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Como fica o servidor na reforma
da Previdência?

Depois da promulgação da reforma
administrativa, agora é a reforma da
Previdência Social que preocupa os
trabalhadores brasileiros e, em
particular, os funcionários públicos.
Apesar de o assunto estar em "banho-
maria" na Câmara dos Deputados
por cawa das eleições deste ano, muitos
pessoas já começam a pensar em
alternativas para garantir uma
aposentadoria digna epara não perder
a qualidade de vida conquistada ao
longo do tempo. O Parceria conversa
este mês com a consultora LúciaAlvim,
da Área de Saúde e Assistência da
Assembleia, quefala sobre os rumos da
reforma previdenciária, a origem dos
problemas da seguridade social noPaís
e as modificações pelas quais o sistema
fatalmente irá passar.

Como está a tramitação da proposta do
governo?

Em junho, a reforma foi aprovada em 2 1 tur-
no pela Câmara dos Deputados, dependendo
agora apenas da apreciação de alguns destaques.
A oposição obteve vitórias importantes nas vota-
ções. Uma delas foi a derrubada do dispositivo
que instituía um redutor de até 30% para as apo-
sentadorias do serviço público. Outra foi a apro-
vação de um destaque que acaba com a exigência
relativa à idade mínima para os trabalhadores do
setor privado que tiverem o tempo de contribui-
ção necessário (35 anos para homem e 30 anos
para mulher). Para os servidores públicos, conti-
nua valendo a combinação entre idade e tempo
de contribuição.

Em comparação com o sistema atual, qual
a principal mudança?

Para os servidores, a questão da paridade en-
tre ativos e inativos. Embora tenha sido mantido,
no texto da reforma, o dispositivo da Constitui-
ção que assegura a paridade, foram criados me-
canismos que, na prática, acabam com ela. Exem-
plo disso é a possibilidade de instituição, pelo po-
der público, do teto de R$ 1,2 mil para a aposen-

tadoria dos servidores, desde que venha a ser
criado um sistema de previdência complementar.
Até aquele teto, os proventos não seriam reajus-
tados conforme os salários da ativa, mas pelos
índices do INSS. No sistema complementar, a
atualização dependeria do equilíbrio atuarial. A re-
forma, no entanto, assegura a quem já está traba-
lhando a escolha entre um sistema e outro. Mas
sabemos que isto pode não funcionar, porque o
governo dispõe de meios para forçar a "opção".

Há outras modificações para o funcioná-
rio público?

Sim. A substituição da aposentadoria por tem-
pode serviço por uma fórmula que combina tem-
pode contribuição e idade. Para quem já está no
sistema, foi instituída uma "regra de transição" na
qual o limite de idade é menor que na regra per-
manente, mas o tempo a ser trabalhado sofre um
acréscimo. Vamos supor que um homem tenha
hoje 25 anos de serviço e queira se aposentar
integralmente. Faltam-lhe ainda lO anos para com-
pletar o prazo necessário. Ele precisaria então pagar
um "pedágio" de 20% (dois anos) sobre o tempo
que lhe falta, além de ter a idade mínima exigida
(53 anos). A possibilidade de se aposentar pro-
porcionalmente existe apenas para quem já faz
parte do sistema, só que o "pedágio" é maior:
40%. Outra questão que atinge os servidores é a
extinção de quaisquer formas de contagem de
tempo fictício para efeito de aposentadoria. Como
exemplo, as férias-prêmio não gozadas, que hoje
podem ser contadas em dobro; e os
arredondamentos, como o previsto no artigo 87,
parágrafo 3°, do Estatuto do Servidor Público (veja
coluna).

NOVOS MODELOS
O Chile promoveu, recentemente,
uma reestruturação profunda em
sua Previdência, com uma ampla
privatização. A medida é
extremamente critica da porque,
entre outros motivos, na transião,
ogoverno arcou com um passivo
muito grande. Apesar disso, de
certa forma, a proposta acabou se
transformando em modelo para
outras reformas naAmérica Latina,
como as da Argentina, do Uruguai
eda Colômbia

ARREDONDAMENTO
DE TEMPO
Está tramitando na Assembléia o
Projeto de Lei Complementar(PLC)
27197, do governador, que altera
dispositivos da Lei 869, de 5 de
julho de /952, que dispõe sobre o
Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado. Oprojeto trata,
entre outros assuntos, do
arredondamento do tempo de
serviço para efeito de
aposentadoria, promoção e
adicionais. Atualmente, depois de
feita a conversão dos dias de
trabalho em anos, não são
computados os dias restantes até
182, arredondando-separa um
ano quando excederem esse
número. O projeto acaba como
benelTcio, pre visto no parágrafo 3°
do artigo 87 da lei: Nas foi
aprovado um substitutivo da
Comissão deAdministração Pública
que determina a aplicação do
arredondamento exclusivamente
aos servidores públicos civis que,
até 31 de dezembro de /998,
computado ou não esse
arredondamento, tenham
completado 30 anos ou mais de
serviço, se homem; e 25anos ou
mais de serviço, se mulher. Agora
a matéria está na Comissão do
Trabalho, da Previdência e da
Ação Social
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Você acha que a votação será concluída
neste ano?

Acredito que não. Por um lado, porque já está
definido que a votação será depois das eleições.
Por outro, porque, com as derrotas sofridas pelo
governo nas votações, a reforma terá um impac-
to financeiro menor que o previsto. Por esse
motivo, o Executivo já tem outra proposta, ela-
borada pelo presidente do BNDES, André [ara
Resende, para ser remetida ao Congresso, no
caso da reeleição do presidente Fernando
Henrique Cardoso. Pelo que vem sendo divulga-
do, essa nova proposta prevê um sistema misto
de previdência. Até cinco salários mínimos, a apo-
sentadoria seria comoulsória e administrada pelo
Estado, em regime de repartição. Entre cinco e

O salários mínimos, seria também compulsória,
as administrada por fundo de pensão público

ou privado, em regime de capitalização. Acima de
O salários mínimos, seria privada e facultativa.

Nesta nova proposta, não sei como ficaria a situ-
ação do servidor. Há especulações a respeito, mas
não se tem ainda naaa de concreto.

Há motivos para se preocupar?

das definições no plano federal. Alguns Estados
vêm criando seus fundos de aposentadoria e
pensão e alocando neles recursos das
privatizações. Mas todos estão ainda num está-
gio muito embrionário.

Por que a questão previdenciária che-
gou a esta situação crítica?

A Previdência está passando por um momen-
to difícil no mundo inteiro. Mas, no Brasil, o pro-
blema se agrava porque os recursos, além de
terem sido sempre mal geridos, foram também
desviados para outras finalidades, como a cons-
trução de hidrelétricas e estradas. Todo sistema
de seguro social, num primeiro momento, é
superavitário. A partir do momento em que a
população vai envelhecendo e, portanto, usando
mais os benefícios, ele torna-se, mais
freqüentemente, deficitário. Enquanto há supe-
rávit, é necessário que os recursos sejam capita-
lizados, para que possam, no momento seguin-
te, cobrir o déficit. Isto não foi feito no Brasil. Se
hoje temos um sistema já maduro, a despesa
com os benefícios e serviços é maior que a arre-
cadação.

Acredito que sim, Corremos o risco de, que-
brada a paridade e sem a aposentadoria integral,
ver nossos proventos reduzidos a valores irrisó-
rios. O fato - que todos temem - de termos que
trabalhar alguns anos a mais acaba tornando-se
uma questão secundária, diante da gravidade des-
se risco. Acho que é hora não só de preocupa-
ção, mas também de mobilização. O movimento

ondical dos funcioná rios públicos tem que estar
alerta para essas questões, sabendo diferenciar
os pontos dos quais podemos abrir mão, daque-
les que são inegociáveis.

Como Minas vai se adaptar?
As mudanças no Estado dependem de deci-

sões no plano federal, como, por exemplo, a
definição a respeito dos tetos das aposentado-
rias. Segundo notícias veiculadas pela imprensa,
para a criação de um fundo de aposentadoria para
os servidores, o governo de Minas estaria em
negociação com a Previ, fundo de pensão do Ban-
codo Brasil. A contribuição previdenciáriade 3,5%
que hoje os funcionários recolhem seria, certa-
mente, repassada a esse fundo e o Estado tam-
bém teria que alocar recursos. Pode ser até que a
mudança implique contribuição adicional. De qual-
quer forma, acho pouco provável que tais medi-
das sejam implantadas ainda neste governo, não
só por causa das eleições, mas pela dependência

Para que modelo caminhamos?

Esta é uma longa discussão. Acredito que a
tendência é que se configure um modelo que
combine previdência pública e privada, ou seja,
que as aposentadorias no setor público venham
a ter um teto, sendo o valor que ultrapassa esse
teto coberto através de previdência complemen-
tar, pública ou privada. A forma de aposentado-
ria, ao que tudo indica, vai mudar, e temos que
nos preparar para esta nova situação. Noto por
parte do servidor uma grande preocupação com
os aspectos mais imediatos da reforma, que são
mais perceptíveis no plano individual. Mas é pre-
ciso estar atento também às questões mais ge-
rais, àquelas relacionadas à estruturação do sis-
tema, cujas implicações são muito mais graves
para o servidor do que o fato deter que trabalhar
alguns anos a mais.

O Prelegis terá novo papel?

O Prelegis (Previdência do Legislativo) é
um fundo que complementa pensões cujos
valores ultrapassam o teto de R$ 2,24 mil.
Acredito que, dependendo da configuração que
a reforma vier a assumir, o Prelegis terá que
ser reestruturado, para se transformar em um
fundo que complemente também as aposen-
tadorias.

COMO É HOJE
O funcionário que percebe até
R$2,24 mil contribui com 8%
do seu salário para o Instituto de
Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (lpsemg),
que financia pensão e assistência
à saúde. A contribuição
previdenciária de 3,5% foi criada
para auxiliar  financiamento das
aposentadorias pelo Tesouro do
Estado. A lei que instituiu a
contribuição prevê um fundo para
adm inistrar esses recursos, que
ainda não saiu do papel
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