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totalidade dos vencimentos ou proventos do se
dor falecido, o Tribunal de Justiça de Minas Geraise
o Supremo Tribunal Federal vêm determinando,

ações impetradas contra o instituto, que as pensões
sejam pagas integralmente. Assim, o Ipsemgve
recebendo contribuição até o teto de 20 vezeso
salárro mínimo e pagando pensões, na prática, sem
qualqL.er limite.

A Lei nO 13.455, de 2000, corrige essa
distorção. adequando o pagamento das pensões ao
disposto na Constituição (pensão integral) e estabe.
lecendo uma alíquota adicional para custear a arnpl~
ação do valor do benefício. Até então, o servidor

vinha contribuindo para o instituto
com 8% do seu salário, até o lirn~e

de 20 salários mínimos (R$ 2.720,00
em março). A partir de maio, quando a le

entrará em vigor, contribuirá também com 4,8%
incidentes sobre a parcela que exceder o teto de

20 salários mínimos.

Na tramitação do projeto nesta Casa legislativa,
outras modificações foram introduzidas e se incorpo-
raram ao texto da lei. Amais importante refere-se à
equiparação, para efeito de concessão de benefl.
cios, do marido ou companheiro à esposa ou

companheira, garantindo àqueles os direitos
que, pela legislação até então em vigor,
só eram assegurados ao marido ou com-

panheiro inváiido. Assim, a partir de maio, °marido
ou companheiro também terá direito à pensão, '
como, aliás, já ocorre no regime geral de pr~vidên.
cia social (INSS). Essamedida, sem dúvida algurna.
vem reparar uma grande injustiça, considerando que
as servidoras contribuem para o Ipsemg na mesma
proporção dos servidores do sexo masculino. Além
disso, na atual estrutura familiar, o aporte financeiro
da mulher é fundamental. Não se pode prescindir
dele por ocasião do seu falecimento.

Ademais, a lei facultou ao instituto prestar as-
sistência à saúde, mediante uma contribuição es-
pecífica, tanto aos servidores estaduais que não
se enquadrem no rol de segurados compul-
sórios, quanto a algumas categorias de familiares
dos atuais segurados.
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Governo quer reforçar Ipsemg

Emenda nO 20/98, qLje reforma o siste-

ma de previdência social no País. introduz
profundas modificações na previdência dos servido-
res públicos, exigindo dos entes federados um gran-
de esforço no sentido de adequar sua legislação e
suas estruturas previdenciárias ao novo texto cons-
titucional. Uma dasmodificações introduzidas diz res-
peito à criação do regime próprio de previdência
social para os servidores públicos, de
caráter contributivo, com obser-
vância de critérios que preser-
vem o equilíbrio financeiro e
atuarial do sistema.

Estimulados pelo gover-
no federal, diversos Estados
vêm buscando implantar o
mencionado regime próprio
de previdência social de
seus servidores, por meio
da fixação de alíquotas de
contribuição incidentes sobre
o salário e da constituição de
fundos de previdência, para

administrar os recursos e pagar os benefícios
previdenciários. Aliás, com o objetivo de fomentar a
criação desses fundos, o govemo federal já facultou
ao BNDES a liberação de empréstimos aos Esta-
dos, a título de antecipação de privatizações, desde
que os recursos sejam alocados nos referidos fun-
dos de previdência.

O governo de Minas, aparentemente por dis-
cordar dos princípios neoliberais que orientaram a
reforma, bem como da maneira como o governo
federal vem encaminhando asquestões relativas aos
servidores públicos, mantém-se numa atitude cau-
telosa, evitando a adoção de medidas de grande im-
pacto. Vem, ao que tudo indica, procurando refor-
çar o Instituto de Previdência dos Servidores do Es-
tado de Minas Gerais (Ipsemg).

É nesse sentido que podemos entender a Lei
nO 13.455, de 12/1/2000, de iniciativa do Executi-
vo, que altera o custeio do instituto e elimina o limite
para pagamento de pensões. Em conformidade com
o disposto na Lei nO 9.380, de 1986, que está
sendo alterada, a contribuição para o Ipsemg incidia
sobre o salário até o limite de 20 vezes o vencimen-

to mínimo estadual (20 salários mínimos). Essemes-
mo teto era observado para o pagamento das pen-
sões. Como a Constituição Federal estabelece que
o benefício da pensão por morte corresponde à
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