a média, quando se trata de custear
pagamento, significa o seguinte: os que ganham mais estão sendo custeados
pelos que ganham menos. Quando se trata de recebei- e não de pagai a
mé(lia tem efeito contrário. () debate entre os ativos, portanto, também será
Ufli universo (te conflitos.

Quando se fala de guerra, a palavra é usada com tinia precisão que o
Lei-trio exige. porque IIWXCr no bolso dói. Não se pode, porém. transferir uni
fundo. 11111 ativo, (1u( é o I)eIII patrimonial. pariu Um fundo onde esse ativo
mio tenha uni valor real de mercado. por-que. nilais aliuiitc, ele vai acabar
estoulran(lo o plano. Esse ativo tem de constituir- algo (jlie possua real valor-
para que ele possa, efetivamente, ser urna fonte de (uiStei() real.

1 lá hoj e cru tranuitação na Câmara uni projeto que cria tilfl instituto
(li' pre idênuia comnplenienitar para os servidores púl)licos. Previdência coou-
I )l e nueiutar no Brasil existe sob duas modal idades: uma, vendida pelos ban-
(OS, a chamada )r-c, idêu(ia aberta, gerida por entidades que podem ter fins
1 iicrali vos. e a prtv i(lêilcia fechada, genida por entidades sem fins lucrati-
vos. E preciso garantir  no projeto de lei complenientai que a previdência
coniphniientar seja de natureza fechada, gerida por entidades sem fins lu-
crativos. E necessário, ainda, que a contribuição do ente estatal seja garan-
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tida na proporção de, no mínimo, por um e não, no máximo, de uru. (OIflO

prevê a lei, porque, senão, o servidor não suportará ter urna previdência
complementar decente. E preciso garantir que o Serviço prestado seja de
responsabilidade do ente estatal. OU seja, aquele serviço a que o servidor
não teve acesso vai pesar- muito no custeio da previdência compleruieuitai E
importante, pois, jiie haja debate sobre o instituto do sei-viço presta( lo.

E r) 1 ( 1 so taruil)értI garantir a i nhunida(k tributária dos fundos de pen-
s ão. Os ftlil(IOS fl() podem pagar tributos na aplicação dos rendimentos,
porque o trabalhador vai pagar quando se aposenta, re(e l)enClO os benefíci-
os. Ele paga o imposto de renda. Mas, na atividade negocial de aplicação
cios recursos dos trabalhadores, tem de existir a imunidade tributiíria como
elemento incentiva(!or que o Estado dá ao trabalhador; para que faça o
sacrifício de não gastar o seu excedente de salário e aportar num fuul(l() por-
10, 20, 3() anos. Essa tem de ser a contrapartida do Estado. E ile(-cssári()
que os servidores façam um embate político para que tenham cargo em
paridade com o ente federado e ciii todas as instâncias. l não é só previdên-
cia complementai

No regime próprio e em qualquer discussão relativa à vida do servi-
dor, é imprescindível que ele tenha representação, porque se está mexendo
com dinheiro, e dinheiro alheio. Não pode 5( o Estado querer organizar
esses institutos, sem a partielpação dos servidores.

1 Ií outras propostas irui )ortantes. A assistência à saúde é urna delas.
Se a lei, hoje. impede que os institutos possam organizar os fundos de pen-
são, a previdência complementar não poderia sofrer essa imposição. E per-
feitamente possível ter-se uru fundo de pensão e uma previdência comple-
mnentar com assistência, desde que o custeio e a contabilidade sejam dife-
renciados. A assisI(iwia à saúde (leve ser (ono'edida por quem pode firianciá-
la.

Por fim, é fundamental que os órgãos de fiscalização de fundo de
pensão e de previdência (on1pÍrtnefltar II() Brasil sej ani prol un(lamnente
modificados. Hoje, essa fiscalização está a cargo da Secretaria de Previdên-
cia Complementar. Corno se trata de muito dinheiro, esses órgãos de fiscali-
zação devem merecer grande atenção por parte dos ti-abal hadores. que são
queni financia os fundos.

Para se ter uma idéia, o patrimônio qc OS fundos de pensão possu-
em hoje no inundo gira em torno de US89 trilhões. Só no Brasil, os fundos
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de wiis5o lidam, atalmente. com quase R$8() bilhões. E\ ktcm 2 milhões
dc traI)alhadorcs partiCi)aI1(l() (1) sistctna de previdência (1)rIrplerncIlIar e,
(0!fl J entrada tios servidores 1 )úhl icos, esse núrrien) vai aurrientar (oriside-
ravel nu n te.

1 p revidência (otu})ldulcntar ( tinia gevidência (TII regime de
 que, se não for henii gerida e l)vm fiscalizada. pode tornar-se um

instrumento rucreant ii.
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Li	 L	tci

,ecretáro adjunto de Previdência Conpiernentar
(10 Ministério da Previdência e Assistência Social

A presente exposição traia da abordagem da previdência comple-
rneutai

No últi ruo (lia 16 de março, o governo federal encaminhou ao Con-
gresso Nacional três projetos de leis complementares que darão novo
arcabouço legal para a previdência complementar.

A previdência cornplenieniar no Brasil é regida atualmente pela Lei
n° 6.435, de 1977.  Quando essa lei foi regulamentada, deu base aos atuais
fundos de pensão, tecnicamente chamados de entidades fechadas de previ-
ciência privada. Na época da edição da lei, os ativos dessas entidades re-
presen lavam 1 % (li) produto interno bruto (P111).

Atualmente, as entidades kchadas de previdência privada, o que eu
passarei a chamai; daqui para frente, genericarnente, de fundo de pensão,
contam com um total de 6,1 milhões de participantes, sendo que 1.7 milhão
são de empregados ativos, cerca de 300 mil, de inativos e 4,4 mil hões,de
de pen (1 e n 1 s.

l'xisteui no Brasil cerca de 360 fundos de pensão em funcioname,i-
lo, com uni patrimônio em torno (li' R$93 bilhões, representando cerca de
li Ç do P111 brasileiro.

\ previdência complementar, prevista na Lei n° 6.435, é composta
de entidades abertas que, em sua grande maioria, mas não necessariamen-
e, têm fins lucrativos e de entidades fechadas, que são os fundos de pensão

tradicionais, do tipo da Previ, do 1un(ef, (Ia 1 iiforl usa, etc.
As entidades abertas congregam 2,5 milhões de participantes, em

76 fundos. que são legalmente chamados entidades abertas de previdência
coniplerneritar, corri uru patrimônio da ordem de R57 bilhões.

29



1 lo j e. a l )Fe\ ' i( kncia conlj)Ielnenlar ( acessível a uni ii úfl]er() signifi-
cai i V() 4k' l)rasi lei fl)S, 4' estudos ttcui icos apontam para Uitid eXpaiisii() signi-
ficaii i ( ia })VcVi(I(''fl('id (-ornl)lerlieuiLar no Brasil.

Os seguintes (ia(ioS posSiI)ulilain Lifil ('Oilfr()I1l0 de nossa posição (001

a di , outros países: na Holanda. os ativos dos hindus (l(' pensão rt'presenlani
cerca de 120 Ç4 tio IIU: na uiíça. 100%: na l)inainarca, 80 1/(; rios Ltado..
Lnilos,	a ie 76% e no Jl)a1) 409.

)s lUfl(lOs de pensão Se t'Oiistittieifl liasicarnerite riuriu dos uiiai tu-
j)rtau1tes iuivesti(Iores interiiat-ioiiais. levando a tini aumento da
('011i1)(t iti vuda(ie ('11t1(' empresas luiS quaiseles 50 Só(iOS (k'\' 1(h) a Il('C('sSi-

da(le de uental)ilidade (I(' iiiVestiffl('IltOS (14)5 itiiudos tl€ pensão, para t'uini-
prir os C01111)n)rTiiSsOS atuariais assumidos com os parlicipaultes.

O foco deste nosso fórum) é a previdência nos Estados. A Emenda
Coiisti 1 Ucional o'' 20 modifica o sistema de previdência social e comple-
mentar e estal)eleee normas de imndção.

Nos regimes de previdêuicia aplicáveis nos Estados, temos em pri-
rulei ro l Ugat os regimuies próprios dos serV Rk)i'eS efetivos de (jU(' trata o ari
201 da Consi itUiÇã() da Repúbi RLu. Em seguida, o regime geral da pn' -
ciência social, e. p01' fim, a possbi 1 idade (k os Estados, criarem os fluidos

integrados por alvosvos de qualquer natureza, para pagamentos (lc pensões
a j )osenta(lorias já concedidas. conforme prevê o art. 249 da Constituição da
Hepúli1ieL

Para 4) RiiOe geral (IC l)revidência social, quit' é a(lruliulistrd(l() f)tl()
INSS, há a possibilidade dc se utilizar a criação desse fundo dc Mo,.

O regi rue de 1)ievi(kn( ia oniteutieui lar fica na tlej )eii( iein ia (Id' 4)

Estada garamutir p1 seu regirlue próprio, o limite m 'uXitui() do INSS. que é o
estabelecido 110 artigo 201 da (onsl ituiçã() e (pie hoje está na Itixa de R$200.
Caso gamnkuii esse liruiite nlÍiiiuuio, a Lunao. os Estados e os município'.,
poderão iiisti 1 Ul r regi moes de pr(-v i(lêiiria (onlplerlieiutar para os seus servi-
doi'e.

() ar-ligo 202 estabeleceu a nova lormua da previdência eonuplemeul-
Lar e previu que. III) prazo de 90 dias, o Poder Executivo encaminhasse Ires
projetos de lei com()lerrlenlau; reglulamrientan(lo a matéria.

O Projeto de Lei Complementai- o" 10/99, encaminhado no dia 16 de
rilarço. dispõe sobre o regi rue de previdência complementar e veio substi-
tuir a I Á-'i 0 " 6.435. de 1977. O projeto visa atualizar a lei e tem. basicamneri-
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te, quatro objetivos: fundo de pensão trabalha com poupança i ntergerenctonal
' precisa ter estabilidade de regras; trabalha com credibilidade e seguran-

ça do sistema; trabalha com a diretriz da proteção aos participantes, que é
urna diretriz constitucional; e trabalha, especialmente, com a democratiza-
ção do acesso à previdência complementar no Brasil.

O Projeto de Lei Complementar n" 9 dispõe sobre as normas gerais
para a instituição de regime (k previdência complementar pelos Estados,
pela União e pelos municípios. Antes da Emenda Constitucional n"20, não
havia por que se falar em previdência complementar para servidor titular
de cargo efetivo, porque ele tinha 100% da sua aposen tadori a garantida
pelo regime jurídico único.

O Projeto de Lei Complementar n' 8 dispõe sobre a relação entre
Estado lato sensu, qual seja, a União, a administração direta e indireta,
enquanto patrocinador de fundo de pensão e as suas próprias entidades.

Um dos grandes instrumentos da democratização do acesso à previ-
dência complementar é a criação da figura do instituidor. Atualmente. o

CC5S() a um fundo de pensão fechado só é possível quando o empregador
decide criar um fundo de pensão para atender àquela massa de participan-
tes, passando a atuar como patrocivador. Corno já foi mencionado, ternos
hoje cerca de 360 entidades e mais de 2 mil patrocinadores, ou sej a, o
universo está restrito.

Ao criarmos a figura do instituidor. permitiremos que conselhos
profissionais, associações classistas, sindicatos e confederações criem
fundos de pensão para seus associados. À vantagem dessa alternativa é
permitir que rima parcela considerável da nossa população tenha aces-
so à poupança privada por meio de unia entidade fechada. E a entidade
fechada, o fundo de, pensão, não tem fim lucrativo. Busca o renid imnento,
para fazer frente aos seus compromissos (011) os participantes. Assi tu,
todo o rendi rnenlo) dela é canalizado para a própria entidade e distri-
buído aos participantes. A figura do instituidor é um dos pontos rele-
antes a serem mantidos nessa lei complementar porque democratiza o

acesso ao sistema.
Outros dois importantes institutos que estão previstos 110 projeto

são a portabilidade e o benefício) diferido. São institutos válidos para o
fundo de pensão de servidor titular de cargo efetivo.

31



() valor (1UC o servidor vai receber de e()m)leTnentaça() daquela par-
cela s6 1i SeF defi 11 icici (luan(l() ele curtiprir OS critérios exigidos para apo-
sentadoria.

O utro aspecto i niportanie esta na defesa da consistência do hiiido de
pensão tio(II) scrvi(lur público: seus recursos iiao poderão ser utilizados para
einprslirnos e fiflaflciafliefllOs à União, a Estados e a municípios ou a
qualquer criipresa pública, ('(mi o objetivo de evitar o sucaieariiento dos
ativos, (0111 a troca por títulos públicos que não tt'iihaiii Liquicl'z, tine st'aiii
ajuvas i ri uais ou (pie teiiliani validade duvidosa.

) sistema previ(ienciário previsto, além dos benefícios que trará à
política rna(roeeonônhi('a. criando uma poupança privada forte no Brasil,
aSstllII(' o importante papel social de t'stirnutar a cultura prevideIlciLiria no
País. () brasileiro terá a preocupação de ctiiiar, desde o inívio de sua vida
laboral , da futura coniplerrientação de sua aposentadoria.

Além  (lesse l)eflefíciC) social, existem outros, tais ('OlTIO a melhoria do
mercado de capitais. a profissionalização (k nossas empresas e. especial-
mente, a contribuição que esses fundos (le pensão (farão para a melhoria do
nível de emprego no Brasil.
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Presidente da Associação Brasileira dos Institutos
de Previdência Estaduais e Municipais

Segundo Hélio Santiago, a Emenda n° 20, ao fazer distinção entre
servidores públicos, fere um princípio constitucional, que é O princípio da
Isonomia, estabelecendo que servidor estatutário terá um tratamento e ser-
vidor que não for estatutário terá outro, choque, aliás, que se encontra den-
tro da própria Constituição. A Emenda n° 20 estabelece a criação dos fun-
dos de pensão apenas para o servidor titular de cargo efetivo. Os demais
passam a ser (0111 ri 1)11 riles do regime geral de previdência.

(oiii a saída dos (ar-os (ouhissionados, contratos temporários e do
celetislas (10 regi rue da previdência do Estado, houve uni prejuízo de
RSômilhões anuais para o Município de Vitória. A reforma não veio a forta-
lecer o fuiIitii('Í1)i() e a torná-lo viável, equilibrá-lo financeiramente.

Após a Constituição de 1988, prefeitos e governadores seguiram o
exemplo da União e criaram regimes próprios de previdência. Ao fazer isso,
não usaram o iristrurilento) oitie a própria Constituição de 1988 permitiu, ou
sej a. a (olitribilição dos seus servidores para custear esses regimes. Sim-
plesmellt( criaram o regime, não contribuíram para o regime geral, e recor-
reram a uni apoio financeiro para pagar os benefícios previdenciários. As-
sim, assuruilram uma dívida futura de pagamento de benefícios para uma
grande maioria de servidores que sempre contribuíram para o INSS.

Estava previsto ainda tia Constituição o instituto da cOfllpeflsaÇã()
financeira, que foi ignorado pelo governo federal, o maior devedor desse
sistema. Ele ressurge agora porque, com a Reforma da Previdência. houve
uma inversão na situação, passando o governo federal de devedor para (re-
dor. No momento cm que ele fez voltar ao sistema geral de previdência
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todos os ocupantes de cargos (or,lisstulla(lus e de contratos ternporirios. ele
irl\ erteti uma relação de devedor para rmior. Essas pessoas, pela mclim a
partir da Constituição de 1988. deixaram de ser (outril)U iiites (li) regi nie
geral e passaram a ser contrihu mies de regiflies F6P°• Ao retornarem.
esses dez anus de não-contril)uica() ao regirmie geral, e suli aos regime.,;
próprios. terao que ser comupensa(los pala o regime geral.

)uitra questão a se ressaltar e a da invasão de (orn})etêii(ia de til),
emite íe(lelativ() e que Li estahelccula por tinia portaria, ou sepa, (1 eiiIe
federativo só pode ter regime próprio de previdência se tiver aeiriiiu de mil
segiira(los. Se não tiver, todos os servidores terão de fazer parte do regime
geral. Essa sil Liação criará um impasse j tirídiro, pois os servidores, eH i vos
otui nau, contribuirão para o sistema geral e, na hora em que o servidor se
aposeuitai esse mesmo sistema vai pagai-lb(- somente R$ 1 ,2 mil. Mas, se
ele é servidor (li' cargo efetivo, ele tem direitos, por força da Consi ii uiçãU de
1988. à integralidade.

Ouiro aspecto (hz respeito à assistência. Na reforma. ficou claro que
os regi rues próprios vão se envolver exel uisivaiuieiile com a previdência. Eu-
retauito, nau há nada que impeça os Estados e municípios de (011 tiivar

miianten(lo) a assistência à saúde de seus servidores.
Outro aspecto abordado é o da previdência comp!emeuitar. As regras

qti foram estabelecidas parti a previi lêiiria counplenientar (lo) servidor pú-
blico (()uitiuivarll visando à traui5íelêli(il de recursos públicos para a iluda-
uva privada.

1 )ieomilu dessa transferência. pois se Estados 011 flhuunueÍpios 00 lehmi
(Fiar regimes próprios de previdcmi(ia, por que. ao  se criar rcgilute olo. P°
vi(lêmudia (ouuiI)lerlientar para aqueles que estarão dentro daquele limite de
R$ 1 .2 ruI. terá de ser por nwio de previdência privada?
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(rdrnador (/c Estudos Previdencjários do Intitulo de
Pesquisa Econômica Aplicada

A reforma <,-rir que vínhamos trabal liatido, já há algum tempo, foi
soterrada por eventos que não convém aqui comentai

Havia a decisão, ria época, de não mexer tios Estados e municípios,
por uma razão muito simples: Se a União não decide qual é o modelo a
adotar para si própria, não deve sugerir o que Estados e municípios devem
fazer-. Ela, primeiro, tem de fazer o seu próprio dever de casa, para depois
dizer o que fez, e, quem sabe, os Estados e municípios poderão adotar esse
mesmo tipo de comportamento.

A União, primeiro, implantaria o seu modelo e funcionaria como um
farol, com efeitos de sinalização para Estados e municípios, mas fl()

impositivamente. Essa era basicamente a idéia que tínhamos. E claro que o
desdobramento que os senhores estão vendo agora é completamente dife-
rente. Mudou-se de idéia, resolveu-se prescrever para os Estados e niunicí-
pios algo que a União ainda não fez. O governo kderal flã() tem a rilais vaga
idéia do que está ocorrendo nos Estados e tios tiitimiicípios. As vezes, di tatu
normas para os entes federativos sem terem O) diagnóstico para saber O) que
está acontecendo aí. Invertemos o problema: I)r1m11eiro, faz-se a norma, para,
depois, fazer-se o diagnóstico.

Não acredito que, de urna forma geral, possam existir situações de
exceção (-rir que o Estado seja capaz de fazer um fundo de pensão, por duas
razõ(-se lássicas: primeiro, cadê o dinheiro I)U 11 capitalizar o fundo? Essa é
a pririrei ra pergunta que ternos que fazer. Na previdência, deve-se ecoriomni-
zar hoje para gastar depois. Então, quando se faz tini fundo de pensão, usu-
almente, você tem urna (lotação inicial que vai pegar o pessoal já ( , rir au-
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(lamento. Aqui se fez urna distinção com fundo de ai ivos, mas. em suma,
leni que haver o fundo i(- ativos para absorver as massas já existentes.
l )aqii i para frente. a idéia do fundo de complementaçao. que é a distinção
da lei. e uma idéia complicada também. devido à segunda pergunta que
gostaria de colocar para os senhores. Se existi r(-111 os rec(IrsOs, se esses
Ie(11r50S real(nemite pingareili I1() fitiulo de comnplemiientaçao 0(1 no fundo de
ai vos. c(iamito tempo esses recursos Vão (lUflir lá IIit(l(iele fundo? Quanto
lerII I n) vai demorar até itie o próprio Estado se (micarregIie de "raspar o
tacho e devolver de novo a conta ao Tesouro? Os senhores podem argu-
mentar e contra-argumentar que é sempre possível fazer uma regulação que
evite esse ti 0 de comportamento. Vi to ao problema. que me prirece funda-
muiemital. O incentivo do governante, por natureza. é gastar, gastar até o ú lii-
mo centavo, porque ele tem uru mandato fixo, ele (cru quatro anos e, se ele
CeOuOrniza no seu mandato, aquela situação em que ele coloca lá aquela
furi tina no fundo de pensão, deixando aquele dinheiro api irado, o que pode
acontecer? Ele fl() realiza, ele não emprega, ele não constrói todas as coi-

que todo político gosta de fazer. Ele vai deixar aquele dinheiro "dormi r"
tanto para quê? Para o próx i nio governante ir lá e "raspar o fundo do tacho".
l,iuião. me digam o seguinte: será que nós conseguimos fazer regras sufici-
etiterttcntc draconianas para evitar que isso ocorra? \o passado. OÓS 11()

fomos rapazes de fazer isso. \ou dar o exemplo classi(o) (IUC são os antigo
Institutos de Aposentadorias e Pensões (JAPs), que eram fundos de pensão
capitalizados com reservas, que foram devidarneuite "raspados''. Vou dar

segundo exemplo mais rcoenie: O FGTS.
Fundo de (araiui ia por 'R-'inpo de Serviço (FGTS),  todo o nitindo

sabe pie é um fundo capitalizado coletivo. Cadê os recursos dele? Evapo-
raranuu-se. Não preeisauido ir tão longe, temos o I'un(l() (Ir Amparo ao Traba-
iliador. o E\T. E onde estão os recursos do FAT? Estão se evaporando tani-
loémn . Não consigo acreditar que, daqui para frente, a regra vai ser cliferen-
te. \cho uma i rnpru(l(1(ia. a essa aI (tira, enquanto nau se dispõe de instru-
mentos, como, por excnliplo. a lei de responsabi 1 idade fiscal, colocar a car-
noça a(lialite dos bois. l )eixar o <,un lio prevideticiario.

() segundo 1)0 11 1 0 que gostaria de colocar é qiierii vai exercer o comi-
(role disso aí. Vou dar um exemplo claro: criamos tirita agência de controle.

11111 determinado Estado, o governador pó, , a mão no fundo, e esse Esta-
(lo faz parte da col lgaçã() p01 íti (a que sustenta o governo. ou da oposição,
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não interessa. Será que vamos conseguir fazer urna intervenção nesse fun-
do? Obviamente, seria o único caminho disponível, ruas será que se vai
conseguir fazer unia intervenção? Será o contrário, OU Seja, ao invés da
coligação governamental, esse fundo for administrado em uni Estado em
que o governo é oposiciomlisla, será que isso nau vai ser interpretado corno
uma retaliação? Quer dizer, vai-se pol ii izar gran(lenlente a questão dos fim-
dos de pensão, o que rue parece Ufli gravíssinli) inconveniente.

Há uru erro de base em tudo isso. A aposentadoria integral custa
rntlit() caro, e a idéia de que um fundo de pensão vai ter rentabilidade fan-
tástica num longo prazo é tola. Nu longo prazo, a rentabilidade é muito
baixa. Os senhores que investiram em caderneta de poupança devem estar
se perguntando: mas, aflua!, a caderneta de poupança paga 6% ao alio aci-
ma da correção monetária. Isso é blefe, é mentira. Para terem uma idéia,
quem aplicou na caderneta de poupança, mio início, perdeu 50% (10 Capital,
houve urna taxa negativa de rentabilidade de 50%. Então, no longo prazo, a
rentabilidade do capital é muito modesta, é da ordem de 3%, 4% ao ano,
sem risco. Quando se adiciona risco, obviamente, pode-se pagar 50% de
taxa de juros. só que o risco do calote é gigantesco. Então, multiplicando o
risco pela rentabilidade. tem-se a taxa descontada pelo risco. que é a que
interessa num Imundo de previdência. Isso significa que os custos s() muito
elevados e que um fundo de pensão não é a solução miraculosa, que i
resolver esse problema, mesmo porque o presidente (Ia Abipenu colocou Um
ponto fundamental, ou seja, a Constituição continua dizendo e isso não flui
mudado, que a aposentadoria do servidor é integral. Então, lá, no final Ia
linha, provavelmente vai surgir uma questão jurídica.

m'mn() que. em longo prazo, acabemos com o grande Procr, aquele
programa de socorro aos bancos - dos fundos de pensão de Estados e mmnuim i-
CÍ1)iOs. À Lmiião 115() conseguiu nem controlar os bancos dos Estados. Duvi-
do que ela consiga coni rolar algumas centenas de fundos de pensão, mesmo
com urna autarquia especializada. E verdade que iSSO funciona no exterion
Os grandes fundos de pensão nos Estados Unidos são de funcionários pú-

blicos. Isso é verdadeiro. O problema é que, nos Estados Unidos, a lei de
fidúcia é completamente diferente, e se vai para a cadeia por meter a mão
no fundo. Mas, do ()iapoque ao Chuí, essas coisas não ocorrem, pelo menos
em curto prazo. Espero que, cru longo prazo, esses dilemas que estou colo-
cando aqui sej am solucionados.
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Estou, realmente, uiu ito k'meroso. Ataquei essa questão em vírios
f-onts e (()IIILJ1IIO atacando. Obviamente. pelo v isto. na() ti e sucesso. mas
faço questão de externar elaramente a minha opinião de que isso não corre.
a itieu vex o míni ino risco de dar certo. 1 lá outras alternativas e uma delas
(. provaveirilente,aquela i tie Li Inian adotará para o seu próprio regime.
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Membro (10 (MflSelh() I.SLa(lU(ti (Ia Preiulência Social

Sabemos muito bem que OS direitos sociais, a previdência, o direito

trabalhista, a saúde e a educação surgiram, no mundo, da luta contra o

1 iberalismo econômico.
A nossa primeira Constituição republicana. de 1891. era plenamen-

te liberal. Ela proibia o Estado de legislar sobre previdência, saúde, educa-

ção e direito do trabalho. Até 1930, vivemos, no Brasil, uni regime selva-
gem. Quem o sintetizou melhor foi Washington Luís, naquela famosa frase,
segundo a qual a questão social é uma questão de polícia.

Em 1926, o Brasil aprovou uma boa emenda constitucional, preven-
do que o governo podia intervir nas políticas sociais. Em 1926, começou a
superação do liberalismo no Brasil. Setenta anos depois, o liberalismo volta
à cena, numa verdadeira revanche.

Uma questão importante é a seguinte: se o Brasil tem hoje 12 mi-
lhões de 1(10505, daqui a 20 anos terá 30 milhões. Qual é o economista que
vai fazer a mágica de reduzir despesas da previdência, nuni cenário (lesse?
O número de idosos vai crescer ou triplicar. Não há jeito. Então, vamos

F)rOP r exclui r. Essa vai ser a forma de buscar, pela via neutra, a Superação
dessa questão do envelhecimento. A crise da previdência está ligada a ou-
tra questão histórica; ela está ligada à crise do emprego. A previdência
depende muito do mercado formal de trabalho. Não há previdência se não
há urna certa estabilidade do emprego, num certo mercado formal. E eles
estão destruindo o mercado formal.
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Fru segundo lugan a Previdência é a instituição mais rotlI)ada da
história brasileira. Apropriaram-se do superavit previdenruíno. Os passi-
V0 estão (:001 OS especuladores. Até ('01 nioeda podre foi paga.

Se querem previdêmia copmen Lar ou i ioupança ('fli longo 1)fl1z0.
têm Ir 1flhi(itr esse Selvag(4n1 rner(a(lo de trabal 110 1H) Brasil. dando-lhe
ilidiol ('sti.il)iIi(la(le. qualificação (' perspectiva (Ir carreira, 1)01' 1U('l() de itiais
iIi\('StiIil('i]tos. M= ao iI1V5 (Ir (lar (1Uld lJersl)e('ti\a k carró pi i>art (1

setor pri ai lo, o governo está ti ram lo a estabi l idade do servidor público, ou
seja, quer jogar o seu servidor na mesma pui íi ira bekagmn.

Unia questão gira em torno da aliruiaça() de que pagar OS aposenta-
(hw pelo l'csOIir() é um grande privi légio. 1,o fl0 e eroiade. O pagamento

lesouro, em tima perSpe('t iva histórica, foi a expropriação ) (los servido-
res púbi icos. FI oje, querem tirar essa responsabi l idade (li) Tesouro e passa-

I a para o Fundo de Previd ência. Por que não o fizeram no passado'? Quatl(li
hav ia dez servidores tia ativa (' [1111 aposentado. era mais barato pagar aqur-
le aposentado pelo rk,souro do que pagar as contribuições patronais sobre
os dez para lazer o hin(lo de Previdência. Mas, tia época, não quiseram.
Portanto, essa história de que é um privilégio está errada, pois essa foi uma
forma específica de o Lsta(i() expropriar o servidor brasileiro.

Outra questão refere-se '̂i separação entre saú( ir e previdência. o
que é muito interessante. Por 1li' não o fizeram no passado tartihérii? Por-
(ltI(', no passado. o 5t1 1 )( ' rá Vi t previoleticiário cobria as despesas de saúde.li isloricanierik. tio País. 30% da arreca(iaÇão sobre a folha de salários cus-
travam o ltIanh1». Por que o País Iia() fez. há mais tenl j )o4 uma saúde pt'ihhca
iutuivo'rsal bancada (001 O) orçamento fiscal, e não colo o orçamento (lil previ-
O lêiicia? Por( 1 ti(', na verdade. separar saúde e ro' ii iêrueia, há lO. 2() anos.
sigo i ficava preservar o superávit l)r('vitlen(:iário.

Outra questão importante: o governo (fiz que a União é O exemplo
cabal da falência (Ia previdência (As serv i(lores. Existe um servidor na ativa
para um aposentado. A ( :otist iluição de 1)88 recieliniu o pacto federativo.
\1 ui tas das funções cia U nião foram iflttiiici pai iza(IaS: saúde (' assistência
social, por exemplo. Então. Li L mão tiao é [liii 1)0111 ('Xelflpl(), si mplesuiieiite
porque grande parte dos ser iolores ativos foraiti municipal izaolos. Os apo-
sentados da tu ião perteticeul a unia época em que a tJnião era makn E
seus ativos são de tinia época em que a Lii jão é menor. A previdência (lOS
servidores teni de ser pensada nas três esferas do governo: município. Esta-
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do e União. E aí, itiiitiirí1)io, Estado (' União 
t
êm a})rO)X irlla(laIiH'tute três

servidores na ativa Iara uni aposentado. () INSS tem dois na ativa para tini
aposentado.

Então, esta() falsificando os dados mais tinia vez. i\ relação entre
ativos e aposentados, no setor público' é mais h)igada do que no setor
privado. Essa é a grande realidade.

No caso de Minas Gerais, a Lei n < '9.717 é inaplicável. Se íor api ica-
do em Minas Gerais o limite de 12% para os gastos (lo) governo e 2 por 1 na
contribuição, a contribuição do servidor público deverá ser de 25% a 30%
da remuneração. Isso não é contribuição, é confisco.

E se se passarem OS 200 mil designados e de função púl)lI(a de
Minas Gerais para o INSS, primeiro, o Estado deixa de ter uma arrecadação
mensal e, segundo, Minas Gerais, ao invés de ter R8I7 bilhões ou
R$1O bilhões a recebei; passa a ser devedor. Passa de credor a (levedoi

Se a Lei n"9.717 for aplicada em Minas Gerais, ficará inviabilizado
o regime próprio do Estado. A contribuição será de 25% a 30% se Minas
continuar mantendo os designados e os de função pública, porque, se eles
forem para o INSS, aí, sim, a contribuição será acima de 307.
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"u/)ertllI('Fi(/('nte-,'eraI da /lssoiuçuio H,(ISI1(iU1 (II"

IFlIi(i(Z(i(S I'echadas de Previdência I'ruada

() Chile. eni 1982. fez rima j)rof ruida mudança no seu regirtie de
F )ttl(lêt1a. () modelo implantado naquele país foi a pnvatização runipleta
da r )rev i(lêtic ia.

\u Brasil estamos defendendo o charna(l() tripé previ denciário. qti
reparte a responsabilidade peio sistennia entre o Estado, (1t' tem () dever de
rinanitê-lu, a previdência complenientar que (leve sei; na sua essência. la-
rnrlialiva, e a previdência individual, que oFerece acesso a uma frrua de
poupança individual. Ca re(e tiros (k esIal)ilidade de regras para essas pou-
panças. que suo formadas cru longo prazo.

Pouco se fala sobre a ti'arIsiça() (le II1u(klOS e sobre a modificação da
(51 rui tira hniancei ra para adequar-se a unir j)latl() de previdência (unnlI)le-
iticni iar

Num país ( l u(-  passou por profunda mudança demográfica nas ú ti-
nias déru las, é muito difícil jiir se transfira  uniuis para as gerações liii liras.

()t1IOs uiiii país com taxa de natal i(lU(lr (lccrcs(-entc. Temos uma sol,revitla
eni ascendência. lodos aqueles que (lel)elI(lenil das gerações futuras para o
Ui nrairciarnenlo (lo sistema prev Rlcniciiírio 

têm realmente de analisar
hl(-mnua curti intuito cuidado. E cumu conduzir esse processo de nuru(lo a uratu
gerar dificuldade em curto prazo? ( ) fato de se estabelecer uru nirodelo, uru

nau soluciona os probleruias.
Parece que a grande busca é a re(luuça() dos encargos do 'ls niru. E

essa redução não se faz de uni (lua para o outro. Não podemos tios iludir;
inlagiilan(lo (1UC implantaremos uru regi rue de previdência (-onhl)lcrneniar
e, tio passo seguinte, estaremos com o 1)r01)leifla resolvido. Independente-
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riiente do modelo adotado, tem-se de pensar numa transferência gradual de
encargos. () fundo gerador de receitas l)revi(l(t1(1árias poderia ser tini ca-
ininho. Quando se fala em previdência (oniplerneiltar, nau se trata mais do
repasse de recursos de uma geração pata a outra. E a geração economica-
mente ativa de hoje que está formando a sua base, a sua poupança.

Os planos não são feitos para funcionar em curto prazo, mas em
go prazo. E, Li na frente, se não houver poupança suficiente para arcar (0W

os COM promilissos, não haverá geração para bancar os custos, que passarão,
então, a ser ônus social.

Com relação à gestão privada, não se constitui na simples transfe-
rência para bancos de administradores, mas em uma organização. E preci-
so. ao se pensar nesses entes, que eles tenham autonomia administrativa e
separação completa em gerências. Para tanto, a própria organização não
pode ser embutida no governo do momento. Um plano dessa envergadura
(leve abranger os próximos 30 anos. Quantos governos, no regi me (lcmnocrá-
i(O, ainda teremos? 1 lá que se dar autonomia às entidades.

A gestão não é, pura e si niplesuiente, um vaso comunicante de re-
cursos para as instituições administradoras. E preciso que haja a "interface"
COM os Tesouros Estadual e Municipal, uma vez que o regime de caixa vai
e ttii tu ii ia r.

'lemos uni grande passivo, e nenllumfl a(lmitlistrador, nenhuma admi-
nistração financeira tem condição de assumi-lo num regime de capitaliza-
ção. Ele ainda vai continuar sendo um ônus que a sociedade terá que assu-
mir por meio de suas organizações.

1 lá que se pensar também em urna estrutura legal. E preciso que o
sistema noritiativ() (lê flexibilidade ao sistema para que a situação de cada
município e (te tatfa Estado seja perfeitamente enquadrada.

Estaiiios falando em plano suplementar. Nau devemos permanecer
na expectativa de que teremos uru Platu) que complemente tIi(h). O iegitflc é
complementar, sim, porque atua paralelamente ao regime geral, ao regi 11W

próprio, mas é também suplementar. pois existe o custo-benefício das coi-
sas.

iii há duas mil empresas que mantêm fundos sem finalidade iu-
(rativa e cuj os planos levamii em consideração a média dos 12 últimos
salários. Esta é a realidade de hoje. São exceções os planos que chegam
à totalidade. E por quê? Porque existe o chamado custo-benefício, que
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supi ernen t a. Atenção: o plano ) tido (Oriil)leTtieti La. ( ) termo "corlipleli ti tai"
refere-se ao regime.

Por que (is pkitn»' ( l\ (!II ser pté-fiflaiieia(1us? Agora ('sLartiOs Falati -
olo ria forriiação da poupança, IeVaIi(IO sempre em ('o)nsideraçao) que se trata
de um })rO('esSO de I(lliZ() prazo.

\o regi me cotnpleuieutat; OS planos devem ser pré-li tianciados. a
partir do princípio de que eles iiidepeiidam (lO' contribuições futuras. a ar-
(v= mi as (Iespesas. Esse pré-fitiaiiciamiietitti servirá tatiihéuti para minimizar
(Lislos. A grande virtude de um sistema de desde que luem
gerioli), é auferir receitas por meio) dos investimeulos que SC fazem.

E IIe(essirio buscar a receita por meio tios i ut' esti mentos. para
rflilli iruizar os aportes de recursos.

Então é essa a colo'acao. quer clizer, vamos buscar a receita por,
meio dos investimentos, para minimizar OS aportes de recursos.

A solução de regime conipleruo'ntar seria o plano (li' (ontri buição
dcl uli(la. que (lá muito mais flexibilidade e está mais adequado à nossa
realidade.

H á que se levarem conta a questão da variação at uarial . Costuma-se
dizer que. nessa quemão de variação at uarial . sempre existe tinia conta para
cada um ottie euioomonola.

A não-existência de ativos leva a contribuições inviáveis. Tudo de-
l)enoie do grupo de benefícios que se quer o1ere(eI Trata-se de adequar o
benefício) que se quer oferecer ao custo. E errado) também pensar (iU(' va-
mos colocar unia série de imóveis, uma sério' de terrenos. Imóveis não ge-
raio reunia. () plano é de retroaliuuuentiçao.

A qlnsla() da viabilidade hnaun'eira é o pouiio fundamental. O regi-
me de pié-finaticianie~ se adotado ouniu ol)j eti vo do ouigt l waav é real-
mente a solução mais ecouiõtnia, porque procura atenuar todas as questncs
de (1111110) olemogrifico. A análise dos métodos atuariais é muito) importante.
E imuiprestitidível que se adote o método mais estável e que melhor se apli-
que a cada necessidade. ( ) método não po l€ ser mudado a leatoi - iamei ii e.
i)e e-se nivanter a regularidade. E necessária, portanto, unia reflexão pro-
funda sobre essas cituis alternativas da coni ribuição deli tiicla e do lwnelício
definido pois. na gestão (]esses ativos, estautios investindo no longo prazo.
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Cientista político e ex-deputado federal
pelo Estado de São Paulo

Desde a implantação ia previdência social, a partir (lOs anos 30,
sem i-estatizada, O País já passou p0!; aproximadamente, sete reformas.

Em todos os governos não se legislou sobre previdência social com o
obj etivo efetivo de amparar os assalariados, de lhes proporcionar uma
proteção securi tária contra os riscos de envelhecimento, de enfermidade e
de morte. As reformas da previdência social foram feitas em caráter
conj untural, atendendo às pressões maiores ou menores de grupo políticos
interessados na sua exploração lucrativa, interessados em transformá-la em
um balcão de negócios.

A última grande reforma que foi feita no momento em que se preten-
deu passar o Brasil a limpo, nos anos 60, revelou um conflito agudo de
interesses, no que se relacionava com a questão da previdência social. De
um lado. aqueles setores que entendiam, sem pôr em questão o sistema
capitalista de produção, que a previdência social deveria ser objeto de unia
política que a colocasse acima dos interesses de lucro, e a opinião e os
interesse daqueles que (lu('riafii trarisforniií-la em um balcão de negócios.

O que estamos verificando, no debate que hoje se trava, é que aque-
la questão que ficou pendente de solução na reforma adotada em 1960 está
recrudescendo agora, sob a ótica do chamado neoliberalisitio, mas, na ver-
dade, sob uma ótica de interesses de grupos privados que, associados a
grupos que vêm dos países centrais, estão levando um ligeira vantagem
nesse particular e, aparentemente, ganharam a batalha. Essa reforma, a
exemplo das demais, poderia dizer; para utilizar uma expressão bastante
forte, é um engodo, é uma grande mistificação, é unia fraude. Por quê?
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Temos a )l)rigaçao de comprovar aqii i lo que ali flhiLIf11OS. Em primeiro 1 ligar.
ela não ai 't raiz do problema. nao ataca as verdadeiras causas da íalência
da previ(lên(ia social, a principal das quais se situa ('xatamnetite mio falo
existir no Estado, unia ('oflVi ênria promÍscua entre os titulares de (argos
públicos, (jili' representam. 110 inwráwdu semi aparelho, o interesse de gran-
(les iZ1'UpUS ('('OIIA!iii('OS (J1W explorarii. o'oni fins r!Ier('aiilis. a pIi(lêiIcia
so('ial . e que se utilizam das fragilidades e (las deficiências aparelhes do
sistema para colocá-la a 5('riçO (los seus interesses.

A previdência social não falhou erti (leo'orr(n('!a do plano de l)o'iielí-
tios. N p •e idêmicia social fShou em decorrêiicizi da sua gestão, porque os
verdadeiros interessados, os trai al hadores assalaria( los, sempre bramir co-
iocaios a dislãiicia 4', ao longo (los 60 anos de existência da previdência
social no Brasil. efetivamente só pari iciparam da sua gestão rios prlritelros
quatroqualro anos, que foram de 1960 até 1964-, quando (Ia aprovação da Lei
Orgânica da Previdência social, tiO) governo Juscelino kubitscliek. Eni 1 %l,

os representantes dos segurados foram afastados da gestão da previdêno'ia
social. e o Estado, a serviço de grupos privados, assumiu a sua gerência até
os dias le hoje.

A outra causa olessa filêiu'ia está na questão financeira. O iião-re('o-
lhimento das contribuições devidas pela União t' por uni razoável número
de o'mnpregaolores quebrou duas das três pernas sobre as quais o sistema
repousava. As outras fases se eml('ontravam na gestão pública da previdên-
cia social, na mnani pll!aça() 1)01 ít ico-pari idária. tio enipreguismo. no enri-
queciniento	

enri-quecimento 
i 1 Í('ilo de a(lmnhriistra(lores. no desvio de fabulosas quantias de-

vidas pelo I';5t1(IO.

De outro lado. Leinos a questão da previdência dos servidores púl)l i-

('Os. qt1' não tem. absolirtaitiente, nada a ver cmii o sistema geral da previ-
dência social.

No Brasil, em se tratando do regime geral de previdência social. só
('Omita tenilpo> de ser iço 4) trabalhador que tem contrato registrado na cartei-
ra de trabalho. E. pelo lato de ler o'ontrato registrado tia carteira e não se
encontrar na ecotiOnliia informal, esse Eral)allta(lor teiii olescoiitada a contri-
Intição para a Previdência social. E elevado o número de empresas que não
50') se apr'opriam indevidamente das contribuições descontadas de Seus em-
pregados. ruas comiteteni cri me de sonegação fiscal ao nãore('ol lierenu à
Previdência Social a sua contribuição. () governo ido dispõe de miiecanis-
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mos de controle nem tem vontade política de fiscalizar e substitui tempo de
serviço por tempo) de contribuição para obrigar o trabalhador a comprovar
que contribuiu. Essa apenas é a diferença. Esse sistema foi estendido à
previdência do serviço público. Ora, temos rio serviço público que nem o
ente estatal. riem o Estado nem o município vão fraudar a Previdência Soci-
al. No caso elos entes públicos, o que se (ki é a iriaolimplência. E. a partir de
agora. o servidor público vai passar a contar tempo de contribuição, e não,
tempo de serviço. Por quê? Para que o segurado assuma o ônus de provar
que não trabalhou, não teve um contrato registrado em carteira.

Com relação às acumulações de aposentadorias e pensões acabou-se
aprovando, em linguagem sofisticada, dispositivo que passa desapercebido
para todo o mundo. Daqui para a frente, nenhum servidor público pode
acumular provento de aposentadoria e pensão, à exceção dos titulares ocu-
pantes de car-o de livre nomeação e exoneração, precisamente OS ministros
de Estado, que po(Ierão, sim, continuar a acumular proventos de aposenta-
doria com os proventos de remuneração desses cargos, criando, pela pri-
meira vez no Brasil. em nome do princípio de isonomia e de igualdade,
aquele princípio da igualdade consagrado na "Revolução dos Bichos", se-
gundo o qual somos todos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros.

Como eu dizia, o dispositivo trai uma intenção implícita do projeto
(10 governo, que é privatizar, transformar a previdência social cm uru balcão
de negócios. No artigo 142, acaba-se com o monopólio da exploração do
risco de acidente de trabalho pelo INSS, ou seja, prevaleceu o lobby das
grandes seguradoras, algumas delas internacionais, que já desembarcaram
no Brasil precisamente, para explorar esse filé extreniamnerite rico da previ-
dência social.

E boin nos lembrarmos de que essa controvérsia, essa guerra, não é
nova. Já tios anos 50, se travava-se essa batalha. Em urna rias reformas que
foram feitas nos anos 50, entregou-se às companhias privadas a exploração
do seguro de acidentes do trabalho. Houve tanta fraude, houve tanta viola-
ção (Ia lei. qe O governo) revogou a mudança e devolveu a exploração do
seguro dc acidentes de trabalho à previdência social. Em 1967, as segura-
doi-as obtiveram, por meio de uru decreto, a devolução (lesse seguro às com-
panhias privadas. Isso foi feito, e, outra vez, essa atividade se caracterizou
por fraudes escandalosas, desrespeito à lei, etc., o que levou o governo à
elaboração de um projeto, devolvendo à previdência social o monopólio da
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exploração de seguros de acidentes de trabalho. Mas. para fizê-lo, leve de
ColIC( Ider uma vatitageul às seguradoras pri . adas: a criação (ILI(lLiel( seguro
ol)rigalóru) (file Imbw lmgmim" quando aios 1 I(Ct1(iit 1101 (IITO. para q u e
ilS ( ompatih IaS )11 tidas Iniãssem abrir I1IU) desse grande i1(O(' lo. Ag( ou,
(0fl1 .L R(b)rLflL (lei Previ(1ínlia social. isso volta. dei ivainente. a ac(niteceI

No artigo 202, estabelece-se urna discriminação ((intra (Is emprega-
dos das empresas estatais, (pie ficani j )n)ihi(las de contribuir para a previ-
(lenda (olnplellleniar adula do total de tini por um da contribuição dos
seus em)regados. E rima (\ Alente aberração. que revela, tambrn, urna grau-
( le igiiorância (li) sisterita tributário e fIScal hrasi lei ro.

A Lei o" 9.7 17, para os servidores públicos, contém tini dispositivo
que é realmente anicaçador. Até aqui não se discutiu efetivamente a fundo
a questao do sistema cai que deveria operar o regime (Id previdência social,
se (Id capitalização ou se (Id repartição.

Ao encaminhar o projeto de lei ao Congresso. o Ministério da Previ-
díiieia Social assegurou que. 110 mundo inteiro, os regimes previdcu(iarios
operavam sob o sistema de repartição. No mundo inteiro, o sistema é cus-
teado ('(II regi nie capitalização ('oleti Vil. que é uru sistema de capitaliza-
ção solidário. Por que a Previl(n ia Social adotou no Brasil tiin regime de
repartição, nos anos 70 Não for para beneficiar o trabalhador. Foi porque
em 1970 já se o'aracterizaa urna situação de insolvência tia Previdência
Social, decorrente do lato oh' (1110' toolos os governos já haviam metido a mão
tios recursos da Previdência social, levando-a a Urna situação h	tias'
falência.

Existiattias famosas reservas tédIli(aS, (onial)i tttIellt(' dX isIemuto's. ruas.
ria prática. L1O mais existentes. Essas reservas técnicas tia 14eVid(i1(ia So-
cial se equiparavam aos saldos contábeis do Fundo de (;r•irtia por Tempo
de Serviço,  pie aí estão, mas (1 (ii iihci rti não existe Riais. Então. tiara LIlilS-

carar essa fraude. a('abOII-se curti o sislerila de capitalização, que ltii tils-
Lii nulo pelo regime ole repartição, que nos leva a viver ho j e na seguinte
situação (Id contradiçãoi: a prev iofericia social básica, o regime de previ-
(kncia soo'ial, opera o,mui regi me (Id repartição. para conceder al)osenta(lo-
rias. E o sistemnia de prev i(h'ul(ia coimitpleriioiitar, que existe para coniple-
nwutar as aposentadorias conced idas pelo sistema geral. funciona num
regi me de capitalização. Isso não teve até hoje iienliumn encarni nhanuenk)
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por parte (li) gn erno. Nós sabemos que na área financeira do governo se
elaborava uni projeto de responsabilidade do ex-presidente do BNDES, que
PUSSOU a ser chamado social exatamente para f)o(lem operar com os recursos
do FAT, que são recursos do trabalhador,  para financiar os grandes lucros
econômicos, nacionais e estrangeiros que estão a(l(Juirindo aqui as empre-
sas estatais.

O proj eto que o governo pretendia encaminhar adotava o regime de
capitalização, ruas de capItalIzaçãocapitalização inclivi(lulal. Era igualzinho ao modelo
chileno, que ainda não foi efetivamente testado. E a Lei n° 9.7 17 já prevê,
no seu artigo 1 inciso VII, o registro contábil individualizado das contri-
buições de cada servidor e dos entes estatais conforme diretrizes gerais. Ou
seja, o governo pretende adotar para os funcionários públicos o regime de
capitalização individual. Com todas essas falhas, com todas essas lacunas,
com todas essas incorreções, curti todos esses atentados aos princípios téc-
nicos da previdência social, evidentemente o futuro não pode se nos apre-
sentar de uma forma irrisória. Da forma como está, o Estado brasileiro não
se encontra aparelhado para exercer a sua função de fiscalizador de uma
previdência social privatizada. l';XetflplOS tivemos a partir do ano de 1997
quando, tio Banco do Brasil, uru ente estatal que estava sendo preparado
para a privatização, a diretoria do banco, com o beneplácito (li) governo,
forçou a sua caixa de previdência a firmar um convênio por via (10 qual
doou - a palavra é essa -. sul) a alegação de que a lei autorizava, a devolu-
ção dessas contribuições ao Banco do Brasil em um contrato fraudulento de
aproximadamente R$IO milhões. Esse fato foi levado ao conhecimento do
Ministério da Fazenda, do Ministério da Previdência, da Secretaria da Pre-
vidência Complementar, e, até hoje, nenhuma providência foi tomada. Não
vanios fazer a afirmativa de que eles são coniventes com isso, mas a Secre-
taria da PrevidÉneia Complementar não está aparelhada para eXer(er a sua
função de fiscalizadora.

49



((_(.

/lssessorjuríduo (li) /WtItUt() dc /'ieiuíência (/O.s

,('r,'uIore, do Estado de !1t!jn(1S Cera i.5

\amos 1 (r(l' alguns etitiieiitános rápidos sobre essa "relorma' do
governo IC lera 1

rji ('oII1(çOti (0111 a medida provisória, logo transformada em lei
federal. Cabe lembrar o absurdo de que a lei ( l u(-  iria regulamentara emen-

da foi aprovada antes mesmo que esta o fosse. Logo em seguida à aprovação

da medida provisória, numa avalanche de normas, o Ministério da Previ-
dência regulamentou a emenda diretamente, por meio de portarias.

Em seguida. o INSS, assumindo um poder legiferante. também cdi-
lou uma série de normas e ordens de serv-iço para regulamentar a Reforma
l'revideuciária. ( ) primeiro dispositivo da 1 ei ml " 9.717 restringe a parti(i-

fl() regirile próprio aos (Irilpantes de cargo efetivo e proíbe O (011 VI1 i()

que Minas e o 1 pserilg têimi eoiti a maioria dos seus municípios, proíbe os
(OlivêlilOS entre os institHtos eslad(iais e as i feitiias. A lrIleml(la n" 20
volta a estaixIcoer que o regirile próprio, estadual ou municipal. seja desti-
nado exclusi vamnente a detentores de cargo efetivo. Volta a dizei . que todos

Os reqUisilos do regime geral (levem obrigaloriarnent eser seguidos pel os
regimes próprios. Aí vem a pii hidra portaria do Ministério (Ia Previdência,
(IdterRiiilahI(h) (lUd O ocupante (1h' (argo em (0111 issao de livre normieação e de
cargo temnporán() em emprego público fosse o1)rigatorialnenit transferido
para o regime geral. Dos scr idures do Estado, 180 mil passariam para o
regi inc geral. A União entende que regime geral é o 1 NSS. Nós (liscordanlos
(lesse CI1tCiI(liilieIitO.
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Vem a nova portaria, em fevereiro, estabelecendo que o sistema seja
financiado pela contribuição do servidor ativo e i nat i vo e do pensionista, do
militar e da reserva, inclusive.

A portaria rei lo'ra a proibição dos COiiVêiiiOs. Corno ficarão essas cen-
tenas de municípios do Estado que não têm mil servidores? Estes serão
obrigatoriamente filiados ao INSS, apesar de convên o COItI O Ipserng estar
funcionando perfeitamente, podendo ser mantido.

Veda a assistência médica. Obriga. só em Minas, 1,5 milhão de ser-
vidores a passarem irirediatamerite para o SUS. O SUS aceita, o SUS tem
suporte para receber. de uma só vez, 1,13) milhão de servidores estaduais e
municipais? A nova portaria também regulamenta a efflefl(la.

Vem uma ordem de serviço do INSS, insistindo novamente em que o
cargo temporário, a função pública e o cargo com issionado leriam de ir para
o INSS. E já estão cobrando: a fiscalização já está em todas as prefeituras e
nos órgãos estatais ciii Belo Ilori zonte.

Outra orientação que obriga os Estados e os rnun icÍpios a fazerem
urna informação na guia do Fundo de Garantia: o servidor público não tem
Fundo de Garantia, mas o Estado vai ter que emitir a Gil do Fundo para
informar ao I\SS quem é ocupante de função pública ou de cargo
comissionado, para que se possa fazer o recolhimento. Estão obrigados,
Estado e municípios, a emitir urna guia de um fundo de que o Estado não
participa. O recolhimento das contribuições colocou o Estado em igualdade
de condições com a iniciativa privada: as mesmas obrigações e prazos de
uma entidade privada, de uma indústria, se aplicam ao Estado e ao municí-
pio.

Na verdade, essa Lei n° 9.783 é. ciii nosso entendimento, exclusiva
para servidores da União. A União) quer levá-la para os Estados, irias alguns
pensionistas da União, que nunca pagaram contribuição, a partir de 1" de
niaio, já têrti desconto de 251Yc no contracheque. Se a própria União até hoje
não criou o seu regime próprio, esse valor está indo para onde? Para o caixa
único do governo federal. para pagar a dívida.

No que se refere a iniciativa, o Estado teni competência concorrente
para legislar sobre previdência. A União só poderia estabelecer as regras
básicas, as normas gerais, o Estado é que teria a competência, por meio de
seu Poder Legislativo, para estal)elecer as suas regras próprias. Por exem-
plo, o percentual de contribuição é urna regra própria de cada Estado. Não
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podemos rii.inca aceitar 1 ue O governo federal venha (liter q i w Mi iia . tem (
des(onlar 25% dosem A hw ativo, do inativo e do pensioiiista. () hta(i() tem
conlf)etência concorrente para fixar as suas eoutnbuições. para esta})ele(er
o semi regi me próprio de pi-evidência.

Ao regu !aniemitar inteirar wiite a questão. a União, entendendo ser
hierarqiiieairienle superior ao Estado, violou o> parto) fedei-ativo, jiie irada
fI1aI ' é (lo ctie a 11111W) (filase físira do Estados e IH1fli(íf)io). que se unem
para formar a União. A 1 Inião (nten(ie (fIiC esta ar juta (lesse pacto fr(ierat
vo, estabelecendo normas contra os ESta(iOS, o regi une próprio) de previ(Iên-
ria, a ol)rigatorieo laoie de se adotarem os mesmos critérios do regi rue geral

O regimile próprio) do servidor- civil, cin Minas, e o lpsemg. Para o
servidor militar é o IPSM . A tnia() quer acabar c'oiii O 1 PSM. que tem mais
de ()() anos de existência.

A lei n" 1 0.254. votada nesta Assembléia, estabeleceu o Regi me
Jtllí(ii(() EJnico. Aral)O11 com a Cl T. jogou todos os SerVi(ioreS niirui regime
estatutirio Úi1 1(C), deterruinamiolo. obrigatoriamente, a (o)fltri hUiça() para o
Ipserng. Assim, pela Lei n° 10.25* todo serviolor; sem exceção. é contrul)u-
mie obrigatório) do 1 psenig. E o DO'O'relO) ul 3 1.930 deixou novamente bem
(taro) que as próprias unidades pessoais teriam obrigatoriamente (lo' moi ciii;
COiflO) contribuintes do lpsemg, todos os seus servidores. A 1liiã() otier tirar
unia parcela para o INSS. mas as roossa leis (onim uiiiani em vigor. E a 1 ruão
se es( I UeOeU (laS suas duas leis bLisieas, que não foram revogadas. A Le i
9.7 7 não revogou a Lei n° 82122 miem a 1 mi n t 8.213, (file ol izem claramnuen-
te: 4,0 servidor do Estado ou uluni ioípio) é excluído do regirine geral se esti-
ver sujeito a regime f)róf)ri() . há duas leis federais em \igor, e a
Lei ti <' 0.717 as oumitracliz. sorri as revogar.

A Enreniola n " 20 fre o pariu federati o, fere os 1 )rin(í j )ios do Estado
Do'nnorrit 1(0) de Direito o' é passN vi de o;uestionanriento, dada a sua eviden-
te i niconistiturional m(ia(le. Se a própria ( ouist i iuiça() da República autorizou
Os Estados a estabelecerem a ooiit ri hu ic;ão dos seus ser\ idores. se a Consti-
tuição do Estado (lO' Minas assegurou-lhes assistência O' f)revidêuioia social,
não) podo' urna emenda alterar urna Loiist itiiição. ( láusu las f)tti' ' coristi-
tucionais fl() podem ser alteradas por urna nmumenda. Ela não pode alterar o
parto federal i vo (As Estados miem sua autonomia constitucional.

Tribunal de Contas, mais unia excrescência da União. A Assembléia
1 egislat iva 1cm o poder, a competência COnlstitilciOflal de fazer o controle
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externo das autarquias estaduais e tios institutos de previdência. Como pode
o Ministério (Ia Previdência Social dizer: "Não. o Tribunal de Contas e a
Assembléia Legislativa não são OS melhores para fazerem essa auditoria. ()
Banco Central é melhor". Logo em seguida, veio esse desastre do Banco
Central. A competência do Tribunal de Contas e (Ia Assembléia seria
transf'ri( ia para ('nhi(la(ks privadas e vinculadas ao Banco Central. como
está ali, iia b , 1 n " 9.7 17 e nas portarias do ministro, passando as auditorias
da Assenihléia 1 cgislati 'a e do Tribunal de Contas para enti(lades, com as
normas do Banco Central.



PREVIDÊNCIA SOCIAL 1)0 SERVIDOR
1)0 ESTADO DE MINAS GERAIS

21 de maio de 1999

55



ff	 H

Secrei ano de Estado de Recursos
ílwnunos e Administração

() equacionamento da questão previdenciária 110 fOSSO Estado tem
sido enquadrado pelo governo Itamar Franco entre as medidas chamadas
estruturantes, diferente-mente do enfoque cio governo federal, que tem pro-
curado tão-somente fazer uni ajuste de caixa, dispensando à questão menos
cuidado do que ela merece.

Não é novidade para os presentes que as Emendas à Constituição
Federal n t 's 19 e 20, que tratam, respcctivamente, da Reforma Administra-
tiva e da Reforma Previdenciária, vão impor aos entes federativos, aí inclu-
ído o Estado de Minas Gerais, algumas balizas que deverão nortear a re( ru-
lanientaçúo previdenciária em cada um deles, isso sujeita o Estado a algu-
mas amarras que certamente não gostaríamos de ter. Se pudéssemos tratar a
questão previdenciária com maior liberdade, talvez no fosse fácil dar asas
à imaginação e conceber regimes mais criativos.

O governo federal impõe, por nieio da Iniciida n (' 20, urna distinção
entre os servidores públicos: o texto diz que os regimes próprios dos entes
federativos acolherão os servidores detentores de cargos efetivos, admiti-
dos por meio (k concurso público, ficando [0(105 os demais submetidos às
normas tio regime geral de previdência. Isso suscitou uma polêmica. e o
Estado de Minas Gerais, particularmente, entendendo que esse ditame da
Emenda n° 20, por si SÓ, não revogou uma (ias cláusulas pétreas constitu-
cionais, que preserva t) sistema federativo, ingressou em juízo, com pedido
de liminar de Mandado de Segurança para poder fazer valer o seu direito
de também tratar da questão previdenciária, de seus servidores, efetivos
ou não.

O) (



A questão é que o governo federal entendeu que os Estados. os entes
li,deraolos. poderão cuidar do regline de pre\1(lt1)(jíi próprio tios sons servi-
lotes (Am á~ íO(1o)S 05 olenuais - e. quando falamos enu 10(10)5 os deniais.

especifirariieiite 110 ESla(l() de M ilias ( , ( fliis. (StalTiOs falando (te uru uuueriso
(miL! ngeri te de pessoas - continuariam,ilariarti, (OUl() efll acontecendo até agora.
mantidas absolutamente à margem de qualquer tralarulelIto) de sua questão
prevideul(uíria, partuetilarunenle tio que tange t aposentadoria.

) Estado de Mina, Gerais hão eo!i(or(la (0111 O) elltoIl(l nieuilo do
governo federal de que o eoniauicio eonst i tuueional que (1 ispôe sobre a sub-
missão dos todos os servidores não eletivos ao regi nu geral de prev iol(noia
oli1erriui ne, necessariaurn'nte. a sua adesuo. a sua ransposiçã() para o 1
Essa é a interpretação dl) governo) federal e, muito particularmente, do
h\S. () Estado, por ulelO da sua Prot'uradoria. moveu urna ação, por achar
que esse entendimento é nconstittl(ional ( ) Estado pretende, ele próprio.
assuntir a previdência, a aposentadoria do seu pessoal não efetivo. desde
que. ele Estado, aplique aos servidores as normas do regime geral de pre-
vidência.

Essa é, pois, a grande questão Sobre a qual se debruça, hoje, esse
grupo de trabalho. Que tratamento) daremos a CIa? Quem ficará no regime
próprio e quem ficará no regi me geral? Esse pessoal também ficaria ligado
ao Estado, desde que regulo pelas normas do regi une geral?

Todos esses "regrariuruitos 1 rnpl icarão a necessidade de alterações
ruo texto eorlstitu(ioulal mineiro. para adequá-lo ao novo sistema
previdehlciário) que () Estado) vier a adotar. Foram elaboradas chias propostas
de erui('hIda ii ( Á)ulst itul tÇ( 1. Unia. ciit tou'itoui eorn a (0111111)11 iÇit() CIO) l })5(Itlg.
pnqAc que o Estado assuma O) pessoal hian eletivo uuuinu regime pre ideul(iario

l)u 1 l)ri, desde que obtenha cx tIo ria ação de tuiconst 1 tuutional idade. Esse
pessoal lerá de ser regido luiu regéne geral da previdência (111 pudo'rií sub-
meter-se às normas de tini regi nie próprio? A outra proposta é um plano
alternativo pariu o) caso de o Juidiotário entender ciinni correta a oorulpreen-
sao)que o governou federal terui do que rel)reserlta esse rogramemit() constitu-
cional inovado pela Emenda tu" M. Assim, esse pessoal do Estado setá, de
fato. (lO) ponto) de vista pro'viClellciário). levado ao 1 \.

Seja qual for a solução, o lado positivo dessa discussão é que uru
grande contingente de servidores do Estado, que hoje não tem perspectiva
de aposentadoria. sobretudo> os designados cio Setor da eduieaçao. que são
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em torno de cem mil pessoas, passarão a ter alguma perspectiva de aposen-
tadoria, riu in regi nie ou noutro.

Chegamos a uni ponto em que se produzem leis que, de antemão,
Sabe-Se (11W 11W) serão cunipridas. E o caso da Lei n° 9.717, (jtiC impõe 111H

limite de 12% de gasto com Pessoal inativo. Que se saiba, miao existe ainda
o instituto da exoneração dos aposentados nem o da demissão de pensionis-
tas. 'ilulvez o governo federal esteja sugerindo a contratação de um serial
killer. que nos permitisse diminuir o número de inativos e reduzir o compro-
metimento atual, de cerca de 30 0/e, para os 12% impostos pela Lei n"
9.717.

Diante desse regulamento, Minas Gerais talvez seja o único Estado
que tem, pelo menos, a chance de manter alguma ilusão e esperança de
buscar esse encontro de contas, por tê-lo solicitado, de maneira formal,
antes do advento da Lei FIauly. Será que essa lei estaria regendo o encontro
de contas entre a União e o Estado de Minas Gerais? Sim, porque Minas já
o havia pleiteado, baseado em números produzidos pelo Tribunal de Contas
do Estado, antes que essa lei tivesse sido publicada e sancionada. Essas
são algumas considerações que apresento de imediato.

Gostaria dedizer, ainda, que o Estado não está tratando a questão
previdenciária como forma de fazer ajuste de caixa, mas, sim, de buscar
urna estruturação decente do seu sistema previdemiciário.
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Presidente (1(1 Instituto (te Prel'ulên(io dos Servidores
(/0 FSt(I(J() de il'Juuts (;(r(,i.

Gostaria de lazer um histórico a part ir de 1992,  coro relação à qires-
IU() prev idencuiria flI) Estado de Minas e sua conseqüente reorganização.
situando a Reforma da Previdência no contexto do Estado atual, que e mui-
1(1 diferente do ESla(iO (1111' defendenios.

A partir de agosto de 1995.  o ministro Bresser Pereira encaminhou
ao Congresso Nacional seu projeil de reforma do Estado. com quatro setores
essenciais. ( ) primem era o núcleo ('si rat(gic() e l)uroc'ráli('o e conipuriha-
se dos ministros e secreLírios de Estado, prefeitos e a cúpula atlriiiriistraii-

() segundo eram os serviços exclusivista, do Estado e st'riarti aqueles
setores (lU( não davam lucro, hão interessando. portanto, à iniciativa priva-
(ia. 011 seja. a segurança púhl ica. o meio ambiente, etc. () terceiro era o setor
de produção de bens de serviço, e ele propunha a sua )rivaLlzaçao: a iiti-
gla elétrica. a Copasa. 05 hahl('OS. os ('urrelos. ('11. () úl ti ino eIarli ()& serviços
so('iais ('OhflJ)etitivOs, tIfl (I1(' 005 iiiclilíliiiis: a educação. a saúde ca previ-
(k11('iZI social. Nesse s(tOi, 1) que não (I('SSt' llI(ro ficaria (0111 (1 Estado.
enquanto o que (Ies(' seria repassado geluerosanlentc' à inicial iva privada.

A reirnia acontece julstarneulte nesse contexto. ciii que se pr(11roi1.
(It' todas as formas, criar mc('amsmos legais ou não para impor urna reforma
que 1h10 nos interessa. No) caso da 1)heVi(lcn(ia, a 1>ai't(' (ia saúde. que Iua(
ltii, Fica para o Esta(io. en(juarut() a (Intra poderia ser priatizada, se assim
P0(l('nhbos dizer, por ineio das organizações so(-iais.

No ('UsO espeeíllc() da pr('v idêuicia social do Estado, isso Ai lei lo por
meio da asfixia financeira de seus institutos (lo' pr€'Vidêil('ia, tanto o lÇ)seflIg
('00(1) o 1 PM . ( ' 1)111 a apropriação indébita (l(' seus recursos, (1(1 (Z15() tio
tpsenug, cerca de R81,5  bilhão.
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A fim de que pudéssemos debater e ter a certeza de que estávamos
no caminho correto, realizamos nesta Casa, eni abril de 1997. um fórum
técnico sobre previdência social. Como conseqüência dos trabalhos daque-
le fórum, constatamos que não liii como se falar em reorganizar a nossa
seguridade social sem estabelecermos, em primeiro lugar, a sua indepen-
dêticia financeira e, em segundo lugar, a legitimidade da sua ação For meio
da democratização cia sua gestão.

A CPI então realizada, após cinco meses de discussões. encanipanclo
as sugestões do fóruin técnico, apresentou três projetos de lei e unia propos-
ta de emenda constitucional, que propunha a criação do orçamento da
seguridade social do Estado de Minas Gerais, para pôr fim aos desvios dos
recursos da seguridade social e para que tais recursos fossem canalizados
para as atividades finalísticas que integravam aquele plano de benefícios.
Além disso, foi sugerida a transformação do atual Conselho Diretor do lpsemg
cru uru Conselho Deliberativo, de composição paritária entre servidores e
governo, e a illstittiiçã() de uru Conselho de Beneficiários, para que O servi-
dor público fosse ouvido. Esse Conselho de Beneficiários se faria represen-
tar em 25 centros regionais, a fim de que os servidores do interior partici-
passem tanibém dessa gestão. Outra proposta foi a retirada (lesse órgão de
seguridade do caixa único, a fim de que a autonomia financeira possibili-
tasse o cumprimento do objetivo, das finalidades determinadas 1H) seu pia-
110 de benefício.

O projeto do Conselho Beneficiário já virou lei e está sendo implan-
lado: os outros dois proj etos estão tramitando nesta Casa. 'Iarnbém encami-
nhamos uma proposta que busca a organização, não do lpsemg e da Previ-
ciência, mas da seguridade social do servidor público - aí entendidas a
pensão, a aposentadoria, a saúde e a assistência social - para todos os ser-
vidores do Estado de Minas Gerais. Isso porque entendemos que não pode-
mos deixar a descoberto, sem nenhuma garantia. 120 mil professoras públi-
cas, que hoje não têm direito sequer a unia aposentadoria. Não podemos
deixar os integrantes de função pública e os comissionados de recrutamen-
to amplo fora desse regime. Entendemos que é possível organizar esse regi-
me, com base em cálculos atuariais, para que se transforme efetivamente
em uru regime que possa resguardar os servidores e dar-nos garantias, aca-
bando com nossa insegurança.
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Iiri que pridésemos levar adiante esse trabalho de tinia maneira
(orreta, é necessária a organização da nossa seti n(litde. cora uni regi rue

I)fl'tI)flO. como (lpterruinarn as disposições gerais do regime geral de previ-
dência social, por fido (li:' Ires fluidos e i1l() de um. Por que três? Eni pri-
meiro lugar; porque entendemos que o Estado mulo (leve participar da saúde.
;\ saúde do svi-vidor. fi LIe foi construída cont a sua contribuição. é de sua
res s)nsal)i 1 idade.

A saúde pública é o SIiS, qtir gostaríamos que estivesse 1 tuilciunali-
(11) melhor tamuuI)énI. Uni ftiiiolo> (te f)(fl5() e uni fiinolu (te ap >sei itttloria. Por
qm , separado? l lensão é regi rue de repartição) de capitais de cobertura. apo-
sentadoria é regime de capitalização. Não dá para misturar as (luas C0Sl5.

No caso da pensão, já existe uma reserva. Ela foi apropriada, está no lugar
errado, mas vai ter de voltar uni dia. No caso da aposentadoria. fluO.

existe rim passivo e os desvios constantes. ( ! t1d ocorrerani em todotodo esse tem-
po. Então. diante da perspectiva de montantes que seriam acumulados, pri mi-
(ipal niente nos dois fundos da pai-te previdemiciária, não poderíamos abrir
mão da participação (lo) servidor público nessa gestão, porque somente des-
a fornia iríamos garantir que esses recursos fossem canalizados para essa

seguridade social.
() que está sendo proposto) é tini regime geral de pr(vi(lêni1. e esse

regime próprio seria por meio do 1 psemg. Por quê? Porque o regi rue geral
de previdência social. (011)1) foi colocado, fere a autonomia cios Estados e
milIiIlicí 1 )io)s, viola o pacto federativo e impõe ao Estado e a nos, servidores
f )Ú1)l i(OS. 'i tiiaçí)(s insuportáveis. No Caso (lO Estado de Minas Gerais, a
partir do mtlomilento) emui que deixar de contribuir para o lpsemiig corri 4% e for
(-ontribuir para o INSS no po'r(entllal de 21 a 23. tirita despesa adicional
para o Estado da ordem de R3() mil Itões por mês. Iarnhéni gostaríamos de
lembrar que. tom a argüição (ia i n onsti tucionualidade pela Procuradoria-
Geral do Estado, todas as implicações da Lei n 9.717 estão siistadas 110

Estado de \l mias. () Estudou de Minas ( ;(1ais foi o primeiro Estado que ga-
nhou a liminar no Mandado de segurança. A Emenda n" 2() tamnbéni. O
regimile geral de previdência social estabelece os requisitos e critérios, as
normas gerais. o' nóS. Estados, poderíamos legislar coricorretiteniente. No
(as() (10) cargo cmii (OmfliSs() ole livre nomeação e exoneração. tio cargo) tem-
porário) 011 emprego) púbuio, tarnhéni não poderíamos aceitar isso  partir
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do rnomentti em que a legislação decorrente da Constituição de 1988, in-
eltiSive O Reginie .Jtirídi(() Uiiico, garante a cOtldiçã() de servidot

Criticaram o calculo do Tribunal de Contas. mas não apresentaram
a outra conta mostrando (jUC o cá lc til (1 (10 Tribunal não é real. ( ) que ocorre
e que e. por meio do regi inc j uríd leu (i ri ico e da (Ofltageni recíproca, o
EsIa(l() assumiu O COtflO55() de pagar aposentadorias e o 1 psenig assu-
liii ii o compromisso de pagar pensões, tem que haver o ressarcimento. No
caso (tu teto. o ministro, por meio de portaria, estabelece tirit teto (ltl(' nem o
Congresso Nacional conseguiu definir se é 8, 10 ou 12.

Os benefícios do regime geral de previdência dos Estados e niunicí-

PiOs mio poderão conceder aumentos distintos dos previstos no regime ge-
ral. E lista todos aqueles benefícios, mas isso não implica que não possa-
inos continuar com os que já temos. Claro que podemos, porque, se há
interesse, se é a nossa contribuição) e se ternos o direito de definir por legis-
lação concorrente, vamos manter isso.
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!)ireior-geral do Intiito I' Pre,'ulêncu,
do Ser,idor ililitar

(;ostiria de registrar que a nossa presença neste Fórtirii. especial-
mente no contexto da previdência social cio servidor do Estado. terá. (0111()

foco central, a manutenção de nosso Instituto corno órgão (li' previdência
social do militar (lo Estado. A nossa flialOr preOcu)aÇã() fl() rnOIlleflt() atual (
a situação do instituto de Previ lência dos Servidores \1 iii Lares, cuja atuação
contri I)Ili i )i11 1 a atito-esi i rua (l) poliM 11111 itar e para a nianuleilção do

riioral da ti-opa.
Nosso 1 ustil 1110 existe h1 quase 90 altos. Antecede llisloricaiiicn[c a

qualquer outra entidade do mesmo gênero em Minasnas Gerais e à trópria
previdência social nacional.

Nos seus iri rriei ros 23 ano, niante c-se exclusivamente com a coo-
irihiiição do pessoal militar do Estado, seni qualiiier aporte rio Tesouro, só
iniciada a partir (Ir 1931. \alr dizer: a base de formação de suas reservas
foi ciiiineiiterncntc cooI)crati isla e privada.

Erri 1978.  Foi trartslorriia lo cm autarquia. rtm atuação ('Iii duas fren-
tes: j )revi(Iênoia social e assistência à saúde.

Rec( iii lle(elnOS a difícil equação li Ilancei ia da preVi(IêIlCiii social
nacional, consequência afluente de inúmera,, oausa e reflexo da orise.
sediniientaola o-' crônica, do flOSS() próprio IiIO(lCl() e(oiiAnruico.

Reflexo. tanlll)énil. (Ia ili'-IllIci(ncia de suas estruturas de fi'caliza-
ÇLiO, aiitii tona e gestão, (lo' anii la sonegação tri1)titui'ia, riialcoiiihat ir la e es-
tinuIula 1 1 ' F)e rnIi ( i0..i ( i J(ie do nosso IflO(lt'lO lis(1l. O' da iriadintiplêncit
initl)tiui c (lo) I;staoiit brasileiro (planto) () culnI F )rimelut() das suas próprias oiwi-
gações pat rOilai s. ao Ioiig() do tempo.
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Defendemos, com inteira convicção edespidos de qualquer conotação
meramente classista, a preservação de regras próprias para a pi-evidência
dos militares e do EPSM, corno entidade responsável pelo seu provimento e
gestaO.

A existência de regras próprias pertinentes à previdência militar
corresponde a experiência universal acerca dessa matéria e decorre da pró-
pria cofl(epção do Estado, que estabelece, em relação ao ni iii (ar,
norniatizaçã() específica e regime jurí(luo diferenciado.

A atividade da Polícia Militar tem (ara(terísticas próprias, de tie-
cessário reflexo na sua previdência social.

A ocorrência de suas condições especiais de trabalho tem sido, não
raras vezes, causa precoce de incapacidade física, estresse e alto índice de
evasão.

Em artigo intitulado "Militar é l)iferente", publicado no Jornal "O
Globo", do dia 11 de maio, o deputado federal Aldo Rebelo, do PC do B de
São Paulo, descreve as profundas diferenças de estruturação da sociedade
civil e do segmento militar-, afi rinando textualmente:

"... Não se discute, na experiência rirundial, a ocorrência de previ-
dência militar específica. Aliás, a previdência social decorreu, original e
propriamente, da necessidade de preservar as condições de atuação dos
exércitos, levados, para atenderem às requisições de cafli ( )anha, a abando-
nar à própria sorle familiares e bens.

No tema particular da previdência social, a retórica do "Tudo que é
diferenciado é privilégio" não tem sustentação: os regimes são diferentes,
porque a atividade também o é.

Exemplo ilustrativo é a questão do 1 ind te de idade para aposentado-
na: como exigir a li igidez física necessária à atividade policial a uni horriem
ou niu1hei (001 55 anos de idade?

Ainda sem confirmação oficial. circula, na Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, corri alguma desenvoltura, a tese (Ia
supressão do 1 ISM, e talvez do Ipsemg, para em seu lugar, constituir-se trina
nova entidwk, 011 um fundo rui ificado, para dedicar-se à vindoura previ-
dência social dos servidores públicos.

Manifesto, de público, a nossa discordância em relação a essa possí-
vel tese. Como espero ter podido demonstrar, da conveniência e da flecessi-
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dade de unia previdência especificarnente dirigida ao militar. decorre. por
inferência natural. a designação de urna entidade específica a ela devotada.

() 1 PS\1 é bem-estruturado e absolutamente enxuto: de urna previ-
são (k' 193 (argos, tem alrialirierite apeiras 95 servidores, iiúrIIer() inferior zi
metade da previsão, o que dá 1)erri a idéia do grau de prohssioiial isfllo (
seus quadros e la racional idade da sua administração.

A h)lIia iliensal tcle(lIa de F)eSS0 1 l\1, ifl(luirali) os inativos -
l)sulutarn('nt( cru (lia, inclusive em ternH)s dc ul)rigaçoes patronais e déci-

mo terceiro salário -, é de R$ 163 mil mensais, correspondentes a 2,32%
da nOSSa despesa líquida.

Tal índice. que nao tem qualquer correspondente erti toda a adminis-
tração estadual. faria inveja à Lei Camata e deslumbraria os mentores da
Lei Federal ri 9.71 -7, que o posicionaram. cru relação apenas aos inativos,
erur 12%!

Ademais, nenhum dispositivo da Lei 9.7 17 estabelece, endossa ou
autoriza a tese de que se deva ter um Único instituto de prcv'i(Iência. a gerir
diversidade tão flagrante.

Ao contrário: a Constituição Federal, a partir da lriwiida Consti tu-
nona1 n 18, de 5 de fevereiro de 1998, estabeleceu deli iii ti varnente essa
oliferença, ao substituir o terruro específico "Servidor Público Civil" pela
menção genérica a "Servidor Público" e dele excluir o militar estaolual,
assim tratado e mencionado ('fli capítulo i parto'.

Vale dizer: (lesde feereiro de 1998, a partir da I'AuieIuIa n" 18. o
Ieruuio servidor público nau rruais designa o uni 1 itar federal rierui o estadual.
'lnios servidor upúblico, que é o civil, e militar do Estado, 011 militar esta-
dual, que é o integrante (Ias polícias militaresilares e dos corpos de l ombei ros
militares..."

( ) artigo 10 da Portaria Ministerial n('4.992, ao vedar a existên-
cia de mais (li' 11111 regime próprio de previdência social dos serv idore
públicos, como visto, pode até referir-se a servidores públicos de outros
de um mesmo Pudei mas olefi iii tivarnente irão engloba os rui 1 itares.

Aliás, esse dispositivo (' claramente inconstitucional. vuu visivelmente
extrapolar os limites da Lei n" 9.71 7 e da t'.rneml(Ia n 20. que miao contêm
tal vedação e, em muito boa hora e sal)iaruieuute, determinou a Justiça fede-
ral a suslação de sua aplicação neste Estado... 
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"... A preservação do IPSM é urna questão de eqüidade, face a pecu-
liaridades legais e profissionais, enseja(loras de um "estado de espírito"
diverso na classe dos militares, corroborando o princípio. universalmente
assente, tão bem caracterizado pelo grande tribuno, parlamentar e nest ii'
Rui Barbosa, segundo O (]tIal a eqüidade consiste em "tratar igualmente, os
iguais e, desigiialniente, os desiguais, na medida em que se desigualani".

Não há mais espaço para equacionar a previdência social nos seus
atuais moldes, em que uru instituto paga jwnsões, enquanto o Tesouro ban-
ca a aposentadoria. Nenhum texto constitucional, legal ou flI5!fl() regula-
mentar. sequer presume a preservação desse si ai w qo, inteiramente inde-
sejável e fora de controle.

Defendemos a tese de que o [PSM, a partir da constituição de um
determinado lindo e em um determinado momento, que a lei e os estudos
atuariais irão apontar, deverá assumir também o pagamento de todas as
aposentadorias virulouras no âmbito da Polícia Militar; limitando-se os
cursos do Tesouro ao custeio da máquina administrativa operante e aos in-
vestimentos e fomento aos quais (leve prioritariamente dedicar-se..."

Ousamos afirmar que, se tivesse o governo Eduardo Azeredo cum-
prido com as suas obrigações patronais para com o IPSM, como sempre lhe
determinou a Lei n' 10.366. de 1990, teria o IPSM hoje, sem deixar de
desempenhar a sua missão, urna reserva corrigida em torno de R$8()0 mi-
lhões e condições de assumir de imediato tal compromisso, reduzindo a
zero as despesas do Tesouro para com o pessoa] militar inativo.

Só a miopia financeira e o raciocínio imediatista e dissociado do
senso de legalidade podem ter levado à dilapidação das nossas reservas; a
negativa de aporte de recursos pelo Tesouro se configurou como inegável
desvio de finalidade, verdadeiro seqüestro de recurso público especifica-
mente direcionado i previdência social a cargo do IPSM.

A adoção dessa linha de ação impõe que o Estado retome o fiel cumn-
prilnelrt() da lei quanto à constituição do fundo e às suas obrigações patr-
nais.

A significação inanoeira de tal dispêndio, porém, será quase
diataniente decrescente, na medida em que se irão transferindo para o Ins-
tituto de Previdência os encargos decorrentes (Ias aposentadorias, do fale-
cimento e, pela via da eonlpelmsaçao financeira entre os institutos, até rues-
riu	lii \ U-1() dos 1 u( 1 I( .
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Um único 1 ('(1 o i&,iiO será necessário; aliás, sempre foi necessário
a ação gos ernarnental : o exercício intransigente do espírito público, ('lijos
J)ólOS (te sustentação são a serie(lade, austeridade e competência no tra-
to (la coisa pública.tu.

Defendemos a prescrvaça() tia assistiti(ia à saúde do público
prei(len(iiírio da Polícia Militar a cargo do II'SM.

lerrU)s a favor de flOSSI) ponto de vista, em primeiro lugar. a expe-
riência acumulada do IPS\1 ira geslao do Plano de Saúde da Polícia
Miffiar. ao longo dos últimos 25 anos. vivenciando uma evolução que
posicionou, cru plano de superior qual ida(1C. O ateii(l i rnento à saúde da
Polícia Militar.

A concepção democrática e os rnecan isrflos (te controle de nosso
plano de saúde antc(e(ivram as teses que só agora começam a sedimentar-
se legal e doutn riariarneirte. a parti - da sanção da Lei Federal n 9.656,
de 1998. que (IiSpõc sobre os planos e seguros privados do- assistência à
saúde.

Nosso plano de saúde tem profissionais e estabelecimentos de
saúde credenciados ao longo de 10(10 o território estadual, com estrita
obediência à legislação pertinente às licitações  e comi 1 ralações.

Propicia cru média - (lados de 1998 - 18.) mil atendimentos por
ao) (115 tu médio, tudo incluído,  de R825.00. Custa ao miii tai inde -

pendentemente  do ri úmero de dependentes, a importância e( ui 'alerilc
a 3.33 1-/( , de sua remuneração básica, um custo incomparavelmente  mais
harai O 11W O mais elementar dos I)li11105 de saúde particulares.

]tru_ sobre os demais planos de saúde, a vantagem adicional do
rateio social dos custos envol ido,: qtiemri ganha mais paga mais. 011

Seja. a eo)ntril)uição maior do oficiais cus(eia )ar(1aIn1e11te a dos pra-
ça.

(:01151 i tu i sólido ponto de referência e sustentação pessoal dos
in legrani es da Polícia Militar,tar, ('OfU poriente importante tias políticas de
pessoal , da Corporação.

E gerido pela própria Polícia Militar, e exatamente aí, está uru
tios seus punhos de eficiência, compromisso e grandeza: onde ericoirtrar,
com tanta ganância e lan la diii (O Idade instaladas nessa área, um plano
de saúde que, superiormente a qualquer plano análogo, tenha gestão,
empenho e liquidação I'O11OV (los pelo próprio usuário?
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Resumo o meu posicionamento nos seguintes termos:
Á oportunidade de repensamento e de reorganização da previ-

dência social cio servidor público deve servir à profunda reflexão de
toda a so-ciedade. Não se pretende, de forma alguma, sedimentar
iniquidades ou benefícios não consentâneos com a realidade brasileira,
mas colocar publicamente a discussão do assunto, com peremptória re-
jeição de argumentos meramente financeiros.

A discussão cio tema previcienciário não pode desfocar-se cios ní-
veis social, sindical, trabalhista, político, para, em seu lugar, passar a
palavra exclusivamente à área financeira. O financeiro e o econômico é
que devem servir ao social, e não o social escravizar-se por aqueles.
Quando se (lá prioridade ao dono do caixa, a ótica se distorce e as prio-
ridades invariavelmente se invertem.

O dispêndio governamental com a seguridade social tem retorno
certo por meio do próprio comércio e do asseguramento da igualdade e
da justiça, da cidadania e da dignidade da pessoa humana, menciona-
dos no preâmbulo e no artigo 1 ° de nossa Constituição, corno fundamen-
tos e valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem pre-
conceitos, fundada na harmonia social.

Endossamos, com a rriesmna veemência, os argumentos brilhantes
e vitoriosamente aduzidos pela sempre douta Procuradoria-Geral do
Estado contra a ampla geração e difusão de normas, que, a pretexto de
regularem matéria previdenciária, violam a capacidade de auto-organi-
zação dos Estados e o próprio princípio federativo. Nesse particular,
fazemos coro aos aplausos à Procuradoria-Geral do Estado pela tese
sustentada, que mereceu da Justiça a acolhida liminar devida.

Defendemos a necessidade de uma previdência social especifi-
camente voltada para o mil itar estadual, a preservação do IPSM, como o
instituto de previdência do militar estadual mineiro, e a atribuição ao
TPSM, a partir da constituição de um determinado fundo e em um deter-
minado momento, que a lei e os estudos atuariais irão apontar, da res-
ponsabilidade pelo pagamento de todas as aposentadorias vindouras no
âmbito da Polícia Militar, passando os recursos do Tesouro a se limita-
rem ao custeio da máquina administrativa operante e aos investimentos
e fomento aos quais deve prioritariamente dedicar-se..."
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Defendemos o financiamento e a manutenção da assistência à
saúde (Ofl1O responsabilidade conjunta do IPSM e da Polícia Militar,
grafando como puramentete aventu ira qualquer tentativa de
suca learnen to de nosso Plano de Saúde que, a rigor da verdade, consti-
lu i niode lo a adotat.
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Coordenador da h'nte contra a Destruição
do Serviço Público em Minas Gerais

Na luta que tivemos, nos anos 30, pela Constituição da República,
conseguimos, a (luras penas, constituir urna Carta Magna desta Nação. As
medidas relativas à reforma hoje tornadas ferem princípios constitucionais.
Tomou-se rned idas (te reforma que afligem a toda classe trabalhadora. Isso
é, para nós, uma situação inadmissível.

O setor privado se coloca como não lucrativo. Gostaria de saber qual
C o sistema previ(lenciário (leste País que não quer ter lucros. Se isso acon-
tecer, ele, não é um setor privado que, inclusive, vá constituir uma reserva
técnica para poder pagar essas aposentadorias. Nós, servidores E)Ú1)1i(0s do
Estado, estamos, ao longo (lesse período, assistindo à aprovação da Emenda
n`20 e da Lei n° 9.717, corri todos os seus aspectos de inconstitucional idade
levantados, e isso nos leva à necessidade (te flOS organizarmos para que
possamos organizar o nosso sistema previdenciário. Sabemos que as medi-
(Ias tornadas pelo governo federal, nessas (luas reformas, trazerri uru grande
transtorno não somente para nós, servidores estaduais, ruias tamnl)émui para os
servidores municipais. Os prefeitos estão desesperados, semsaber como
fazer para reorganizar seu sistema. Nós, servidores (lo Estado, estamos ahrin-
do C5SC processo de discussão, tuas Saberflo5 os grandes transtornos que tios
trouxe esse devaneio do governo federal.

Se forem i nluplanuta(las as medidas da reforrria. corno estão constituí-
das hoj e tia Emenda nu" 20 e mia Lei ri" 9.917. o desconto para o servidor
público do Estado girará em torno de 28%. Considerando-se os quatro anos
sem reajuste salarial, entendemos que esse confisco apresentado ao con-
junto de servidores públicos do EIstado é inaceitável. O companheiro Júnior,
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Presidente do 1 psemg. fez o relato do nosso) traI)afll() no ano passado. em
(pie, baseados em o'aloUlos atuariais, colocáanios urna proposta para a
seguridade social do servidor públiro: 1 1

lstaUios assistindo ao avanço (lesse pn)tet() ,ieoliheral que está sen-
do adotado no País. \Iéni da defiinçao do Estado que desejarii para o povo
hras: ici rO. ternos outro) desafio a crifretitar: a t erre ira reforma que está sen-
do proposta. () nosso) (orilbate é ao projeto sobre as organizações sociais,
que está uiovaniente nesta Casa. Além desse, existem mais dois J)1'j(tos q tue
tratam das urgan izaçoes so(iats, Os quais oIeverno ('orilhater. pois têm 
Ol)jeti() d' entregar o patrimônio público ao setor privado. Nós. como servi-
dores públicos. ternos uni conipronhisso couri a sociedade e, portanto, não
podemos permitir que )ro j elos corno esses, de tamanha monta. possam avan-
çar.

SaI)eriu)s que as reformas têm o objetivo de canalizar re('ursos para
que o governo k'deral possa pagar o Fundo Monetário Internacional.

(;stii-ia (IC lazer tini convite aos companheiros representantes do
II SM. a fi m de o itu' possamos, conjuntamente, fazer essa (1 iscussao a res-
peito da seguridade social do servidor público. Iaintor civil como nurilitar, a
fim de oornhiaterrnos o projeto qe está sendo or(luestrad() para o 11055(1 País.
Temos de nus unir; como classe trabalhadora. para lazer essa grande defesa.

\ejo a Importância (lesse passo inicial de discussão, diante dos de-
safios colocados pala todos os servidores 1 )úl)licos, principalmente para o
pessoal da função pública e para os designados (Ia educação.

lrcflio)s relutar tais desafios, a parlirpartir do uioniento cru que cstivcrruuos
bastante organizados e consegui i'nios apresentar propostas t((l1i(as, cotfl()
fizemos 1)0 ano passado. Dessa lornia. iremos cor) trapo r todas as outras rue-
(1 idas já colocadas.

O governador 1 tarnar Franco fez mudanças na Secretaria da lazell(la.
Ou imos as declarações do secretário da Fazenda quanto à contenção de
gastos. Uma das mc li( las seria di mmii ir os gastos com os aposentados. Hoje.
as próprias medidas da rebrrna estabelecem que os gastos com as aposen-
tadorias teriam de chegar a 1 2%.

governo) fala que tem um gasto com a aposentadoria e corri a folha
de pagamento) em torno de 300/ a 40%. Essa é uma das grandes preocupa-
ções (pie nos fica ao principiarmos a discussão (Ofli O l'51a(lo, tanto a res-
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peito da reforma administrativa quanto (Ia reforma previdencuíria: que não
se torne nenhuma medida que venha a lesar ou confiscar qualquer setor do
serviço púbi teu - tanto os servidores (Ia ativa, cOmo os aposentados.

Não podemos perder de vista também a Kmnenda n° 19. que, em al-
guns aspectos, tem grande reflexo na vida dos servidores públicos. Quando
da implantação da reforma administrativa, uma das medidas, so' for torna-
(Ia, ao invés da abertura de concurso público, criará um novo esvaziamento
na forma de contribuição: é a criação (10 regi me celetista, porque esses
recursos também estarão judo para o setor do INSS. Temos de continuar
trabalhando e elaborando proj etos, porque é a partir- de nossa organização
que teremos conquistas e conseguiremos fazer uma grande reforma neste
Estado.
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Assessor es/)e(lal do lrebunttI d' 11151 iÇ(1

Ç,ostaria de falar sobre a etimologia da palavra pIe tdncia: pre +
ru/ere, que significa ver antes. Riree que o que tivemos no País até agora
foi tinia imprevidência. ou seja, ninguém viu antes o que poderia a(iit(rCr.

Quanto à aposcnta(loria, o l)elieflcio mais sigtiificativo. - e existem
outros que iiao estão sendo levados em eoiita neste debate -, era previsível

(Pie, ()111 a aposenta( lona estatutária i't conta do Tesouro. tini dia o saco
a(al)aria 1 ilrano lo. ( ) poço chegaria ao 1 mi. Não é possível que uni Estado
uioolerno se (li(Iiqtie. (iiiioa e exelusivaniente. a a rreca(lar e repassar di-
nheiro para OS serv idores públicos.

E 11Cce5Sirio) que se leve eni conta o interesse maior (Ia sociedade. ()
Estado tem corno obngaçao. primeira e íuiidanieiital. j noolu',ir o bem co-
riiuoii. Esta é a atividade principal que se espera dele. A atividade estatal,
ouruuo garantidora desse heiii couuiuirn, (01110, por exemplo, na saúde, lia se-
gurança, no saneamento, et('. fica cxi remanlent(' (1 ii icultada (j uaiu(lo) toda a
a ri aiação está comprometida com uma única (lesi inação: O) pagiruieiito
dos aposentados na (Olitii (li) Tesouro.

Quero afirinar. então. que. do ponto de vista pessoal, não tenho nada
ooiitnt uitii sislenia Cofltrihuti\o) do hincionalismo público para garantir sua
aposeti tao lona e seus dentais 1 )euiefícios. Acho apenas que estamos fazendo
com 60 anos de aI raso. Por isso, estamos ciii u'entan(lo essa dificuldade. Se
existisse jrc iclêiicia (lC flOSSOS antepassados. se a gestan da coisa pública
tivesse sido conduzida com mais seriedade não estaríamos, agora, preo(u-
pados com essa questão.
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Não ouvi, nestes dois dias de debate, urna coisa: ninguém falou so-
bre como o Estado de Minas Gerais está se movimentando diante da reali-
dade fática da existência da reforma, pura providenciar as medidas a serem
tornadas. a partir de discussões sobre a constituição desse sistema
previdcnciário específico do servidor público mineiro.

Ficamos centrados, na maior parte do tempo, na questão dessa (lis-
1 )titt do governo federal, da quebra do pacto federativo com relação ao reco-
1 llilIIent() (las contribuições prevideuciárias, para aqueles servidores ocu-
pantes (te cargos de recrutarnetilo amplo, função pública e títulos precários,
COMO chattiamos no Tri I)utlal. e assim por diante. Esse é um problema. Não
é o proI)IerIla. Acho que, antes de chegarmos a ele. devíamos pensar qual o
sistema prevideticiário que se pretende implantar no Estado de Minas Ge-
rais para o servidor efetivo. Se poderá abranger também as demais catego-
rias é um passo (la discussão.

O debate (leve-se voltar para o ponto fundamental: o que faremos da
previdência pública mineira? Como vamos conduzir a questão da institui-
ção desse fundo? Que aportes financeiros, que recursos ativos temos? Que
estudos atuariais realmente precisos existem, que nos levem a propor solu-
ções? Esse é O) problema.

E muito importante que. nesta Casa, a discussão política seja mais
aparente. Mas diria que, no inornemito em que estamos, essa discussão já
está um pouco deslocada no tempo. no CSUÇ() e no lugar. A Emenda Cons-
titucional n° 30 tramitou durante quatro anos no Congresso. Acho que tem-
po de sobra houve para que todas as questiúnculas a seu respeito pudessem
ser enxergadas, debatidas, levantadas eni todos os foros possíveis e
imagináveis que se consti tu íiam quando do debate dessa emenda.

( ) caso é que, agora, ela está aí. Esse é o fato. Não adiantaiaii ta ficarmos a
espernear e a nos debater contra ele. Devemos discutir como colocar cru
prática o que ela propõe ou como resistir à colocação em prática do que ela
propõe.

Estou imaginando que resposta teremos para o servi(lor que real-
mente está apreensivo, angustiado, ansioso com a sua situação. O que vou
fazer com o pedido de aposentadoria que se encontra em minhas mãos para
ser despachado? Quero saber que resposta dou ao servidor de cargo
cornissiona(lo. ao de título precário, citie vem, ansioso, perguntar-me: e,
agora, estou no INSS? Mas Você já está recolhendo minha contribuição para
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io 1 NSS? Ele pre1en(l( Ufli 1)eflelÍ(i() (01110. por exemplo, uma 1 iCeIIÇa-sal'l(le,
vai ao INSS. (pie iiao aeei(a o seu j)edi(lO, (!iZeI1(lO-lhe (j(le IUH) cunipriu a
earncia; volta a uiós, e uIao mais vamos a1en(li-I() orq ne uiao ( mais filiadoiad
I1()SS.(). I;stttn05, realmente, com uniai1Ifl1 ÍT1LSSZI inueuusa de scrv idores no li rubi),
seni saber eOrul() acenar-lhes com alguma sol iuçai em médio Prazo.

Esse ti 1)0 (k indagação ( que gOstaria de deixar para (lelmtc. Na
muiedida do possível, se o secretário, aqui presente, puder nos lar alguma
luz, alguma diretriz, seria pro eiIos() para (0(105.

A consideraçio final q uie tenho a fazer é, esta: a emenda i a se euicoui-
riu (I11 vigor há seis meses e me parece que a máquina admni ilistral i a está

mui lo emperrada, morosa e inerte, enquanto as coisas co! i(l ianas e prát i -
(as con liii uamu a aconteeer FeT(Ïnos de fazer uma troca de pneus nu nu

carro em movi ruento - porque não podemos parar o carro para trocar os
pneus -, saber sobre a (Iis(UssãO da constitucional idade da emenda.
seus iusposi 1 ivos e a Lei n° 9.717. Temos a dizer que. enquanto ila()
houver a declaração formal da iuicouisti tuciouial idade (lesses diplomas
pela via própria, por meio do Supremo, eles se encontram presentes no
nosso mii rido jurídico  e temos de enfrentá-los.
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Representante do Legislativo na Comissão Especial da
Preuj(lêncja dos .Serii(iores le Minas Gerais

O nosso sistema de previdência brasileiro já está falido há muito
tempo. Mas está falido por quê? Porque roubaram o dinheiro da previdêii-
eia, porque desviaram recursos (Ia previdência e agora estão transferindo
para nós a resolução cio problema, de agora para a frente, sem considerar os
desvios feitos. Sabemos o quanto foi desviado para a construção de Itaipu,
sabemos das georginas da vida, sabemos o quanto de desmando houve, o
quanto de prédio foi comprado, e nem sabemos quem está utilizando esses
prédios (10 Instituto de Previdência.

Esses absurdos da legislação, da Emenda n° 20. (Ia n° 917. dessas
portarias todas, é uma colcha de retalhos que está-se tentando fazer, ferindo
a Constituição Federal, ferindo o pacto federativo, ferindo a autonomia dos
Estados. Esse é o problema.

Vejam a situação de Minas Gerais. Minas Gerais, hoje, consome 27%
da receita corrente líquida com aposentadorias, 43% da folha (te pagamen-
to. Esse índice, a cada ano, está crescen(lo, se não me engano. dc 2% a
\amos chegar, daqui a poUcO, já limite constitucional, só ooni servidores
aposentados, que são os 60% da Lei Rita Carnata. E, aí, como é que vamos
fazer? Aí, aparece a solução mágica proposta pelo governo federal: o Estado
só pode gastar 12%, mas gastamos 27%. O que fazemos com os outros
15,7%? Aí, vamos cobrar do servidor. Impossível! Quanto é que vamos ter
de cobrar cio servidor? () que defendo é que nos dispomos totalmente de
qualquer preconceito e comecemos a discutir qualquer possibilidade real
de solução. E qual é a solução que nos interessa? Primeiro, que dê seguran-
ça de que ninguém vai meter a mão nesse dinheiro mais. Já aprendemos

77



essa lição tio passado. Segundo, que não Letii de pi155tF para a ititriativa
privada pata alguém ganhar dinheiro ciii cima disso. porque ternos torno
fazê-lo. ( ) (1 iiiheiro pi(1sa estar nesse F'un(l() para v iabi 1 izar o) pagamento
das aposentadorias. Então. lemos de partir de algum modelo uiíiiirno ..\ 1-
glierti perguntou-rue ontem. tia entrevista: O que o senhor esperaf Respon-
di: Pelo ttItn()5, opte lelthlit Lifli norte. Não (lá para ficarmos inventando. tonto
fez. (lata vênia, a Bahia: pega 10() ttiilhues, põe alt, e orlou-se um fundo ok'

idêticia e de aposentadoria. ['rês dias (lepois está (1ilehrado. Não frui-
t'iona (lesse j eito. Esse é tini j )roE)lerna para (1 (1UI fito t'xisttin Soluções
mágicas. Não Sei em quanto tempo Minas (;eriLis cutiseg iria fazer o (álii lo)
atuaria1. Se não sabemos tuetii 5011105. (Itiailtos SOIiIOS e (lUiiiIto) e esse ruioii-
tatue% fla() tlú para começarmos a ficar ifliagiflatld() Situações.

() problema grave é realmente a política maoroeconõniica, a recessão,
a falta de receita. Minas Gerais. se tiver que derin ti r. vai ter falta de pessoal
para trabalhar. Não dá para deuui tir poi feia miii Lar. l)o1'(lui(' já está faltando.
Não dá para fiem i tir professores. or( ue já está faltando. Não dá para derii i -
tir tia área de saúde, poricluv já está faltando) gente. NaO dá para oletniti r na
área administrativa. O problema é fazer receita. E. aí, temos que rios d('bru-
çare dizem vamos precisar de receita. Quais são as possibilidaoles de recei-
ta? Está certo que o técnii(() (foi lbea disse que nito sao) os 17 bilhões e faz até
cliacola disso, mas quanto é? ;\ verdade é que o governo federal deve ao
Estado de M imas Gerais. Quanto é esse valor? Temos de exigir que ele nos
niiostr<' tini valor. Tertios de reivindicar isso. Não tem j eito, foi dinheiro arre-
cadado do Estado e que foi passado para nós. Quer dizer, a arrecadação. i

ila tua (orti LO Uutia() e o déhiiti fica coliusco. (0111 O) E.Stado dc Minas
Gerais. AeFio que precisaltios tios assentar e, com esses dados tias ttiãos,
partir de tinia proposta que tenha possibilidade de sucesso. (:0111 t()(ILIS es-
sas discussões. o que os servidores públicos vão fizer, o que o instituto de
jireviolênoia. O civil e o miii lar vão lazer? Que com esse debate de hoje
possamos partir dealgtittia coisa. Estaruios com urna 1 ottiba-relógio que vai
explodir, esse é o problema. Se ficarmos recliuniarido (fIIC a lei é
i n(omiSl ittieiotial . não vamos resolver o lirolleina. Temos o caso de \i tuas
Gerais, por exertiito. Ternos que parti r de contribuições reais. Ikinus unia
grande distorção no próprio 1 ~W Alguém que (011 tri huti ri sol re. tio mii-
xinio. 1182,4 mil está emil ratido corri tiniu recurso ria Justiça e aposentando-se
com R$1O a R. 1 mil.
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Corno é possível iifflU coisa dessas? Não tem cabimento. Precisamos
partir dos fatos reais, encontrar urna proposta e trabalhar ciii cima de um
esqueleto. Discursos não vão resolver esse problema para nós. Daqui a
co. serão necessários 50 a 60% da folha, e o governo terá de demitir os
funcionários da ativa para pagar OS inativos. [)aí a pouco. não terertios niais
nenhum ativo trabalhando, só teremos os inativos. A minha maneira de ver
é que todas essas distorções terão que ser trabalhadas. Talvez o maior pro-
blema (k Minas Gerais seja o problema de previdência. E flO (lá para dizer
que () culpado é o servidor. Confesso para vocês que estou seriamente preo-
cupado porque, até hoje, não chegou nenhuma proposta de reforma adini-
nistrativa para esta Assembléia Legislativa. l';Sse governo ainda não disse o
que quer. Se vier essa idéia do fundo de previdência, achamos que vamos
ter OS imóveis do Estado de Minas Gerais para aj miar nesse financiamento.

Conforme o secretário disse na nossa (OmISSãO, O Estado flãO Sabe
quantos imóveis, quantos terrenos e quantos prédios tem. Acho que só a-
mos resolver esse problenia na medida em que sairmos do discurso. (orne-
çarrnos na prática e caminharmos com propostas concretas e realistas. Aí,
sim, pode estar errado, ruas, com o debate, vamos chegar naquilo que é
niel hor.

Qual é a solução real? Vamos trabalhar sem nenhum preconceito.
Vamos ver onde há recursos, quais são os recursos necessários, quanto de
pessoal temos, qual o cálculo atuarial e quais as saídas que ternos e vamos
caminhar em direção a elas.
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Comissão (/C Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

A previdência social dos servidores públicos é de fundamental im-
portância para O Fstado, que necessita de mecanismos que lhe permitam
financiar essas despesas, e para seus servidores, ativos e inativos, que pre-
cisam ter assegurados os seus direitos.

O regime de previdência para os servidores públicos, anteriormente
à promulgação (Ia Emenda Constitucional n° 20, de 1998, foi consolidado
em regime de inflação  elevada, inflação essa que era um mecanismo de
geração de receitas adicionais para OS entes públicos e que desapareceu
om o Plano Real.

Hoje não é mais possível a manutenção do atual mecanismo de fi-
nan(iamento (Ias aposentadorias e pensões dos servidores públi(-os, princi-
palmente nos lsla(lo)s, ofl(I(' essas despesas são (usteadas quase que inte-
gralmente por Receita Corrente Ordinária. Nesta situação, a folha de pesso-
al inativo concorre com a folha de pessoal ativo.

Idealmente, quando uni funcionário se aposentasse, outro deveria
ser recrutado para sul)Stituí-lu, ruas, na presente situação, isto não é possí -
vel. Independente ia situação do servidor, se de ativo passar a inativo, o
inontati te da foi lia de pagamento permanece o niesmo, portanto, o recruta-
mento de um novo servidor aurtientaria a despesa de pessoal. fixada consti-
tucionalmente ciii ÓO C/c da Receita Corrente Líquida. limite que o Estado
ainda não consegue cumprir, fias, acreditamos, ser razoável por permitir a
(lesti nação de flNU5OS para aplicações indispensáveis em infra-estrutura,
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sseiiiais na atraçii() (1v investinientos geradores de empregos. bem como
na instalação e F)vr1111rit1Lt flioderllizaçii() (lU serviços essenciais nas áreas
lv educação, saúde e st'gu rança.

Os recursos financeiros de que o Estado (lisl)oe São finitos, limitados
n'la capacidade dos (1)rltril)(Iintes ciii al)rireui ruão, compulsoriamente, de

1)uit(' (I(' sua 1('uI(la a ',('11 fdVO1 capacidade esta já flO 5('ii huuiite, e pelo
(i)rui } n)rtarIeuito (Ie55H ieiidLL que é viIl(Iilail() do (lesempeuuli() (Ia economia
(10) País.

Com esse Fórtuuui, promovido pela :\ssernbléia Legislat i a de Minas
Gerais. a meu requerirviento, discutimos as (Ilversas visões do problema.
nao chegamos a conclusões, o que seria i rnpossível devido ao ('xÍgu() tempo
(Iv	dispomos, mas ficou claro que um flOVO modelo é urgente e necessá-

Em alguns órgãos públicos e ciii algumas carreiras do Estado, a folha
(lv 1 nativos já é superior t fllia de ativos, situação esta claranueuute insus-
tentável . Esta é uma tendência para todo o serviço público que tem que ser
revvrti(la.

() novo modelo) deverá ser elal)ora(l() adotando Ufil ruieeaii isruio que
(lesl(nlue a forma ie financiamento desses benefícios, hoje fiiiLuuiciLL(IO, como

observei, quase que integralmente por Recursos Ordinários do i('S()tiro,
para um sisteriia capitalizado, que diminua, cm médio e longo prazos, a
partei f )ução (lesses Recursos. 1 iberando-os para a melhoria (lo atendimen-
to às muitas necessidades da população mineira.
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