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ncontra-se em fase final de tramitação, no
ket Congresso, a emenda constitucional que

reformula o sistema de previdência dos trabalha-
dores dos setores privado e público. À parte a
discussão sobre os motivos, a necessidade ou o
mérito de tal reforma, há que considerar que ela
atinge duramente os servidores.

Dentre as inúmeras inovações que introduz,
algumas, provavelmente pelo fato de terem uma
repercussão mais claramente perceptível no pla-
no individual, foram amplamente difundidas pela
mídia e são do conhecimento geral. Muito se fa-
lou, por exemplo, sobre a substituição da apo-
sentadoria com base no tempo de serviço por
uma fórmula que combina tempo de contribui-
ção e idade; sobre a extinção de quaisquer for-
mas de contagem de tempo fictício (férias-prê-
mio em dobro, arredondamentos); sobre o tér-
mino da aposentadoria integral (utilização de um
.redutor" de até 30% para proventos e pensões
que ultrapassem o limite de R$ 1,2 miO; sobre a
criação de uma 'regra de transição" para aqueles
que já se encontram no serviço público.

No entanto, outros aspectos da reforma vêm
sendo negligenciados, muitas vezes propositaimen-
te, na discussão que ora se realiza sobre o tema.
Tais aspectos, relativos à estruturação do sistema,
podem ter um impacto desastroso sobre o futuro
dos servidores públicos. Senão vejamos.

A emenda permite que a União, os Estados e
os municípios, desde que instituam regime de pre-
vidência complementar para seus servidores, li-
mitem o pagamento das aposentadorias e pen-
sões a R$ 1,2 mil. Aatualização
desse teto se daria com base nos [
índices aplicados aos benefícios
do INSS. Por outro lado, proíbe
que se destinem recursos públi-
cos ao regime de previdência
complementar—de caráter pri-
vado e facultativo - a não ser a 1	JJ
própria contribuição do Estado,
na qualidade de patrocinador, a 1
qual não poderá exceder nunca à
do segurado. 4%I1

Caso se adote esse modelo
os servidores, para manter o equi- Jjjjfl[J
li'brio atuarial do sistema, sobre-

tudo do complementar, terão de arcar com con-
tribuições seguramente pesadas. Além disso, o
limite de R$ 1,2 mil será, muito provavelmente,
corroído por reajustes inferiores à inflação. E, pelo
que se sabe, o próprio governo federal já estaria
disposto a reduzir esse limite para algo entre 3 e
5 salários mínimos.

Portanto, o regime a que nós, servidores pú-
blicos, estaremos sujeitos será em tudo similar
ao dos trabalhadores do setor privado (mesmo
teto, mesmos critérios, mesmo reajuste). A pari-
dade com os servidores da ativa, embora mantida
integralmente no texto da emenda, não passara
de mera ficção.

Há que considerar que a emenda faculta aos
servidores que já tiverem ingressado no serviço
público a opção por permanecer no atual sistema
ou participar do regime complementar a ser cria-
do. Sabe-se, no entanto, que não faltam aos
governantes meios eficazes para "orientar" essa
opção.

Embora admitamos que a previdência dos ser-
vidores deva ser estruturada em bases mais rea-
listas e que os privilégios —e realmente os há -
podem e devem ser extintos, é forçoso reco-
nhecer que a proposta de emenda não faz distin-
ção entre os privilégios e os direitos mais elementa-
res. Entre eles ode uma aposentadoria digna.
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