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EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL (PEC 287). 

CONSULTA FORMULADA PELA CONFEDERAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB. 

QUESTIONAMENTOS ACERCA DAS 

INCONSTITUCIONALIDADES, INCONGRUÊNCIAS E 

INJUSTIÇAS. O PONTO A PONTO DA PEC 287. ANÁLISES 

CRÍTICAS FUNDAMENTADAS EM ESTUDOS, DADOS E 

PESQUISAS. INCLUSÃO DOS MILITARES NA REFORMA. 

NOVAS FORMAS DE CONCESSÃO, REVISÃO E 

MANUTENÇAO DE BENEFÍCIOS. APONTAMENTOS. 

PRIVATIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. 

RECOMENDAÇÕES E REFLEXÕES. 

ENCAMINHAMENTOS PARA AS CENTRAIS SINDICAIS. 

CONCLUSÃO: PELA NÃO APROVAÇÃO DA PROPOSTA 

POR SER CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA NAÇÃO 

BRASILEIRA E POR FERIR DIREITOS 

CONSTITUCIONAIS SENSÍVEIS.  

 

 

 

 

 

I -  RELATÓRIO 

 

Em defesa dos seus associados e via reflexa de todo o povo brasileiro, a 

Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, entidade representativa dos 

servidores públicos do Brasil, formula consulta in tese, acerca dos principais pontos da PEC 

287/2016 – Reforma da Previdência. 

  

Dentre outros, questiona a CSPB sobre: i) a necessidade da reforma e a forma de 

tratamento dado para a atualização legislativa; ii)  a reforma previdenciária pretendida, 

baseada em dados inconsistentes; iii) a necessidade de auditoria nos sistemas previdenciários 

antes da reforma; iv) se na realidade se cuida de privatizar a previdência do Brasil; v) as 

injustiças que podem vir a ser cometidas caso a PEC venha a ser editada; vi) receitas 

previdenciárias; vii) fatores que contribuíram para o “rombo” nas contas previdenciárias; e 

viii) o que pode e o que deve ser feito pela previdência brasileira, no sentido de proteger 

segurados – trabalhadores e servidores públicos.  

 

Na questão de fundo, busca a CSPB, elementos jurídicos para rechaçar os termos 

da referida Proposta de Emenda Constitucional que não devem ser acolhidos pelos 

parlamentares integrantes do Congresso Nacional, por  afrontarem direitos dos trabalhadores, 

aqui em especial dos servidores públicos, frutos de conquistas históricas. 

 

Por se cuidar de consulta formulada por entidade representativa de servidores 

públicos, alguns pontos da PEC 287 não foram invocados para discussão nesse momento.  
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O presente parecer é emitido com fundamento em estudos, pesquisas e dados. 

Colaboraram, encaminhando links para pesquisas, textos e sugestões: Alex 

Sertão1, Fabiana Toledo2 e Majoly Hardy3.  

 

Para facilitar a digressão da leitura, dividimos a peça em três partes: na primeira, 

cuidamos de analisar ponto a ponto da reforma; na segunda, uma análise acurada sobre o que 

deixou de ser feito e o que deve se fazer antes de qualquer reforma previdenciária no Brasil e 

por último, na terceira parte, apontamos nossas recomendações, sugestões, pontos para debate 

e conclusões. 

 

Passa-se à análise. 

 

 

 

PARTE A – A PEC 287/2016 
 

 

 

II – INTRODUÇÃO - A NECESSIDADE DE REFORMA E O DISCURSO DO 

GOVERNO 

 

Ponto que não causa divergência entre políticos e especialistas da área é a 

necessidade premente e urgente da necessidade de se reformar a previdência pública 

brasileira, principalmente quando se fala na adequação da legislação tendo em vista a 

Revolução da Longevidade, um processo que tem levado os países do mundo a aumentar a 

idade mínima para aposentadoria e via de consequência, com reflexos em outros benefícios. 

 

No entanto, não há que se coadunar com as regras elaboradas pela PEC 287/2016, 

que não cuidou exclusivamente de acompanhar a ciência – adequação da idade mínima, de 

maneira a fazer um ajuste fiscal no orçamento, mas através de seus termos, impõe claramente 

uma política de arrocho fiscal e de forma oblíqua, entrega para a iniciativa privada um dos 

maiores papéis do estado, que é a manutenção de um sistema previdenciário sustentável e que 

garanta uma vida digna para aposentados e seus pensionistas. 

 

O discurso do governo resume-se na questão da longevidade e na situação 

financeira em que se encontram os sistemas previdenciários, o que de longe não reflete toda a 

problemática dos mesmos. A PEC é uma política de arrocho fiscal, cujo desiderato não foi 

causado pelos trabalhadores, que sofrerão pelos cortes e injustiças que fazem parte do pacote 

da reforma da previdência. 

 

Os números apresentados pelo governo, para explicar o estado de insolvência da 

previdência pública, se verídicos, têm como causas: a incompetência, a irresponsabilidade, o 

desvios de recursos, isenções absurdas e corrupção em seu sentido amplo. 

 

                                                 
1 Especialista em previdência. Professor de RPPS. Consultor e palestrante. 
2 Especialista em previdência. Mestre em computação. Presidente do IPREV/Maceió. Professora, consultora e 

palestrante 
3 Especialista em previdência. Procuradora do Município de Curitiba. Consultora, professora e palestrante.  
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Como veremos no decorrer da presente peça, a reforma da forma como foi 

proposta, é leviana e conduzirá grande parte do povo brasileiro à fome e à miséria.  

 

 

III – OS PONTOS ABORDADOS PELA PEC 287/2016 

 

A PEC 287 se utiliza das seguintes diretrizes: 

 

a) Diminuição da dependência do inativo e seus dependentes para com o Estado – 

aumento de idade mínima, estreitamento das aposentadorias especiais e instituição de regras 

mais rígidas nas pensões; 

 

b) Redução do valor dos benefícios – novos cálculos, com a consequente baixa de 

padrões de vida;  

 

c) Instituição da previdência complementar de forma a retirar das mãos do estado 

parcela considerável do sistema previdenciário; e 

 

d) Alteração do tipo de financiamento. 

 

E traz uma série de inovações no mundo jurídico previdenciário: 

 

1. Estabelece normas para readaptação de servidores públicos em cargo diverso 

daquele o qual foi investido e em função de limitação de sua incapacidade; 

 

2. Cria novas regras de aposentadoria e de pensão por morte; 

 

3. Estabelece regras de transição para todas as categorias de servidores, inclusive 

professores e policiais civis; 

 

4. Acaba com as regras de transição então existentes, que proporcionam 

integralidade e paridade; 

 

5. Acaba com as aposentadorias especiais de risco e periculosidade – vedando a 

caracterização por categoria profissional ou ocupação; 

 

6. Acaba com as aposentadorias com redução de idade para professores; 

 

7. Inclui militares nas regras de cálculos de aposentadoria, igualando reserva e 

reforma com aposentadorias de servidores e trabalhadores da iniciativa privada; 

 

8. Estabelece o limite máximo do regime geral de previdência social para 

concessão de benefícios nos regimes próprios; 

 

9. Estabelece a obrigatoriedade da instituição da previdência complementar para 

o servidor público, no prazo máximo de 2 (dois) anos; 

 

10. Determina, de forma mais rígida, a obrigatoriedade da existência de 

uma única unidade gestora por ente federativo; 
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11. Cria a majoração automática da idade mínima para todos os tipos de 

aposentadoria, com base no aumento da expectativa de vida do brasileiro; 

 

12. Estabelece normas rígidas para o funcionamento dos RPPS; 

 

13. Modifica competência de matéria nas causas previdenciárias; 

 

14. Constitucionaliza as diretrizes traçadas pelo Art. 7º, da Lei 9.717/1998; 

 

15. Permite a vinculação de receitas provenientes de impostos estaduais, 

distritais e municipais para pagamentos de dívidas para com a previdência; 

 

16. Dispõe sobre a aposentadoria do trabalhador rural; 

 

17. Substitui o auxílio doença por auxílio à incapacidade temporária ou 

permanente para o trabalho; 

 

18. Acaba com a vinculação ao salário mínimo de benefícios 

previdenciários, exceto aposentadorias; 

 

19. Proíbe o recebimento conjunto de benefícios previdenciários, inclusive 

entre regimes distintos, excepcionando aposentadorias provenientes de cargos acumuláveis; 

 

20. Modifica a sistemática dos benefícios assistenciais – LOAS; 

 

21. Regulamenta a situação do trabalhador rural; 

 

22. Estabelece a obrigatoriedade de migração para o RGPS do agente 

público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, temporário, ou de emprego público. 

 

No decorrer do presente parecer, abordaremos alguns pontos que entendemos de 

suma relevância para discussão do Parlamento Brasileiro com a sociedade.   

 

 

IV. QUEBRA DA CONFIANÇA DO POVO BRASILEIRO NOS SEUS 

REPRESENTANTES 

 

Assim dita o Preâmbulo da Constituição Federal de 1988: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 

para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 

de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

(Os grifos são nossos). 
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Da simples leitura, temos que a CF/88 foi cunhada com elementos 

socioideológicos, com base no Princípio do Bem-Estar Social, que orienta a atuação do 

Estado na consecução da justiça social. 

 

A PEC 287/2016, proporciona uma quebra do juramento inicial, de promoção do 

bem-estar social, momento no qual em que a proteção de Deus foi publicamente e 

formalmente invocada. 

 

Sobre o tema, a Ministra Carmen Lúcia, hoje Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, assim se manifestou: 

 

Devem ser postos em relevo os valores que norteiam a Constituição e que devem servir 

de orientação para a correta interpretação e aplicação das normas constitucionais e 

apreciação da subsunção, ou não, da Lei 8.899/1994 a elas. Vale, assim, uma palavra, 

ainda que brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição, no qual se contém a explicitação 

dos valores que dominam a obra constitucional de 1988 (...). Não apenas o Estado 

haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem conduzir 

ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de se organizar 

segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos (...). E, referindo-se, expressamente, ao Preâmbulo da 

Constituição brasileira de 1988, escolia José Afonso da Silva que "O Estado 

Democrático de Direito destina-se a assegurar o exercício de determinados valores 

supremos. ‘Assegurar’, tem, no contexto, função de garantia dogmático-constitucional; 

não, porém, de garantia dos valores abstratamente considerados, mas do seu ‘exercício’. 

Este signo desempenha, aí, função pragmática, porque, com o objetivo de ‘assegurar’, 

tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em favor da efetiva realização 

dos ditos valores em direção (função diretiva) de destinatários das normas 

constitucionais que dão a esses valores conteúdo específico" (...). Na esteira destes 

valores supremos explicitados no Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 é 

que se afirma, nas normas constitucionais vigentes, o princípio jurídico da 

solidariedade. [ADI 2.649, voto da rel. min. Cármen Lúcia, j. 8-5-2008, P, DJE de 17-

10-2008.] (Os grifos são nossos). 

 

Conforme o posicionamento da Min. Carmen Lúcia, o Estado terá que se 

organizar levando em consideração as diretrizes traçadas pelo Preâmbulo da Constituição 

Federal. 

 

Com a PEC 287/2016, quer se inserir no corpo normativo da CF/88, uma diretriz 

oposta: a instituição do Estado Mínimo, que confronta com o Estado do Bem-Estar Social, na 

seara da previdência pública, entregando para a iniciativa privada, um dos papéis primordiais 

do estado, que é a garantia de uma vida digna aos seus aposentados e pensionistas. 

  

A tão propagada Crise do Welfare State, não pode ser levada ao extremo de se 

querer expurgar totalmente o Estado do Bem-Estar Social. A quebra do juramento inicial da 

CF/88, não pode definir os rumos da República Federativa do Brasil, onde a participação 

popular cede lugar a posicionamentos contrários ao pensamento coletivo. 

  

Neste contexto, e no decorrer da presente explanação, hão de ser buscadas formas 

atenuantes para manter o juramento inicial, sem que se tenha de abrir mão das conquistas 
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históricas do povo brasileiro, notadamente quando da edição da novel Carta Republicana e 

Democrática de 1988, que foi o marco do rompimento com o regime ditatorial anteriormente 

instalado. 

 

 

V – INFRINGÊNCIA A DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS 

 

Conforme estabelece o art. 60, § 4º, inciso IV, da CR/88: “Não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os direitos e garantias 

individuais”. O enunciado faz parte do núcleo das chamadas cláusulas pétreas, que não podem 

ser reformadas pelo constituinte derivado. 

 

No entanto, vários dispositivos pertencentes ao núcleo pétreo, imutável, mostram-

se afetados pela PEC 287/2016.  

 

Com a edição da proposta, serão violados os seguintes direitos fundamentais do 

Estado Democrático de Direito: i) a dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, da CF/88); ii) a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (Art. 3º, I, da CF/88); iii) a erradicação da 

pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais (Art. 3º, III, da 

CF/88); iv) Princípio da Igualdade Substancial, (Art. 5º, I, da CF/88); v) direito social à 

previdência (Art. 6º, caput, da CF/88); vi) direito dos trabalhadores urbanos e rurais que 

visem à melhoria de sua condição social, no caso, o direito à aposentadoria (Art. 7º, XXIV, da 

CF/88). 

 

No global, a afronta é aos direitos sociais de segunda geração, como prestação 

positiva do Estado e não como se quer, sua omissão.  

 

Sobre o tema, assim se manifesta o Ministro do STF, Luís Roberto Barroso: 

 

“Tome-se como exemplo dos direitos sociais. A doutrina contemporânea desenvolveu o 

conceito de mínimo existencial, que expressa o conjunto de condições materiais 

essenciais e elementares cuja presença é pressuposto da dignidade para qualquer pessoa. 

Se alguém viver abaixo daquele patamar, o mandamento constitucional estará sendo 

desrespeitado. Ora bem: esses direitos sociais fundamentais são protegidos contra 

eventual pretensão de supressão pelo poder reformador4”. 

 

 

VI – A IGUALDADE DE GÊNEROS NA PEC 287/2016 

 

A expectativa de vida das mulheres está muito acima da dos homens, e a 

tendência é que as regras de aposentadoria sejam igualadas de forma globalizada, uma vez 

que essa diferença tende a aumentar (em 1980, a diferença entre as expectativas de vida de 

homens e mulheres era de 6,1 anos a mais para as mulheres, em 2013, foi de 7,3 anos5). Em 

termos atuariais, sobrevida maior significa maiores custos. 

 

                                                 
4 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Ed. Saraiva, São Paulo, 2016. 5ª 

ed. p. 214/215. 
5 Portal Brasil. Disponível em <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/12/expectativa-de-vida-dos-

brasileiros-sobe-para-74-9-anos-de-acordo-com-ibge>. Acesso em 26 de outubro de 2015. 

mailto:ospat.americalatina.rosana@gmail.com


PARECER PEC 287 – REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB 

 

 

Pareceristas: Rosana Cólen Moreno e Daniel Antonio Elias 
ospat.americalatina.rosana@gmail.com 
(82) 9 9904 2191 

A título de exemplo, tomemos a situação do Reino Unido: entre 2010 e 2020 a 

idade para mulheres aumentará para 65 anos. Entre 2024 e 2028 a idade para homens e 

mulheres aumentará para 66 anos. Entre 2034 e 2036 aumentará para 67 anos. Entre 2044 e 

2046 aumentará para 68 anos. 

 

No entanto, vê-se que a nova sistemática foi implantada gradualmente. A PEC 

287 elevou a idade da mulher de 55 (cinquenta e cinco) anos para 65 (sessenta e cinco) anos, 

de uma só vez. 

  

Contudo, a questão do gênero não pode ser tratada da maneira como o foi na PEC 

287, como nos posicionamos a seguir: 

 

O conceito de gênero denota uma diferenciação. A lógica ocidental tradicional 

funciona como uma divisão binária, ou seja, que se divide em dois opostos: masculino x 

feminino, macho x fêmea ou homem x mulher. 

 

Sob esse ponto de vista, o ser humano nasce dotado de determinadas 

características biológicas que o enquadra como um indivíduo do sexo masculino ou feminino.  

 

Conforme conceituação: “Gênero refere-se à identidade adotada por uma pessoa 

de acordo com seus genitais, psicologia ou seu papel na sociedade. Ainda que gênero seja 

usado como sinônimo de sexo, nas ciências sociais e na psicologia refere-se às diferenças 

sociais, conhecidas nas ciências biológicas como papel de gênero.”6 

 

De acordo com médicos e pesquisadores7, deve-se levar em conta que há 

diferenças biológicas entre homens e mulheres, que aparecem logo nos primeiros anos de 

vida, levando cada um dos sexos a desenvolver determinadas aptidões. Embora seja uma 

questão polêmica, estudos mais recentes revelam que essas diferenças começaram a ser 

estabelecidas pela ação dos hormônios sexuais ainda dentro do útero materno. 

 

Diferenças de comportamento em boa parte dos indivíduos se atribui a fenômenos 

culturais, mas há sinais claros de que outros fatores também pesam. É óbvio que os aspectos 

culturais e sociais existem, mas não se pode negar o papel biológico presente nesse processo. 

  

A PEC 287/2016, item “igualdade de gênero”, aponta a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNAD - IBGE) como referência de dados estatísticos, 

trazendo em seu texto alguns pontos que passa a análise. Vejamos: 

    

 “Segundo a PNAD 2014, 40,6% do contingente de ocupados que contribuem para a 

Previdência Social são mulheres. Os novos rearranjos familiares, com poucos filhos 

ou sem filhos, estão permitindo que a mulher se dedique mais ao mercado de trabalho, 

melhorando a sua estrutura salarial.” 

“Ainda de acordo com a PNAD, o rendimento da mulher, que chegou a representar 

apenas 66% do rendimento dos homens em 1995, aumentou ao longo dos anos, 

alcançando 81% do rendimento dos homens em 2014. Ao olhar essa questão de uma 

                                                 
6 https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociedade) 
7 José Salomão Schwartzman é neuropediatra. Formado na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP), é professor titular de pós-graduação em Distúrbio do Desenvolvimento na Faculdade 

Presbiteriana Mackenzie. 
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forma prospectiva, é possível perceber que a tendência é que essa diferença 

remanescente se reduza ainda mais” 

“Cabe esclarecer que o padrão internacional atual é de igualar ou aproximar bastante o 

tratamento de gênero nos sistemas previdenciários. A diferença de 5 anos de idade ou 

contribuição, critério adotado pelo Brasil, coloca o país entre aqueles que possuem 

maior diferença de idade de aposentadoria por gênero.”(grifado) 

 

Ao afirmar sobre os “novos arranjos familiares” não se pode refutar que as 

famílias vêm se modificando e construindo novas relações a partir das transformações 

vivenciadas pela sociedade. Porém, não há como desconsiderar que a mulher, principalmente 

a brasileira,  que ainda continua sendo prejudicada quanto à variação de salários, 

condições de trabalho e cuidados com casa e filho(s). 

  

Outro ponto é o fato de se afirmar que o rendimento das mulheres está em 

ascendência, sendo essa questão olhada de uma “forma prospectiva“ traduzindo uma 

possibilidade e não uma certeza. Afirma-se, também que há uma “ tendência de que essa 

diferença remanescente se reduza ainda mais”. Tendência não é uma assertiva e, de acordo 

com as novas regras da PEC 287/16, todas mulheres ocupariam um papel no contexto social 

de igualdade de gênero num momento ainda em transformação, pois a legislação não irá 

aguardar o tempo (ainda incerto) para ocorrência de tais mudanças que ainda se encontram em 

andamento. 

    

O Relatório do Desenvolvimento Humano 2015, Publicado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)8 “defende com veemência que as mulheres 

estão em desvantagem no mundo do trabalho, tanto remunerado como não remunerado. Na 

esfera do trabalho remunerado, a sua participação na força de trabalho é inferior à dos 

homens, a sua remuneração menor, o seu trabalho tende a ser mais vulnerável, além de se 

encontrarem sub-representação em cargos de responsabilidade e de decisão. No que respeita 

ao trabalho não remunerado, asseguram, forma desproporcionada, o trabalho doméstico e a 

prestação de cuidados a dependentes.” 

 

O PNUD ainda ressalta que: 

 

Nos dois mundos do trabalho — trabalho remunerado e trabalho de prestação de 

cuidados não remunerado — continuam a existir desequilíbrios pronunciados no 

domínio do gênero, refletindo os valores locais, tradições sociais e papéis históricos 

associados ao gênero. O trabalho de prestação de cuidados inclui o trabalho doméstico, 

como por exemplo a preparação de refeições para a família, a limpeza da casa, a recolha 

de água e combustível, bem como a prestação de cuidados a crianças, idosos e membros 

da família que estão doentes, seja a curto como a longo prazo. Na maior parte dos 

países, em todas as regiões, as mulheres trabalham mais do que os homens. Estima-se 

que as mulheres respondem por cento do trabalho global e os homens por 48 por cento.” 

Dos 59 por cento do trabalho remunerado, principalmente fora de casa, a parte relativa 

aos homens é praticamente o dobro da das mulheres, a saber, 38 por cento versus 21 por 

cento. A situação inverte-se relativamente ao trabalho não remunerado, principalmente 

dentro do agregado familiar, abrangendo uma série de responsabilidades relacionadas 

com os cuidados: dos 41 por cento do trabalho não remunerado, as mulheres respondem 

                                                 
8 Disponível em http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_overview_pt.pdf. Acesso em 11.12.2016. 

mailto:ospat.americalatina.rosana@gmail.com
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_overview_pt.pdf


PARECER PEC 287 – REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB 

 

 

Pareceristas: Rosana Cólen Moreno e Daniel Antonio Elias 
ospat.americalatina.rosana@gmail.com 
(82) 9 9904 2191 

por três vezes mais do que os homens, a saber 31 por cento versus 10 por cento. Esta a 

fonte do desequilíbrio: os homens dominam o mundo do trabalho remunerado e as 

mulheres o do trabalho não remunerado. O trabalho não remunerado no lar é 

indispensável para o funcionamento da sociedade e do bem-estar humano. Contudo, 

quando recai principalmente sobre as mulheres, limita as suas escolhas e oportunidades 

relativamente a outras atividades que poderiam ser mais gratificantes. 

 

Esses dados acima denotam muito bem a realidade brasileira, apesar de se 

considerarem que há mudanças consubstanciais nessa realidade quanto à situação da mulher 

no mercado de trabalho e na sociedade. Visto que, esse contexto deva ser observado com 

maiores cuidados, visando a não instauração de injustiças sociais considerando à desigualdade 

endógena entre homens e mulheres. 

  

Outro ponto a ser abordado trazido pela PEC 287/16, é em referência à 

expectativa de vida das mulheres em relação aos homens, utilizado como argumento da 

necessidade de se mudarem as regras previdenciárias e ainda, buscando desmistificar a 

questão da “dupla jornada”. Ou seja:  

 

Cabe destacar que, atualmente, a expectativa de vida ao nascer das mulheres é cerca de 

7 anos superior à dos homens, e as mesmas ainda têm o direito de se aposentar com 

cinco anos a menos, tanto na aposentadoria por idade, quanto na por tempo de 

contribuição, combinação essa que resulta na maior duração dos seus benefícios.  

A justificativa de tal diferenciação no passado era a concentração da responsabilidade 

pelos afazeres domésticos nas mulheres (“dupla jornada”), e ainda a maior 

responsabilidade com os cuidados da família, de modo particular, em relação aos filhos. 

 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) relatam que o índice de doenças 

no coração está crescendo no sexo feminino e esses problemas representam a maior causa de 

mortes no Brasil, com cerca de 360 mil casos anuais. As mulheres ganham cada vez mais 

espaço dentro dessa estatística. Atualmente, cerca de 30% dos casos de infarto têm mulheres 

como vítimas, devido à rotina estressante no trabalho como sendo uma das principais causas. 

Estudos, ainda, constatam que elas têm uma chance maior de morte depois de instalado o 

Infarto, ou seja, as mulheres estão crescendo no grupo de risco de infarto devido às 

transformações sociais no que diz respeito à rotina laborativa. 

  

Da mesma forma que o mercado de trabalho está mudando, junto com ele a 

situação da saúde mulher vem modificando com o estresse diário, trazendo um péssimo 

diagnóstico e um prognóstico assustador ao universo feminino. 

  

Destaca-se, e ainda, pela aplicação do Princípio da Igualdade que tem como 

essência a ideia de que o tratamento igualitário entre homens e mulheres, previsto no inciso I, 

do artigo 5º da Constituição Federal, pressupõe que o sexo não possa ser utilizado como 

discriminação com o propósito de desnivelar substancialmente homens e mulheres, mas pode 

e deve ser utilizado com a finalidade de atenuar, não excluir, os desníveis social, político, 

econômico, cultural e jurídico existentes entre eles. Sendo assim, relevante exaltar os dizeres 

do ilustre filósofo grego Aristóteles: “Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente 

os desiguais, na medida de sua desigualdade.”  Preceito fundamental, basilar do Princípio da 

Isonomia Substancial, que infelizmente não foi observado na PEC 287. 
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No entanto, a PEC 287, não faz quaisquer observações a esses dados, nem 

tampouco promove uma mudança de forma progressiva. O aumento de idade mínima da 

mulher para aposentadoria simplesmente salta de 55 (cinquenta e cinco) anos para 65 

(sessenta e cinco) anos.  

 

 

VII – A QUESTÃO DA MÉDIA GERAL DA EXPECTATIVA DE VIDA NUM PAÍS 

DE DIMENSÕES CONTINENTAIS 

 

A PEC 287/2016 instituiu idade mínima para aposentadoria de 65 (sessenta e 

cinco) anos. Como visto, para homens de mulheres. E ainda traz mecanismo de majoração da 

idade mínima inicial, caso haja comprovação do aumento da média nacional de expectativa de 

vida.  

 

A possibilidade de inversão da pirâmide etária brasileira é largamente conhecida e 

traz as consequências do aumento da expectativa de vida nas contas previdenciárias 

financiadas pelo regime de repartição simples: ativos contribuindo para pagar aposentadorias 

dos inativos e outros benefícios. Como se está vivendo mais, a tendência de ter menos ativos 

contribuindo para sustentar a inatividade, tem crescido e no futuro, poderá haver uma inversão 

da pirâmide – mais idosos e menos jovens.  

  

Esse é o principal fator para adequação da legislação previdenciária e não pode ser 

descartado. Mas como instituir idade mínima sem que se aplique injustiças? 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais - 8.515.767 km² e conta com uma 

população de mais de 200 milhões de habitantes. Um país que sob esses números 

astronômicos, é um dos países que apresenta um dos maiores níveis de desigualdade social do 

mundo.  

 

Na questão da expectativa de vida, por estados, temos o seguinte quadro, de 

acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, referente ao ano 

de 2014: 
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Pelo gráfico, vemos que Santa Catarina, estado componente da região Sul, 

apresenta a maior expectativa de vida entre os brasileiros: 78, 4 (setenta e oito anos e quatro 

meses). E o Estado do Maranhão, a menor: 70,0 (setenta anos). 

 

Dos dados – área territorial do Brasil, número de habitantes e expectativa de vida 

por estados, temos que não há como tratar a questão da idade mínima de forma global e 

homogênea.  

 

O Brasil não se apresenta homogêneo no quesito territorial como países menores, 

como França que tem 643.801 km², Espanha: 505.990 km² e Grécia: 131.957 km², somente 

para citar alguns exemplos. 

 

E muito menos apresenta homogeneidade quando se fala de questões sociais. Os 

Estados do Norte e do Nordeste apresentam níveis de pobreza muito superiores do que os 

Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.  

 

Pelo gráfico apresentado, o trabalhador do Estado de Santa Catarina, com a idade 

mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, usufruirá de sua aposentadoria por 13.4 (treze anos e 

quatro meses), ao passo que o trabalhador do Estado do Maranhão, por apenas 5.0 (cinco 

anos). 

 

Não é justo que se estipule uma idade mínima global no Brasil, desconsiderando 

os fatores territoriais e sociais. A idade mínima deve ser assentada tomando-se como base 

a linha de pobreza, de forma a que se aplique justiça social, notadamente quando se fala 

em previdência social. 
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Outrossim, a instituição de idade mínima no Brasil, deve ser baseada em dados 

demográficos internos, que levem em consideração níveis sociais e econômicos, e não de 

forma puramente genérica, como tem sido feito e como se quer majorar e pior: fazendo 

atualização automática, apenas pelo critério da média geral de expectativa de vida.  

 

 

VIII – AS NOVAS REGRAS DE APOSENTADORIA 

 

A PEC 287 rompe com o sistema de regras de aposentadoria então vigentes, 

respeitando, destarte, os direitos adquiridos em observância à Súmula 359 do STF 

(Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente 

ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários). 

  

Um dos pontos fulcrais da Reforma Proposta é aproximar servidores públicos e 

trabalhadores da iniciativa privada, com regras para concessão, revisão e manutenção de 

benefícios de forma homogênea.  

 

As regras de aposentadoria para servidores públicos e trabalhadores filiados ao 

regime geral serão basicamente as mesmas, com poucas diferenças (basicamente no que tange 

às regras de transição). No contexto geral, a PEC prevê:  

 

a) Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo 

em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação; 

 

b) Aposentadoria compulsória, aos setenta e cinco anos de idade; 

  

c) Aposentadoria voluntária, aos sessenta e cinco anos de idade e vinte e 

cinco anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria 

(Regra Geral); 

 

d) Regra de transição para aqueles que na data da emenda tiverem 50 

(cinquenta) anos ou mais, caso homem e 45 (quarenta e cinco) anos de idade ou mais se 

mulher; 

 

e) Introduz pedágio na regra de transição proposta; 

 

f) Há regra de transição para professores e policiais civis, com redução de 

5 (anos) de idade e tempo de contribuição, desde que cumpridos os demais requisitos; 

 

g) Há previsão de aposentadoria especial para segurados com deficiência 

ou  cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que efetivamente prejudiquem a 

saúde, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação; 

 

h) A PEC traz novas formas de cálculos para as aposentadorias e limita ao 

teto do RGPS; 
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i) Abrange os militares, uma vez que introduz formas de cálculos e 

limitações, equiparando reserva e reforma com aposentadorias de servidores e trabalhadores 

da iniciativa privada; e 

 

j) Cuida da aposentadoria para o produtor rural. 

 

Do texto da PEC abstrai-se que as novas regras são duras e limitam 

concessões de benefícios, cujos pontos principais serão a seguir detalhados. 

 

 

IX – CONSIDERAÇÕES SOBRE  A READAPTAÇÃO DO SERVIDOR E AS NOVAS 

REGRAS DE APOSENTADORIA 

 

No texto seguinte, abordaremos de forma pontual algumas propostas constantes da 

reforma que em verdade se constituem em controvérsia passíveis de questionamento judicial. 

 

O texto reformista introduziu o conceito de readaptação em sede de constituição 

federal, com o seguinte teor: 

 

Art. 37. 

............................................................................................................................................. 

§ 13. O servidor titular de cargo efetivo poderá ser readaptado ao exercício de cargo 

cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha 

sofrido em sua capacidade física ou mental, mediante perícia em saúde, enquanto 

permanecer nesta condição, respeitados a habilitação e o nível de escolaridade exigidos 

para o exercício do cargo de destino e mantida a remuneração do cargo de origem.” 

 

Em um primeiro momento necessário se faz esclarecer que o conceito jurídico de 

readaptação se constitui em matéria infra-constitucional que não deveria ser inserida na Carta 

Magna. 

 

Além disso, uma primeira leitura induz ao entendimento de que realmente o 

conceito encontra-se correto frente aos critérios necessários à caracterização do instituto da 

readaptação, contudo, o dispositivo, em sua parte final, afirma que será mantida a 

remuneração do cargo de origem do servidor. 

 

O que parece óbvio, mas implica na verdade em uma possibilidade de afronta ao 

princípio da legalidade e ao teor da Súmula 685 do STF. 

 

No primeiro caso, nunca é demais lembrar que a remuneração do cargo público é 

fixada por Lei, então ao se permitir a investidura, ainda que temporária, em cargo com 

remuneração diversa daquela prevista em Lei para o mesmo contraria o dito princípio contido 

no caput do artigo 37 da Constituição Federal. 

 

Além disso, a súmula mencionada é clara ao afirmar que é inconstitucional a 

investidura em cargo público sem a observância do concurso público, então, em verdade a 

readaptação não pode se constituir em investidura em cargo e sim em exercício temporário de 

funções destinadas a outro posto público. 
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Daí a necessidade de que esse cargo tenha similitude completa com o 

anteriormente ocupado pelo servidor readaptado e ao se afirmar que a remuneração será a do 

cargo originário, admite-se, ao menos em tese, que o servidor execute atividades de cargo 

com remuneração maior ou menor da que a atribuída legalmente àquele para o qual prestou 

concurso público. 

 

Motivos estes que permitem a conclusão de que a Súmula 685 do STF é 

desrespeitada pelo texto proposto. 

 

 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados:  

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, 

quando insuscetível de readaptação; 

 

A nova aposentadoria por invalidez, além de inovar permitindo a aposentadoria no 

cargo readaptado, o que por si só ofende a Súmula 685 do STF conforme já dito. 

 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados: 

III - voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de idade e vinte e cinco anos de 

contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 

serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

 

Ao igualar os requisitos para aposentadoria de homens e mulheres, a proposta 

ignora uma tradição constitucional de dar tratamento diferenciado a homens e mulheres. 

 

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao limite mínimo ou 

superiores ao limite máximo estabelecidos para o regime geral de previdência social 

 

A grande inovação desse parágrafo é a introdução definitiva do limite máximo de 

benefício previsto para o INSS, em sede de Regime Próprio, fato este que ignora uma série de 

diferenciações existentes entre os trabalhadores da iniciativa privada e os do serviço público. 

 

As quais podem ser assim enumeradas: 

 

1 - No INSS as contribuições são pagas de forma escalonada com alíquotas de 

8%, 9% e 11%, enquanto que no Regime Próprio a alíquota é única e não pode ser inferior a 

cobrada pela União dos servidores federais, hoje, 11%. 

 

2 - Os servidores públicos não possuem FGTS, então ao se aposentarem não tem 

nenhum valor que pode ser utilizado como forma de manutenção de vida. 

 

3 - Na iniciativa privada a aposentadoria não é causa de extinção do contrato de 

trabalho, enquanto que no Regime Próprio acarreta a vacância do cargo, então, no primeiro 

caso o trabalhador pode se aposentar e continuar trabalhando, recebendo duas remunerações, 

enquanto que no serviço público terão que sobreviver apenas com seus proventos ou procurar 

emprego na iniciativa privada, o que será impossível, ante a idade avançada com a qual já 

contarão. 
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§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, corresponderão:  

I - para a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho e a aposentadoria 

voluntária, a 51% (cinquenta e um por cento) da média das remunerações e dos salários 

de contribuição utilizados como base para as contribuições, apurada na forma da lei, 

acrescidos de 1 (um) ponto percentual, para cada ano de contribuição considerado na 

concessão da aposentadoria, aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os 

art. 42 e art. 201, até o limite de 100% (cem por cento) da média; [...]  

 

A metodologia de cálculo adotada deve ser considerada sob duas óticas, sendo a 

primeira a da aposentadoria por invalidez caso em que simplesmente, assim como ocorreu em 

2003, ignorou-se o fato de que podem ocorrer incapacidades logo após o advento do novo 

texto constitucional, em servidores que já tendo contribuído por longo período ainda não 

preenchem os requisitos para a aposentadoria voluntária ou mesmo pela regra de transição 

proposta. 

 

Em sendo assim, a nova regra prejudica os servidores que ficarem incapazes, fato 

este que no passado levou a edição das EC n. 47/05 e EC n. 70/12, sendo necessário se 

considerar tal fato. 

 

Até porque o benefício por incapacidade não se constitui apenas e tão somente 

em aposentadoria numérica, mas sim em benefício de risco, onde o caráter humanitário 

deve estar umbilicalmente ligado, principalmente, em razão da necessidade de 

preservação da dignidade humana. 

 

No que tange a sua fórmula de cálculo (hipótese que alcança a todas as 

modalidades elencadas no inciso) é preciso destacar que a partir de agora a regra para os 

proventos é a sua proporcionalidade, já que seu valor inicial corresponderá a apenas 51% do 

resultado da média. 

 

E os 100% somente serão alcançados para quem contribuir durante 49 anos, 

situação essa que inclusive contrasta com os requisitos impostos para a aposentadoria 

voluntária, à medida que a regra fala em 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. 

 

Imagine-se, então, um servidor que preencher ambos os requisitos no mesmo 

ano, sua aposentadoria será de apenas 76% do resultado da média de suas 

contribuições. 

 

Na verdade, essa metodologia de cálculo faz com que a idade para a aposentadoria 

do servidor que deseja receber 100% de seus proventos seja no mínimo 67 anos, já que como 

o ingresso no serviço público somente se dá aos 18 anos e se esse for o primeiro emprego do 

servidor ele terá que contribuir por mais 49 anos, os quais somados aos 18 atingirão 67. 

 

Sem contar que, em regra, realmente o primeiro emprego do servidor é o oriundo 

de seu concurso público, mas poucos logram ser aprovados com idade tão tenra, portanto, a 

tendência é que a integralidade não seja alcançada ou somente contemple quem possuir idade 

excessiva, já as vésperas da aposentadoria compulsória. 
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Além isso, ao se considerar o regime contributivo adotado hoje pelos RPPS onde 

a contribuição do servidor é de 11% e a patronal pode chegar ao dobro desse valor, é possível 

afirmar que os valores arrecadados podem superar o tempo de sobrevida do servidor. 

 

Isso porque haverá arrecadação durante 49 anos o que permitirá custear um 

benefício por pouco mais de 16 anos, como o servidor vai se aposentar aos 67, seus recursos 

permitirão o pagamento do benefício até 83 anos de idade, ou seja, em tempo superior a sua 

expectativa de vida considerando os números de hoje, fazendo com que a arrecadação seja 

maior do que os valores necessários ao custeio do benefício de aposentadoria. 

 

II - para a aposentadoria compulsória, ao resultado do tempo de contribuição dividido 

por 25 (vinte e cinco), limitado a um inteiro, multiplicado pelo resultado do cálculo de 

que trata o inciso I, ressalvado o caso de cumprimento dos requisitos para a concessão 

da aposentadoria voluntária, quando serão calculados nos termos do inciso I.   

 

O dispositivo tenta implementar uma espécie de regra do melhor benefício que 

pode, em verdade, ser prejudicial ao servidor que completou a idade limite de permanência no 

serviço público. 

 

Isso porque, a primeira metodologia de cálculo pode ser mais benéfica para ele e o 

dispositivo impõe a aplicação da fórmula definida para a aposentadoria voluntária, mesmo no 

caso de a inativação se dar compulsoriamente. 

 

§ 3º-A. Os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, 

quando decorrentes exclusivamente de acidente do trabalho, corresponderão a 100% 

(cem por cento) da média das remunerações utilizadas como base para as contribuições 

aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os art. 42 e art. 201. 

 

O dispositivo simplesmente ignora a função social da aposentadoria por invalidez 

ao excluir a possibilidade de existência de rol de doenças que autorizam a integralidade dos 

proventos, situação essa hoje existente e que contempla os casos, em tese, de maior gravidade 

e que podem afetar a sua sobrevivência. 

 

Mais uma vez, a dignidade da pessoa humana é ferida. 

 

Além disso, o novo texto ignora a existência das moléstias profissionais e o fato 

das mesmas também ensejarem a incapacidade laboral permanente, devendo as mesmas ser 

incluídas urgentemente no dispositivo. 

 

§ 4º ..............................................................................................................  

I - com deficiência;  

......................................................................................................................  

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que efetivamente 

prejudiquem a saúde, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. 

 

A nova redação da aposentadoria especial simplesmente torna inconstitucional a 

atual aposentadoria especial de policiais civis e federais, além disso, impede que sua 

existência se de por categoria profissional, fato este que acarretará a impossibilidade de 
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concessão do benefício nos casos de exercício de atividades de risco, como ocorre, por 

exemplo, com os integrantes do sistema penitenciário. 

 

A limitação de concessão apenas aos casos em que há prejuízo à saúde, possuem 

restrição no âmbito do serviço público e ignoram o fato de que determinadas atividades 

desempenhadas pelo servidor podem causar-lhe risco de vida, além de alcançar familiares, daí 

a necessidade de compensação com a redução dos requisitos de aposentadoria. 

 

Sem contar que ao longo da história nunca ficou sacramentado no âmbito do 

RPPS o que é efetivo prejuízo à saúde para efeitos de aposentadoria especial, principalmente a 

forma pela qual o mesmo deve ser comprovado, então a tendência é que o benefício continue 

sendo um problema para os Entes Federados. 

 

 

X – A PENSÃO POR MORTE  

 

Pela PEC 287/2016, a situação dos dependentes de todos os servidores segurados 

dos RPPS e de todos os trabalhadores filiados ao RGPS, ficará assim: 

 

1. O valor da pensão será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por 

cento), acrescida de cotas individuais de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o 

limite de 100% (cem por cento); 

  

2. Extinção da aplicabilidade do estabelecido no § 2º do art. 201 (Nenhum 

benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado 

terá valor mensal inferior ao salário mínimo). Ou seja, as pensões poderão ser pagas com 

valores abaixo do salário mínimo; 

 

3. Nenhuma pensão poderá ter valores superiores ao limite máximo estabelecido 

para os benefícios do regime geral de previdência social, quer tenha o óbito ocorrido quando o 

servidor/trabalhador encontrava-se em atividade ou se já se encontrava aposentado; 

 

4. Na hipótese de óbito de servidor em atividade, as cotas serão calculadas sobre 

o valor dos proventos aos quais o servidor/trabalhador teria direito caso fosse aposentado por 

incapacidade permanente na data do óbito, com cálculos pela média aritmética; 

 

5. Limita o rol de dependentes e as condições necessárias para o enquadramento e 

a qualificação aos estabelecidos para o regime geral de previdência social; 

 

6. Acaba com a conversão das cotas, sendo que as cotas  individuais cessarão com 

a perda da qualidade de dependente; 

   

7. Estabelece que o tempo de duração da pensão e as condições de cessação das 

cotas individuais devem seguir os parâmetros do Regime Geral (escalonamento de idades – 

Lei 13.135/2015);  

 

8. O reajustamento de qualquer benefício deve obedecer aos critérios fixados pelo 

RGPS; e 
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9. A proibição do recebimento conjunto de benefícios (pensão com pensão, 

pensão com aposentadoria), inclusive entre regimes previdenciários e mesmo se fosse o caso 

de cargos constitucionalmente acumuláveis. 

 

Quando da edição da Lei 13.135/2015 – conversão da MP 664, ações diretas de 

inconstitucionalidade foram impetradas (vide ADIs 5340, 5389, 5411, 5419 e 5461), todas 

sob a relatoria do Min. Luiz Fux. No entanto, nenhuma delas foi julgada, sequer houve 

qualquer posicionamento monocrático a respeito da matéria. As ADIs tratam: i) da restrição 

temporal implementada para o recebimento do benefício, que afetou o núcleo essencial do 

direito à pensão fazendo com que alguns beneficiários, que pela regra anterior teriam direito à 

pensão vitalícia, agora tenham a vantagem limitada, em alguns casos, a apenas três anos; e ii) 

se nenhum benefício pode ser majorado sem fonte de custeio, a redução de benefício 

previdenciário não poderia ser efetivada sem a correspondente diminuição na contribuição.  

 

A PEC 287/2016 quer constitucionalizar as questões já impugnadas e ainda traz 

em seu bojo outras questões de conteúdo relevante. Com certeza, a forma de tratamento que 

se quer implantar para as pensões por morte vai acabar no Supremo Tribunal Federal, que terá 

de decidir sobre as questões relativas às pensões por morte. 

  

Para o servidor público ou militar, que contribuiu a sua vida laboral inteira, sobre 

valores acima do teto limitador do RGPS, as restrições impostas pela PEC 287/2016, 

configuram-se como verdadeiro confisco. 

 

Pensão por morte é o benefício pago ao dependente do segurado quando este vem 

a falecer. É a reposição de renda daquele que dependia economicamente do segurado, por 

meio de uma relação jurídica (parentesco, casamento/união estável). 

 

Quando da promulgação da EC 41/2003, que introduziu novos cálculos para as 

pensões no corpo da CF/88 (Art. 40, § 7º), não se tratou de aplicar injustiças. Na realidade, o 

que a EC 41/2003, fez foi simplesmente tirar da pensão a parte que caberia ao segurado 

falecido. O que realmente faz todo o sentido, já que os dependentes teriam uma reposição de 

renda a maior. 

  

No entanto, o que a PEC 287/2016 quer fazer é descaracterizar por completo o 

instituto da pensão por morte, transformando-o num benefício assistencial, ou seja, um favor 

do Estado, uma esmola para os dependentes do segurado, quer seja do serviço público, quer 

seja da iniciativa privada.  

 

Nas regras de transição fixadas pela PEC 287, basicamente foram reafirmados os 

cálculos e condições de elegibilidade instituídos pela EC 41/2003, para todo o servidor que 

ingressou em cargo efetivo anteriormente à instituição do regime de previdência 

complementar. No entanto, faz ressalva quanto ao valor da cota familiar de 50% (cinquenta 

por cento), acrescida de cotas individuais de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o 

limite de 100% (cem por cento) dos valores previstos nos incisos para os novos cálculos de 

aposentadorias.  

 

Vejamos como ilustração, a proposta da emenda para o dependente do servidor 

público que vier a falecer em atividade LOGO APÓS a edição da PEC e o ingresso no regime 

de previdência complementar: 
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1. Cota familiar de 50% (cinquenta por cento), acrescida de cotas individuais de 

10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o limite de 100% (cem por cento); 

 

2. Limitação do teto do RGPS; 

 

3. As cotas serão calculadas sobre o valor dos proventos aos quais o servidor teria 

direito caso fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, observado os 

novos cálculos introduzidos. 

 

Ou seja, se o servidor falecer em atividade, a pensão além de ficar limitada ao teto 

do RGPS, terá que ser calculada pela média das contribuições e das remunerações, com base 

no patamar de 51% (cinquenta e um por cento). 

 

Como serão feitos esses cálculos absurdos? 

 

 

XI – A INCLUSÃO DOS MILITARES NA PEC 287 

 

Apesar do discurso que vem sendo largamente veiculado na mídia, de que os 

militares estão fora da Reforma da Previdência, “porque não são regidos pelas diretrizes 

comuns da Previdência, uma vez que não se aposentam, mas entram para a reserva, e podem, 

em tese, ser chamados para as atividades a qualquer momento”9, tal assertiva não pode ser 

tomada em sua amplitude. 

 

Os militares, regidos pelo Art. 42 da CF/88, foram incluídos na PEC 287/2016, 

senão vejamos:  

 

Aposentadorias: nova redação proposta ao § 3º do Art. 40 da CF/88, inciso I c/c e 

§ 3º-A (acréscimo) e c/c §§§ 7º-A, 7º-B e 7º-C, do Art. 201 da CF/88 (acréscimos): 

 

Art. 40........... 

....................... 

§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, corresponderão:  

I - para a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho e a aposentadoria 

voluntária, a 51% (cinquenta e um por cento) da média das remunerações e dos salários 

de contribuição utilizados como base para as contribuições, apurada na forma da lei, 

acrescidos de 1 (um) ponto percentual, para cada ano de contribuição considerado na 

concessão da aposentadoria, aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os 

art. 42 e art. 201, até o limite de 100% (cem por cento) da média; e [...] 

..................  

§ 3º-A. Os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, 

quando decorrentes exclusivamente de acidente do trabalho, corresponderão a 100% 

(cem por cento) da média das remunerações utilizadas como base para as contribuições 

aos regimes de previdência de que tratam este artigo e os art. 42 e art. 201. 

.................................. 

                                                 
9 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1839491-por-que-os-militares-ficaram-de-fora-

da-reforma-da-previdencia.shtml. Acesso em 12.12.2016. 
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Art. 201................................................................ 

................................................................................ 

§ 7º-A. Por ocasião da concessão das aposentadorias, inclusive por incapacidade 

permanente para o trabalho, serão considerados para o cálculo do valor das 

aposentadorias os salários de contribuição do segurado ao regime de previdência de que 

trata este artigo e as remunerações utilizadas como base para as contribuições do 

segurado aos regimes de previdência de que tratam os arts. 40 e 42, respeitado o limite 

máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social.  

§ 7º-B. O valor da aposentadoria corresponderá a 51% (cinquenta e um por cento) da 

média dos salários de contribuição e das remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do segurado aos regimes de previdência de que tratam os arts. 40 e 42 

acrescidos de 1 (um) ponto percentual para cada ano de contribuição considerado na 

concessão da aposentadoria, até o limite de 100% (cem por cento), respeitado o limite 

máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social, nos termos da 

lei. 

§ 7º-C. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, quando 

decorrente exclusivamente de acidente do trabalho, corresponderá a 100% (cem por 

cento) da média dos salários de contribuição e das remunerações utilizadas como base 

para as contribuições do segurado aos regimes de previdência de que tratam os arts. 40 

e 42, respeitado o limite máximo do salário de contribuição do regime geral de 

previdência social, apurada na forma da lei. (Todos os grifos são nossos). 

 

Pela exegese dos dispositivos, podemos afirmar que: i) os militares foram 

incluídos nas novas regras de cálculos das aposentadorias; ii) a PEC 287 iguala os institutos 

da reserva e reforma com aposentadorias dos civis – servidores públicos e trabalhadores da 

iniciativa privada e iii) não regrou a idade mínima para “aposentadoria” dos militares, no 

entanto, para se “aposentarem”, com o valor das remunerações que recebem em 

atividade, os militares terão que cumprir com um tempo maior de contribuição, o que 

via oblíqua, aumenta a idade mínima.  

 

 

XII – A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E O TETO DO REGIME GERAL 

ALCANÇAM TODOS OS SERVIDORES QUE NÃO CUMPRIRAM OS REQUISITOS 

PARA APOSENTADORIA, ATÉ MESMO OS SERVIDORES EFETIVOS QUE 

INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC Nº 41/2003 
 

A PEC 287/2016, traz a obrigatoriedade de instituição da previdência 

complementar para todos os entes federados, sendo que todos os servidores passarão a ter 

previdência complementar, coforme estatuído pelos seguintes termos, que modificam os §§ 14 

e 15, do Art. 40, da CF/88: 

 

Art. 40....... 

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que mantiverem o regime 

de previdência de que trata este artigo fixarão o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e 

pensões e instituirão regime de previdência complementar para os seus respectivos 

servidores titulares de cargo efetivo.  

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei 

de iniciativa do respectivo Poder Executivo e oferecerá aos participantes planos de 
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benefícios somente na modalidade de contribuição definida, observado o disposto no 

art. 20210..... 

 

E pelas regras de transição trazidas pela PEC 287/2016: 

 

Art. 2º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no art. 

40 da Constituição, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço 

público em cargo efetivo até a data da promulgação desta Emenda e que tenha idade 

igual ou superior a cinquenta anos, se homem, e a quarenta e cinco anos, se mulher, 

nesta mesma data, poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, as 

seguintes condições:  

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;  

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se 

mulher;  

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público;  

IV - cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; e  

V - período adicional de contribuição equivalente a 50% (cinquenta por cento) do tempo 

que, na data de promulgação desta Emenda, faltaria para atingir os limites previstos no 

inciso II deste artigo.  

§ 1º Os servidores que ingressaram no serviço público em cargo efetivo até 16 de 

dezembro de 1998 poderão optar pela redução da idade mínima de que trata o inciso I 

do caput em um dia de idade para cada dia de contribuição que exceder o tempo de 

contribuição previsto no inciso II do caput.  

§ 2º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do 

caput serão reduzidos em cinco anos e não será aplicável o disposto no § 1º, para:  

I - o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; e  

II - o policial que comprovar pelo menos vinte anos de efetivo exercício em cargo de 

natureza estritamente policial.  

§ 3º Os proventos das aposentadorias concedidas de acordo com este artigo 

corresponderão: 

 I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria, para aqueles que ingressaram no serviço público em cargo efetivo até 31 

                                                 
10 Redação dos dispositivos relativos à previdência complementar para servidores públicos efetivos ora vigentes: 

Art. 40....... 

[...] 

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência 

complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das 

aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido 

para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo 

Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades 

fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos 

de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41, 19.12.2003) 

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos  §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor 

que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime 

de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
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de dezembro de 2003, observado o disposto nos § 14 e § 1611 do art. 40 da 

Constituição; e  

II - à totalidade da média aritmética simples das remunerações utilizadas como base 

para as contribuições do servidor aos regimes de previdência aos quais esteve 

vinculado, desde a competência de julho de 1994 ou desde a competência do início da 

contribuição, se posterior àquela, para aqueles que ingressaram no serviço público em 

cargo efetivo a partir de 1º de janeiro de 2004, observado o disposto nos § 14 e § 16 do 

art. 40 da Constituição.  

 

Já o Art. 3º da PEC traz uma situação diferenciada: 

 

Art. 3º Ao servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público em cargo 

efetivo até a data de promulgação desta Emenda e que tenha idade inferior às referidas 

no caput do art. 2º, aplicam-se as disposições dos § 3º e § 3º-A do art. 40 da 

Constituição.  

Parágrafo único. O limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 

de previdência social previsto no § 2º do art. 40 da Constituição somente será 

imposto para aqueles servidores que ingressaram no serviço público 

posteriormente à instituição do correspondente regime de previdência 

complementar ou que ingressaram anteriormente e exerceram a opção de que 

trata o § 16 do art. 40 da Constituição.  

 

No entanto, da forma como o Parágrafo Único acima mencionado fora introduzido 

no texto da PEC, somente para a situação dos servidores abrangidos pelo caput do artigo 

referido.  

 

Ou se cuida de uma antinomia, ou realmente a proposta é impor a TODOS OS 

SERVIDORES PÚBLICOS que se encontram em atividade, o regime de previdência 

complementar.  

 

Vale registrar que a PEC 287/2016, não traz proposta de alteração ou supressão do 

Art. 202, da CF/8812. 

                                                 
11 Art. 40....  

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos  §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor 

que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime 

de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

 
12 Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em 

relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam 

o benefício contratado, e regulado por lei complementar.     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998)       

§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades 

de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, 

regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho 

dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos 

participantes, nos termos da lei.     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades 
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Se o texto for aprovado como está a previdência complementar: i) passa a ser 

obrigatória para todos os entes federados a sua instituição; e ii) alcança todos os servidores 

públicos efetivos que não se encontram em situação de aposentação – não cumpriram os 

requisitos estabelecidos anteriormente. 

 

Até mesmo os servidores com mais de 50 (cinquenta) anos caso for homem e mais 

de 45 (quarenta e cinco) anos caso for mulher. A PEC alcança todos indistintamente, somente 

preservando direito adquirido daqueles que até sua edição, tenham cumprido todos os 

requisitos pelas normas então vigentes. 

  

Um exemplo: servidor que ingressou no serviço público em 1998, tem 53 

(cinquenta e três) anos de idade e trouxe da iniciativa privada 10 (dez) anos de contribuição. 

Esse servidor vai se aposentar com proventos limitados ao teto do INSS e não tem mais idade 

para fazer os aportes necessários no sistema da previdência complementar.  

 

Com base nessas premissas, alguns questionamentos devem ser pontuados: 

 

1. Como foi feita a segregação de massas? 

2. Como será feito o custo de transição? 

3. As parcelas de contribuições aos RPPS que superam o valor do teto 

estabelecido para o INSS poderão ser vertidas para a previdência complementar? 

4. Haverá amortização na previdência complementar? Ou começará do zero? 

5. Como que uma pessoa com mais de 50 (cinquenta) anos se homem ou mais de 

45 (quarenta) e cinco se mulher, vai conseguir fazer os aportes necessários para garantia da 

totalidade dos seus ganhos na atividade? 

 

Para esses questionamentos, trazemos à baila as lições de Lawrence Thompson, 

para quem: 

 

“Duas abordagens têm sido usadas para resolver o caso dos trabalhadores em meio de 

carreira que preferem (ou têm de) transferir-se. Numa delas eles recebem um bônus de 

reconhecimento correspondente aos direitos adquiridos no sistema antigo reajustado de 

acordo com as alterações dos níveis dos preços entre a data da transferência e a da 

aposentadoria. Esses títulos são creditados na nova conta do trabalhador e resgatados 

quando ele atinge a idade da aposentadoria. Nessa abordagem a responsabilidade pela 

                                                                                                                                                         
públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal 

poderá exceder a do segurado.     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)      (Vide Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive 

suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, 

enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de 

previdência privada.     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas 

permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades 

fechadas de previdência privada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos 

membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes 

nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e 

deliberação.     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
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aposentadoria é transferida completamente para o novo sistema no momento da emissão 

do bônus do reconhecimento.    

Na segunda abordagem a responsabilidade pela aposentadoria desses trabalhadores é 

compartilhada. Embora eles não façam jus a nenhum benefício adicional no sistema 

antigo, os direitos adquiridos são mantidos no todo ou em parte no sistema público e no 

momento próprio o valor de suas aposentadorias reflete o valor atualizado dos 

benefícios respectivos. Para os trabalhadores que se transferem para o novo sistema, 

todos os acréscimos ocorrem no sistema de contas individuais e a nova instituição 

previdenciária lhes paga um benefício cujo valor os reflete”13. 

 

Caso seja mantida a redação, com a consequente imposição de previdência 

complementar para todos os servidores, haverá uma dívida para com todos aqueles que 

se já encontravam no sistema de previdência próprio. 

 

E mesmo se tratando de antinomia, pela redação do texto da PEC, da forma como 

se apresenta, milhões de servidores podem ser induzidos a fazer opção por se filiarem à 

previdência complementar. O exercício de opção, para servidores federais, já se encontra 

regulamentado, conforme o art. 92, da Lei 13.328, de 29.07.2016, com a seguinte redação: 

 

Art. 92. É reaberto o prazo para opção pelo regime de previdência complementar de que 

trata o § 7o do art. 3o da Lei no 12.618, de 30 de abril de 2012, por 24 (vinte e quatro) 

meses, contados a partir da data de entrada em vigor desta Lei. 

Parágrafo único.  O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável 

e irretratável, não sendo devida pela União e por suas autarquias e fundações públicas 

qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de 

contribuição acima do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS) 

 

Acaso venha a acontecer filiação em massa, como vão ficar os valores vertidos a 

titulo de contribuições para os regimes próprios? Quem vai suportar essa conta? Os 

tesouros ou a iniciativa privada? Ou simplesmente os servidores públicos que contribuíram 

por muitos anos para a sua aposentadoria, não vão reaver os valores pagos, simplesmente sob 

a ótica da tributação compulsória? 

 

Contudo, contribuição previdenciária é um tributo que deve ser aportado para 

pagamento de benefícios previdenciários, tem destinação específica. Qual será a destinação 

dos recursos aportados ao longo dos anos? 

 

 

XIII – A OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DOIS) ANOS 

 

A PEC 287 traz determinação expressa à União, Estados, Distrito e Municípios, 

para instituírem, no prazo máximo de 2 (anos) anos, regime de previdência complementar 

para todos os servidores públicos. Vejamos através das preposições da Reforma: 

                                                 
13 THOMPSON, Lawrence, autor. LEITE, Celso Barroso, tradutor. Mais Velha e Mais Sábia: E Economia dos 

Sistemas Previdenciários. Coleção Previdência Social, série traduções. Volume 4. Brasília, 2000. Distribuição e 

Editoração: Ministério da Previdência Social. p. 119/120. 
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Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão adequar os 

regimes de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos ao disposto nos § 14 e 

§ 20 do art. 40 da Constituição no prazo de dois anos, contado da data de promulgação 

desta Emenda.  

Art. 16. Até que entre em vigor a lei de que trata o § 23 do art. 40 da Constituição, 

aplica-se o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. 

 

Aqui é de bom alvitre que se teçam questionamentos: se acaso a unidade da 

federação não cumprir a determinação terá extinto seu RPPS? Para onde vão os recursos, caso 

os tenha aportado em fundo capitalizado? Como será o ingresso dos servidores no RGPS?   

 

 

XIV – A DESOBRIGATORIEDADE DA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR PARA SERVIDORES PÚBLICOS ATRAVÉS DE ENTIDADES 

FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE NATUREZA PÚBLICA 

 

A redação atual do § 15 do Art. 40 da CF/88 é a seguinte: 

  

Art. 40................ 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei 

de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus 

parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência 

complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos 

de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

 

A PEC 287 dá nova redação ao dispositivo, que assim passará a vigorar: 

 

Art. 40................. 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei 

de iniciativa do respectivo Poder Executivo e oferecerá aos participantes planos de 

benefícios somente na modalidade de contribuição definida, observado o disposto no 

art. 202.  

 

Pela nova tratativa, qualquer instituição bancária, fundo de pensão ou quejandos, 

poderá oferecer a previdência complementar para o servidor público. 

  

E logicamente as fundações e instituições de previdência complementar 

(sociedades civis sem fins lucrativos), hoje existentes no país, de natureza pública, não 

concorrerão com grandes instituições bancárias e fundos de pensão de natureza privada. 

 

É a tentativa do Governo de instituir, de forma obrigatória, a previdência 

complementar no Brasil, deixando para a iniciativa privada (leia-se Mercado de Capitais), um 

papel fundamental do Estado, que é a garantia da previdência para todos os brasileiros.   

 

 

XV - AUMENTO DAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 
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Apesar do discurso do Governo quando do encaminhamento da PEC 287/2016, 

afirmar que não há majoração de alíquotas, o PLP 257/2016 –  reequilíbrio fiscal, com 

alterações na LC nº 101/2000 – LRF, com as modificações introduzidas pela LC nº 148/2014, 

cuidou de estabelecer novas alíquotas. 

 

Neste sentido, o disposto no Art. 4º, inciso IV, do PLP 257/2016 – Ajuste Fiscal, 

verbis: 

  

Art. 4º Além do requisito de que trata o art. 3º, os Estados e o Distrito Federal 

sancionarão e publicarão lei que estabeleça normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal do ente, com amparo no Capítulo II do Título VI, 

combinado com o disposto no art. 24, todos da Constituição Federal, e na Lei 

Complementar nº 101, de 2000, e que contenha, no mínimo, os seguintes dispositivos: 

[...] 

IV - elevação das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores e 

patronal ao regime próprio de previdência social para 14% (quatorze por cento) e 

28% (vinte e oito por cento) respectivamente, podendo ser implementada 

gradualmente em até 3 (três) anos, até atingir o montante necessário para saldar o déficit 

atuarial e equiparar as receitas das contribuições e dos recursos vinculados ao regime 

próprio à totalidade de suas despesas, incluindo as pagas com recursos do Tesouro; [...] 

 

Além disso, o PLP 257/2016, estabeleceu a obrigatoriedade de reforma do regime 

jurídico de servidores, nos seguintes termos:  

 

Art. 4º............. 

[...] 

V - reforma do regime jurídico dos servidores ativos e inativos, civis e militares, para 

limitar os benefícios, as progressões e as vantagens ao que é estabelecido para os 

servidores da União; e [...]. 

 

Da dicção das alterações propostas, denota-se claramente que o Governo Federal, 

ardilosamente, encaminhou para o Congresso Nacional, uma proposta que cuida da majoração 

das alíquotas e que promoverá a limitação de benefícios. 

 

Não tem portanto, veracidade a afirmativa de que não se quer aumentar tributos – 

contribuições com a reforma da previdência. Além das regras draconianas, os segurados dos 

Regimes Próprios terão os valores das alíquotas majorados, na grande maioria dos estados e 

municípios, que mantêm a alíquota de 11% (onze por cento). 

 

Neste sentido, não se perquiriu se o percentual aplicado é suficiente para garantir 

a sustentabilidade do sistema. Simplesmente definiu-se pela majoração. 

 

 

XVI – O ENGODO DO ABONO DE PERMANÊNCIA 

 

Hoje no sistema previdenciário dos servidores públicos, existem três hipóteses 

para a concessão de abono de permanência: i) o § 19 do Art. 40 (para os servidores que se 

enquadrem na regra geral de aposentadoria); ii) o § 5º do Art. 2º da EC 41/2003 (para os 

servidores que se enquadram na regra de transição do artigo) e iii) o § 1 do Art. 3º da EC 
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41/2003 (neste caso, para os servidores que já cumpriram requisitos para se aposentarem com 

base na legislação vigente antes da edição desta Emenda). 

 

A PEC 287/2016, dá nova redação ao § 19, do Art. 40 da CF/88:  

 

Art. 40....... 

19. Conforme os critérios a serem estabelecidos pelo ente federativo, o servidor titular 

de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária, 

estabelecidas no inciso III do § 1º, e que opte por permanecer em atividade poderá fazer 

jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição 

previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.  

 

Ou seja, a concessão de abono de permanência para os servidores que se 

aposentarem pelas novas regras gerais.  

 

Ocorre que, com a instituição da edição da PEC 287/2016, todos os servidores 

estarão sujeitos ao teto do RGPS – INSS, devendo a contribuição previdenciária seguir a 

sistemática (incidência até o limite). 

 

Como todos os servidores vão se aposentar pelo teto do RGPS, o abono de 

permanência perde a sua razão de existência. Para o servidor público que passa a contribuir  

até o limite máximo estabelecido pelo regime geral de previdência social, hoje fixado, R$ 

5.189,82 (cinco mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos),  o abono de 

permanência não faz qualquer sentido. 

 

Ocorre que o servidor público que se encontra dentro do parâmetro estabelecido 

pelo LMRGPS, quando vai para a inatividade, deixa de contribuir para com a previdência 

pública, conforme previsão no § 18, do Art. 40 da CF/88: “Incidirá contribuição sobre os 

proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que 

superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares 

de cargos efetivos”.  A PEC 287/2016, não revoga o citado § 18 do Art. 40 da CF/88. 

 

Vejamos a preposição na ilustração a seguir (que não levou em consideração 

incidência de imposto de renda ou outras rubricas, nem regra e forma de cálculo de 

aposentadoria):  

 

SERVIDOR ATIVO SERVIDOR INATIVO 

Subsídio: R$ 3.000,00 Proventos: R$ 3.000,00 

CP: R$ 330,00 CP: não incide 

AP: R$ 330,00 AP: não tem  

Total: R$ 3.000,00 Total: R$ 3.000,00 

 

Ou seja, o servidor não tem nenhuma vantagem em estar em atividade, a não ser 

que receba outras verbas, como adicionais de insalubridade, periculosidade, etc.  

 

É vantagem para esse servidor aposentar-se. O abono de permanência é vantajoso 

para categorias que recebem além do estipulado pelo LMRGPS, o que não será mais possível, 

devido a imposição do teto para todos os servidores públicos.  
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Ainda tem o agravante de que no abono de permanência há incidência de Imposto 

de Renda, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Incide imposto de renda sobre 

abono de permanência, uma vez que este possui natureza remuneratória, caracterizando 

acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece em atividade, mesmo após 

completado os requisitos legais para a concessão da aposentadoria. Matéria firmada no 

julgamento do REsp n.º 1.119.556/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. (STJ, 

REsp 1268154 SC, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 15-08-2013 e DJe 22-08-2013). 

 

Ainda há que se levar em consideração a expressão contida no dispositivo: 

Conforme os critérios a serem estabelecidos pelo ente federativo. Ocorre que a PEC deixa ao 

alvedrio dos entes federados a normatização do abono de permanência, o que pode acarretar 

sérios prejuízos para servidores, tendo em vista que poderá não mais ser devido desde o 

momento em que completam os requisitos para aposentadoria, conforme pacificou a Turma 

Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no sentido de que, mesmo sob a vigência da 

ECnº 41/2003, o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor público 

que permanece em atividade completa os requisitos para a aposentadoria, 

independentemente de formalização de requerimento. (TNU, PEDILEF 200871500338945 

RS, Rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, j. 17-10-2012 e DJ. 26-10-2012). 

 

 

XVII – A NÃO ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO DOBRO 

DO TETO DO RGPS 

 

Como todas as aposentadorias dos servidores públicos serão limitadas ao teto do 

INSS, a PEC 287/2016, cuida de revogar expressamente o disposto no § 21, do Art. 40 da 

CF/88.  

 

Desta forma, assim que editada a nova reforma, não mais será possível o 

requerimento da isenção de contribuição previdenciária pelo dobro do teto do INSS. 

Servidores que já recebem benefícios de aposentadorias, não mais poderão pedir a isenção, 

caso venham a ser acometidos de patologias legalmente previstas.  

 

Ou seja, o recado do governo é: aposentado, não fique doente! 

 

 

XVIII – A SEGREGAÇÃO DE MASSAS PELO CRITÉRIO DA IDADE DO 

SEGURADO 

 

O governo simplesmente anunciou a PEC 287/2016, segregando servidores 

públicos – regras gerais e regras de transição para aposentadoria, pelo critério da idade. 

Contudo, não foi encaminhado junto à PEC estudo que fundamentasse a segregação pela 

idade posta e escolhida. Ao que nos parece, cuida-se mais de um critério aleatório, para inserir 

uma regra de transição para promover a aprovação da reforma.  

 

No entanto, são os estudos atuariais, que determinam e calculam como devem ser 

separados os grupos de servidores, para inseri-los em uma ou outra regra. É o atuário quem 

determina como deve ser feita qualquer segregação de massas de servidores, estimando o 
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passivo previdenciário, na situação atual e no sistema proposto e calculando o custo de 

transição entre os dois sistemas. 

 

Como se chegou a idade de 50 (cinquenta) anos para homens e 45 (quarenta e 

cinco) para mulheres? Qual o critério adotado?  

 

 

XIX – A DESOBRIGATORIEDADE DA INSTITUIÇÃO E O CAMINHO QUE SE 

ABRE PARA A EXTINÇÃO DOS RPPS 

 

Conforme a PEC 287/2016, os §§ 14 e 23 do Art. 40 da CF/88, vai passar a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 40....................................................... 

................................................................. 

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que mantiverem o regime 

de previdência de que trata este artigo fixarão o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e 

pensões e instituirão regime de previdência complementar para os seus respectivos 

servidores titulares de cargo efetivo. 

[...]  

§ 23. Lei disporá sobre as regras gerais de organização e funcionamento do regime de 

previdência de que trata este artigo e estabelecerá:  

I - normas gerais de responsabilidade na gestão previdenciária, modelo de 

financiamento, arrecadação, gestão de recursos, benefícios, fiscalização pela União e 

controle externo e social; e  

II - requisitos para a sua instituição, a serem avaliados em estudo de viabilidade 

administrativa, financeira e atuarial, vedada a instituição de novo regime de previdência 

sem o atendimento desses requisitos, situação na qual será aplicado o regime geral de 

previdência social aos servidores do respectivo ente federativo.” (NR)  

 

 Conforme se depreende da leitura dos dispositivos, caso a PEC 287/2016 seja 

aprovada, estados, Distrito Federal e municípios se sentirão desobrigados a manter seus 

regimes próprios, notadamente quando há instituição do teto limitador de benefícios do 

RGPS. 

  

Com isso, pode ser uma alternativa para desafogar as contas públicas dos entes 

federados, o que significa, sem qualquer ilação, a migração de milhões de servidores públicos 

para o Regime Geral de Previdência Social.  

 

A PEC direciona a sistemática previdenciária para um único regime de 

previdência, o geral, que futuramente funcionará ao lado do regime de previdência 

complementar.  

 

O § 23 vem corroborar com o intuito do § 14, uma vez que faz uma série de 

exigências aos RPPS – hoje a exigência é para conseguir o Certificado de Regularidade 

Previdenciária. Com a vigência da PEC, passará a ser o fim dos RPPS.   
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PARTE B – APONTAMENTOS E REFLEXÕES 
 

 

XX – A IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL – NÍVEIS DE POBREZA 

 

Hoje, a previdência social é a principal fonte de renda de milhões de brasileiros. 

São aposentados sustentando uma família inteira: filhos, genros/noras, netos, bisnetos e até 

tataranetos. E esse fator não pode ser atribuído ao trabalhador brasileiro. A culpa é do próprio 

governo, que não é capaz de manter uma política de emprego saudável. 

  

De acordo com a 23º edição do Boletim de Políticas Sociais: acompanhamento e 

análise, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, lançado em 2015, onde 

demonstra que houve quebra da tendência de queda dos níveis de pobreza no Brasil, reflexo 

da desaceleração do crescimento econômico, do recuo de renda do trabalho e congelamento 

do Bolsa Família:  

 

A pobreza extrema voltou a subir no país, quebrando a tendência de queda que era 

observada desde 2005, destaca a 23º edição do Boletim de Políticas Sociais: 

acompanhamento e análise, lançada hoje (16), em Brasília, pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea). Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) 2013, produzida pelo IBGE. Enquanto a taxa de pobreza extrema cai 

de 7,58% da população para 3,63% de 2004 a 2012, em 2013 sobe para o patamar de 

4,03%. 

A desaceleração do crescimento econômico e seus efeitos sobre a renda do trabalho 

muito provavelmente ajudam a explicar esse desempenho”, afirma o boletim, 

ressaltando que “além dos possíveis efeitos negativos da desaceleração da economia 

sobre a renda do trabalho das famílias mais pobres, deve-se considerar também a 

ausência de correção monetária do benefício do Programa Bolsa Família como um 

elemento importante para compreender o movimento recente da taxa de extrema 

pobreza. 

.... 

A edição aborda os fatos mais relevantes ocorridos entre o segundo semestre de 2013 e 

o primeiro semestre de 2014, mas também vai além desses limites para analisar 

acontecimentos recentes de impacto social, como as Medidas Provisórias 664 e 665, que 

em dezembro de 2014 alteraram regras de alguns benefícios trabalhistas e 

previdenciários, como o seguro-desemprego, o abono salarial e o auxílio-doença em 

nome do ajuste fiscal que o governo federal abraçou para o segundo mandato da 

presidenta Dilma Rousseff, frente ao agravamento das contas públicas, de pressões dos 

setores neoliberais da sociedade e da necessidade de corrigir os rumos da economia para 

enfrentar o cenário de crise econômica14.  

 

Conforme a pesquisa, a micro-reforma da previdência, patrocinada pelas Medidas 

Provisórias 664 e 665, convertidas nas Leis 13.135/2015 e 13.134/2015, respectivamente, 

foram suficientes para aumentar os níveis de pobreza do Brasil, em curto espaço de tempo. 

                                                 
14 Disponível em http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/07/boletim-do-ipea-lancado-hoje-destaca-

aumento-da-pobreza-extrema-no-pais-5751.html. Acesso em 11.12.2016 
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O impacto da PEC 287/2016, será muito maior e catastrófico, elevando os níveis 

de pobreza no Brasil como dantes nunca vistos. 

 

 

XXI - REFLEXOS DA PEC DE CURTO PRAZO 

 

O efeito imediato e incontestável da PEC 287/2016, como visto e com base em 

pesquisas do IPEA anteriores, é o aumento dos níveis de pobreza no Brasil.  

 

 Outro efeito devastador é o aumento de despesas com benefícios previdenciários, 

uma vez que muito mais pessoas estão pedindo aposentadorias, cuja tendência deve disparar 

após a edição da PEC 287/2016, fruto da incerteza no futuro e a desconfiança no sistema 

político.  

Receitas previdenciárias são uma importante fonte de recursos a serem injetados 

na economia, o que vai em contramão à reforma proposta. 

 

Além disso, com as novas regras, pessoas que começaram a contribuir tardiamente 

e que não alcançarão as idades mínimas estabelecidas para a aposentadoria com proventos 

integrais, tendem a ser desestimuladas e migrarão para a informalidade.  

 

Verificar-se-á uma redução na vontade de trabalhar, notadamente no serviço 

público, cujo maior atrativo era a contribuição do Estado, através da aposentadoria.  

 

Todo esse contexto se traduz na redução da atividade econômica, que direciona os 

ganhos de produção. Ou seja, a tendência, contrária ao que tem pregado um grupo de 

economistas, é a queda do desenvolvimento econômico. 

 

 

XXII – O DESVIO DE RECURSOS E A NÃO-BLINDAGEM DOS FUNDOS 

PREVIDENCIÁRIOS – FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA A CRISE NOS 

RPPS 

 

O princípio da indisponibilidade dos recursos previdenciários está intimamente 

ligado ao princípio do interesse público e ao equilíbrio financeiro-atuarial do sistema. Para o 

Supremo Tribunal, ao princípio da responsabilidade dos gastos públicos. (Vide ADI 3.853, 

Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 12-09-2007 e DJe 26-10-2007).  

 

Com razão, os princípios caminham de mãos atacadas e mantêm um diálogo 

harmônico entre si mesmos. Assim considerados e indissociáveis, refletem a sustentabilidade 

do sistema, ou seja, sua própria sobrevivência. 

 

Os recursos previdenciários, notadamente aqueles advindos de contribuições para 

o custeio do sistema e por terem natureza tributária com destinação especifica (pagamento de 

contribuições previdenciárias), são indisponíveis e não podem ficar ao alvedrio do 

governante, a pretexto de cumprir sua agenda política no que se refere às políticas sociais 

(inclusive cumprimento de folhas de pagamentos de ativos e inativos e pensionistas).  
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Neste diapasão é o inciso V, do artigo 1º, da Lei nº 9.717/1998, que 

expressamente veda a utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para 

empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, a entidades da administração indireta e aos respectivos segurados. No mesmo 

lógico, o inciso II do mesmo dispositivo aduz que a conta de fundo previdenciário deve ter 

existência distinta da conta do Tesouro da unidade federativa. 

 

É a própria Lei Geral da Previdência Pública – Lei 9.717/1998, que faz uma 

blindagem expressa dos recursos previdenciários. Os recursos previdenciários têm natureza 

pública e como tal, não podem sofrer constrição judicial (penhora, sequestro). É por esse 

fundamento que não se admite a instituição de unidade gestora única fora do componente 

estrutural da Administração Pública (o que acaba por confundir gestão de entidade com gestão 

de fundos previdenciários). 

 

A vantagem da “blindagem” dos fundos é que os recursos não podem ser 

desviados de sua finalidade essencial, ou seja, quitar débitos diversos. Os recursos 

permanecem intactos e com a característica de indisponibilidade, que induz à impossibilidade 

de serem transferidos.  

 

Uma vez aportados os recursos, qualquer que seja a procedência dos mesmos (por 

exemplo empréstimos advindos de organismos internacionais – leia-se Banco Mundial), não 

poderão ser “desaportados” para cumprimento de outras obrigações financeiras que não seja 

exclusivamente pagamento de benefícios previdenciários. 

 

Também não importa a maquiagem que se dê ao ingresso de recursos no sistema, 

se devidamente aportados ou contabilizados de outra maneira, como rubrica de antecipação de 

receitas. O que é juridicamente relevante é a defesa desses fundos, que não podem servir à 

propósitos imediatistas, de governantes e seus asseclas. Recursos previdenciários são a 

garantia de todo o sistema, em longo prazo, pertence aos segurados, não a A ou B.  

  

Aportar recursos financeiros significa dar destinação certa aos mesmos, uma vez 

que sua finalidade é subsidiar, dar sustentação ao sistema.  O desvio de finalidade de recursos 

previdenciários aportados caracteriza-se como ato de improbidade administrativa, e como tal, 

deve o (s) gestor (s) ser devidamente responsabilizado, tanto na esfera administrativa, como 

na cível e na penal. 

 

Devido à crise fiscal que se instalou recentemente no Brasil, os aportes de 

recursos destinados a fundos de previdência (capitalizados e com massa específica de 

servidores), têm se mostrado vulneráveis a ingerências políticas, sob alegação de se fazer 

cumprir com o pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas. Olvidam-se, portanto, 

que as reservas de contingência desses recursos são provenientes de estudos atuariais, 

destinados à solvabilidade dos fundos em longo prazo. E que o desvirtuamento desses 

recursos caracteriza verdadeiro risco fiscal ao sistema, dada possibilidade de impactar 

negativamente as contas previdenciárias, gerando via de consequência, uma contingência 

passiva. 

   

Tal operação não nos afigura legitima, tendo em vista as disposições contidas no 

artigo 1º, III (as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, 
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ativo, inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser utilizadas para pagamento de 

benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrativas 

estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos estabelecidos 

em parâmetros gerais) combinadas com as prescrições do artigo 6º, V, ambos da Lei Geral de 

Previdência Pública – Lei 9.717/98. E este último expressamente veda a utilização de recursos 

do fundo de bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração 

indireta e aos respectivos segurados. 

 

Além disso, o artigo 8º da Lei Geral, diz textualmente que os dirigentes do órgão 

ou da entidade gestora do regime próprio de previdência social dos entes estatais, bem como 

os membros dos conselhos administrativo e fiscal dos fundos de que trata o art. 6º, respondem 

diretamente por infração ao disposto nesta Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime 

repressivo da Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações subsequentes, conforme 

diretrizes gerais. 

 

Mas quais os gestores que foram efetivamente responsabilizados? 

 

A (in) confiabilidade nos gestores é um dos principais fantasmas que assombram 

os segurados, que ainda guardam em suas memórias a falência de montepios.  

 

Em nossa leitura, o desvio de recursos previdenciários qualquer que seja a forma 

como ingressaram no sistema (aporte expresso, transferências, etc) e qualquer que seja a 

forma como foram cooptados (contribuições ou qualquer outra fonte de receita), caracteriza 

apropriação indébita e para o Código Penal é um crime previsto em seu artigo 168. 

 

O desvio de recursos foi uma das principais causas da falência dos RPPS. 

 

 

XXIII – A QUESTÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS E DA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

 

Há muito se vem falando sobre a necessidade de reforma do sistema de 

previdência social, sob a alegação de que os recursos arrecadados têm sido cada vez mais 

insuficientes para o pagamento dos benefícios previdenciários aos trabalhadores aposentados 

e inativos. Esse persistente déficit tem sido apontado como uma ameaça à sustentabilidade do 

sistema, para a presente e futuras gerações, o que torna imperativa e urgente uma reforma no 

sistema. 

 

As discussões sobre o tema e o teor do próprio Projeto de Emenda Constitucional 

têm recaído com muita intensidade sobre as possibilidades de aumentar a arrecadação de 

recursos para a previdência. Estes recursos somam quantias muito elevadas e se originam não 

só dos contribuintes trabalhadores, mas de outras fontes. Sabe-se que o sistema de seguridade 

social é mantido por arrecadações emanadas de um conjunto de fontes, impostos, taxas, 

contribuições de melhorias, contribuições sociais em sentido amplo e empréstimos 

compulsórios, elencadas em lei, ou seja, deve-se ressaltar que tais fontes não se exaurem nos 

depósitos realizados pelos trabalhadores. 
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O Projeto de Emenda Constitucional foca basicamente nas iniciativas para 

aumento da receita, ora onerando mais o trabalhador, ora retirando benefícios que o Governo 

considera abusivos, tais como extinção de aposentadorias especiais de atividades de risco e de 

professores e vedação de acúmulo de pensões e/ou aposentadorias. 

 

Um ponto fundamental é que o grande montante de recursos destinado à 

seguridade social obviamente precisa ser muito bem gerido financeiramente para possibilitar a 

concessão dos benefícios sociais, dentro dos princípios elencados na Constituição, além de 

possibilitar investimentos na área social.  

 

O foco na boa gestão de recursos, de qualquer fundo, é fundamental para que ele 

atinja seus objetivos. E isso nem sequer é mencionado no Projeto de emenda constitucional 

em exame15. 

 

Uma questão importante, em primeiro lugar, diz respeito a contumazes desvios de 

recursos previdenciários, por iniciativa do próprio governo, quer para realizar investimentos 

de infra-estrutura econômica, quer para financiar dívida pública, recursos esses que não 

retornaram aos cofres da previdência, provocando um desequilíbrio nas contas, que refletem 

na sua atual situação. 

 

Outro ponto importante, e mais recente, diz respeito à conduta do governo no 

sentido de descentralizar os recursos do orçamento público para o fiscal, o que tem 

gerado um grande prejuízo no financiamento da seguridade social e, em sentido amplo, na 

própria concessão de benefícios ao cidadão, por meio da assistência social, saúde e 

previdência social. 

 

O trabalhador brasileiro não teve qualquer participação nesses desvios de 

recursos da previdência e é colocado como o principal responsável pelo proposto 

aperfeiçoamento das regras da previdência social. 

 

Por que nada se dispõe também sobre a gestão dos recursos da previdência? Por 

que não se aplicam à previdência social as regras de administração de recursos, adotadas em 

fundos privados de previdência, abertos ou fechados, para garantir o fiel pagamento aos 

beneficiários? Por que não se aplicam aos administradores do fundo de previdência, a 

obrigatória observância dos princípios fundamentais da boa governança, como os elencados 

pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa? 

 

São objetivos da boa governança:  

 

Transparência - Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas 

as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de 

leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, 

contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial 

e que condizem à preservação e à otimização do valor da organização. 

                                                 
15 Apesar das Resoluções do Banco Central e Instruções do Conselho Monetário Nacional, a PEC é omissa, 

uma vez que não constitucionaliza a questão, como faz com os Regimes Próprios, ex vis da proposta de 

inserção do § 23, ao Art. 40. As Leis Complementares 108 e 109, que regulamentam o Art. 202 da CF/88, 

na redação dada pela EC nº 20/1998, foram editadas em 2001 e encontram-se obsoletas. Neste sentido, a 

PEC deveria ter cuidado de remeter à questão à nova regulamentação, pelo menos.  
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Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e 

demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, 

necessidades, interesses e expectativas.  

 

Prestação de Contas (accountability) - Os agentes de governança devem prestar 

contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo 

integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e 

responsabilidade no âmbito dos seus papeis.  

  

Responsabilidade Corporativa - Os agentes de governança devem zelar pela 

viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de 

seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu 

modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, 

social, ambiental, reputacional, etc.) no curto, médio e longo prazos.  

 

Sobre a governança no setor público citamos abaixo interessante abordagem do 

IFAC - International Federation of Accountants: 

 

Interessante Framework Internacional para Boa Governança no Setor Público16  

 

A função da boa governança no setor público é assegurar que as entidades agem 

no interesse público em todos os momentos. Atuar no interesse público requer: 

  

 A. Compromisso forte com integridade, valores éticos e cumprimento das Leis  

o A1. Demonstrar integridade;  

o A2. Compromisso forte com valores éticos;  

o A3. Compromisso forte com o cumprimento das Leis. 

  

 B. Engajamento aberto e abrangente com as partes interessadas  

o B1. Abertura;  

o B2. Engajamento efetivo com cidadãos e usuários de serviços;  

o B3. Engajar-se de forma abrangente com as partes interessadas institucionais.  

 

Além dos requisitos para agir no interesse público, atingindo boa governança no 

setor público, também é necessário:  

 

 C. Definir resultados em termos de benefícios econômicos, sociais e ambientais 

sustentáveis  

o C1. Definir resultados;  

o C2. Benefícios econômicos, sociais e ambientais sustentáveis. 

  

 D. Determinar as intervenções necessárias para aperfeiçoar a consecução dos 

resultados pretendidos  

o D1. Reforçar os mecanismos de tomada de decisão;  

o D2. Planejar intervenções;  

                                                 
16 Fonte: IFAC, 2013. Princípios de Governança Pública da IFAC. Disponível em 

www.geraldoloureiro.com/wiki/index.php?title=Princípios...Governança_Pública. Acesso em 11.12.2016. 
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o D3. Aperfeiçoar a consecução dos resultados pretendidos. 

  

 E. Desenvolver a capacidade da entidade e o potencial dos líderes e indivíduos 

que a compõem  

o E1. Desenvolver a capacidade da entidade.  

o E2. Desenvolver a liderança da entidade.  

o E3. Desenvolver o potencial dos indivíduos dentro da entidade.  

 

 F. Gerir os riscos e o desempenho por meio de controle interno robusto e forte 

gestão das finanças públicas.  

o F1. Gerenciar riscos;  

o F2. Gerenciar desempenho;  

o F3. Reforçar o controle interno;  

o F4. Fortalecer o gerenciamento financeiro. 

  

 G. Implantar boas práticas de transparência e relatórios para entregar uma 

prestação de contas efetiva  

o G1. Implantar boas práticas de transparência;  

o G2. Implantar boas práticas em relatórios. 

  

A figura abaixo ilustra como os vários princípios da boa governança no setor 

público se relacionam entre si. 

  

 

 
- Fonte: IFAC, 2013  
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XXIV – A INCONSISTÊNCIA DE DADOS E A NECESSIDADE DE AUDITORIA 

NOS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS ANTES DE QUALQUER REFORMA – UMA 

VISÃO DA PREVIDÊNCIA SOB A ÓTICA DOS DADOS DA MASSA COBERTA E 

DAS FONTES DE FINANCIAMENTO. 

 

Partindo das premissas estabelecidas pelos Arts. 40 e 24917 da CF/88,  temos que 

as principais fontes de financiamento da previdência social dos servidores públicos são 

contribuições e constituição de fundos integrados por bens, direitos e ativos de qualquer 

natureza. 

 

Para se definir percentuais de contribuição e necessidades de recursos advindos de 

fundos integrados terão que ser avaliados dados cadastrais, funcionais e financeiros dos 

servidores ativos e aposentados, bem como os dados cadastrais de seus dependentes. Esta 

avaliação ocorre por intermédio de Estudos Atuariais. 

 

Tanto as contribuições quanto os recursos advindos dos fundos integrados são 

exigíveis para se garantir o Equilíbrio Financeiro e Atuarial dos Regimes Próprios de 

Previdência Social – RPPS, tal como se está inserido no caput do artigo 40 da Constituição 

Federal. 

 

O atingimento de Equilíbrio se alcança logicamente pela integração das partes, 

portanto somos cientes que não somente dados de qualidade são suficientes para se calcular a 

necessidade de financiamento de um regime de previdência, porém são essenciais e muitas 

vezes relegados à segundo plano (ou até à omissão total). 

 

Entendemos que o aprimoramento dos dados deve ser uma ação constante de 

governo e tem que extrapolar a função de realizar os pagamentos mensais dos servidores 

ativos, aposentados e pensionistas e passar a serem fontes confiáveis de geração de 

informações principalmente para os estudos atuariais. 

 

Parece ser razoável afirmar que antes de definir alterações em num sistema de 

previdência, deve a administração recorrer a estudos quanto as possibilidades e oportunidades 

de aprimoramento dos dados e construção dos citados fundos integrados previstos no art. 249 

da Constituição Federal, bem como efetuar previamente o tratamento dos dados, não de forma 

cientifica permitida nos cálculos atuariais, mas sim no retrato fiel da situação de cada pessoa 

frente ao seu regime de previdência, inclusive efetuando cruzamentos de dados entre órgãos e 

poderes, com o Regime Geral de Previdência Social- RGPS e entre os RPPS (União, Estados, 

DF e municípios). 

 

A Base de Dados é, pois, informação essencial para a Avaliação Atuarial, ou seja, 

projeção ampla de riscos, constituindo em estudo técnico que tem como finalidade avaliar o 

fluxo das despesas e receitas de um plano de benefícios, determinar as provisões matemáticas 

                                                 
17 Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões 

concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos 

provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a 

natureza e administração desses fundos.       (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
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(obrigações previdenciárias calculadas atuarialmente), a partir destes fluxos e confrontá-los 

com o ativo líquido constituído para verificar a solvência e o equilíbrio financeiro do plano.  

 

Então um cadastro bem estruturado e, por conseguinte, uma base de dados 

confiável, são essenciais para o sucesso de uma avaliação atuarial. 

 

Para entidades de Previdência Complementar a estruturação da base de dados tem 

previsão normativa (IN nº 28/2008; Resolução CGP nº 26/2008) e para mitigar o risco que 

uma base de dados pode trazer ao equilíbrio do plano estão estabelecidas diretrizes para 

mitigação desse risco na Resolução CGP nº 13/2004. 

 

Normativos semelhantes a estes da Previdência Complementar não foram 

localizados para os casos dos nominados RPPS. Consta uma previsão legal de formação de 

banco de dados de nível nacional (art. 3º da Lei 10.887/2004), o que se apresenta como uma 

grande oportunidade de mitigar erros, sejam cadastrais, sejam de duplicidades de vínculo, 

sejam de tetos remuneratórios, dentre outras oportunidades; bem assim, viabilizar extrações 

de dados para estudos amplos da sociedade, por atuários devidamente credenciados para a 

realização das avaliações atuariais; sejam as de obrigatoriedade anual ou as necessárias para 

um constante levantamento de cenários para ajustes imediatos, inclusive previsões gerais de 

reajustamento de remuneração e proventos.  

 

Outra grande vantagem que um banco de dados específico para servidores 

públicos pode trazer é oportunizar a compensação previdenciária entre os RPPS e aumentar o 

leque de possibilidade de cruzamento com outros bancos como o específico do Regime Geral.  

 

No momento em que se discute a proposta de Reforma da Previdência enviada 

pelo Executivo ao Congresso Nacional em 06.12.2016, torna-se oportuno uma análise dos 

Relatórios de Avaliação Atuarial da União, publicados em cumprimento ao art. 4º, & 2º, 

inciso IV, da Lei Complementar nº 101, de 05.05.2000 (LRF).  

 

Verificando apenas as avaliações efetuadas com dados de 2014 e 2015, não nos 

parece que a União tenha uma sistematização para mitigar os riscos que erros de 

informações de vida funcional, cadastral e financeira de filiados ao RPPS da União e de 

seus dependentes, possam trazer aos cálculos atuariais. Da análise comparativa dos dois 

estudos atuariais citados pode se afirmar que os dados utilizados não foram objeto de 

tratamento prévio. 

 

Constam dos subitens 2.6 e 2.7 do relatório elaborado com dados de 2015, 

que permanecem os erros recorrentes de ausência de informação de data de nascimento 

ou de data de posse, de valores de remuneração dentre outros dados inconsistentes. 

  

Consta ainda o registro de má qualidade dos dados de aposentados e 

pensionistas, o que indica grandes incertezas quando ao valor efetivo do déficit 

propagado.  

 

Na mesma linha de raciocínio, o risco do real valor do passivo e ativo do RPPS da 

União não deve ser verdadeiro, o que se confirma pela informação de que os dados do 

Ministério Público da União, do Ministério Público Federal, do Ministério Público 

Militar e Ministério Público do Distrito Federal não foram considerados no estudo. 
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Depreende-se também, que não se tem dados de tempo de contribuição efetivos (não se 

considerando, pois, tempos no RGPS ou em outro RPPS),  e não se podendo considerar 

como receitas valores possíveis de compensação previdenciária. 

 

Em suma, para se falar em déficit previdenciário deve-se considerar que tão 

importante quanto os estudos de longevidade o é uma base de dados consistente e 

representativa da situação cadastral, funcional e financeira de uma massa de segurados, de 

forma a se definir alíquotas corretas, novas fontes de financiamento, permitir cruzamento para 

ajustes de direitos, de compensação financeira entre os regimes, garantindo ainda, 

gerenciamento permanente dos dados para se garantir uma avaliação atuarial representativa da 

situação real.  

 

Acerca dos dados oriundos dos regimes próprios de previdência, temos que toda 

análise do déficit da previdência é baseada em cálculos atuariais, que levam em consideração 

dados inconsistentes e precários, fornecidos em sua grande maioria pelas secretarias de 

Administração, que não dispõem sequer de sistemas informatizados. Esses dados deveriam ser 

trabalhados pela previdência. 

  

Portanto, é certo que se apresenta imprescindível uma avaliação da situação do 

regime previdenciário, que simultaneamente aos estudos das despesas, e que se faça um 

acurado estudo das possibilidades adicionais de receita e uma boa gestão dos valores 

arrecadados sejam decorrentes das contribuições, sejam decorrentes da monetização de ativos, 

na forma prevista no Art. 249 da Constituição Federal. 

 

 Estudos estes, acreditamos, devem ser apresentados à sociedade, nesta fase 

da discussão da ora Proposta Reforma da Previdenciária, com dados de todos os RPPS 

(União, estados, DF e municípios) e, bem assim do Regime Geral. 

 

Por tudo o que foi dito, antes de qualquer reforma previdenciária no Brasil, surge 

a necessidade de se auditar os sistemas, para que se possam colher dados confiáveis.  

 

E não é só, a auditoria, ou seja, a análise minuciosa, feita através de exame 

sistemático de processos administrativos, tem por objetivo detectar infringências às normas 

legais, seja no campo da concessão de benefícios, seja no campo de investimentos, seja no 

campo financeiro (demonstrações financeiras), seja no campo da gestão (o que envolve 

contratos de licitação), bem como irregularidades na implantação e ocorrências de fraudes.  

 

Proporciona assim, a segurança necessária e reclamada pela sociedade, que quer 

conhecer o real déficit da previdência, através da lisura de dados e higidez das folhas de 

pagamentos, para que possa se chegar, efetivamente, ao resultado líquido do propagado 

rombo da previdência.   

 

 

XXV – DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 

 

Muito se tem debatido acerca da desvinculação das receitas previdenciárias e o 

prejuízo causado. 

  

mailto:ospat.americalatina.rosana@gmail.com


PARECER PEC 287 – REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB 

 

 

Pareceristas: Rosana Cólen Moreno e Daniel Antonio Elias 
ospat.americalatina.rosana@gmail.com 
(82) 9 9904 2191 

Para reverter a situação, foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal a Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, tombada sob o nº 415, que questiona 

iniciativas governamentais e parlamentares relacionadas ao financiamento do sistema de 

Previdência Social. O relator é o ministro Celso de Mello. 

 

A ADPF 415, foi protocolada por um grupo de 19 entidades sociais que integram 

as Frentes Parlamentares Mistas em Defesa da Previdência Social e dos Direitos do 

Trabalhador e segundo informações coletadas no portal de notícias do Supremo Tribunal 

Federal: 

 

Objetiva, segundo seus autores, “o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional 

que se instalou no sistema de Seguridade Social brasileiro”, em decorrência de “atos 

comissivos e omissivos dos poderes públicos da União” ao requerer, permitir e aprovar 

políticas de Desvinculações de Receitas da União (DRU) incidentes sobre as 

contribuições sociais que custeiam o sistema de seguridade social. Tais medidas 

violariam preceitos fundamentais previstos na Constituição da República, como o 

estado do bem-estar social (preâmbulo e artigo 193), Estado Democrático de Direito 

(artigo 1º), direitos sociais (artigos 6º ao 9º), custeio e financiamento da seguridade 

social (artigos 165 e 195) e direitos à saúde, à previdência social e à assistência social. 

As frentes parlamentares alegam que as reformas previdenciárias “apenas vêm 

reduzindo direitos e mitigando o estado do bem-estar social, sempre no argumento de 

um suposto déficit nas contas da Previdência Social”. Afirmam que a PEC 143/2015 do 

Senado Federal, ao permitir a desvinculação de 30% das receitas da União oriundas de 

contribuições sociais para o pagamento da dívida pública, desvirtua a destinação 

específica dessas contribuições, “colocando em risco de aniquilação o sistema de 

seguridade social”. 

Segundo os autores da ADPF, o déficit da Previdência Social utilizado para justificar 

reformas é um “mito” e se baseia em premissas equivocadas, que levam em conta 

apenas as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento, ignorando que o 

sistema da seguridade social é financiado também por outras fontes de receita, como a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição 

Social Sobre o Lucro (CSLL). “Estamos diante de enormes omissões executivas e 

medidas legislativas que, por força da desvinculação de que trata a PEC 143/2015, 

acarretam um contrassenso entre o desejo do constituinte originário e a realidade fática 

e vontade dos gestores públicos”, afirmam. 

A liminar pedida pretende que o STF suspenda, até o julgamento do mérito da ação, a 

DRU sobre todas as contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade 

social e as propostas de reforma previdenciária. Pede-se ainda que a Presidência da 

República se abstenha de promover reformas por medida provisória, e que os 

presidentes da Câmara e do Senado Federal suspendam toda e qualquer atividade 

legislativa que envolva questões atinentes à seguridade social, além da suspensão da 

tramitação da PEC. As entidades pedem também que se determine a criação de 

comissões de peritos para examinar a dívida pública e auditar as contas da seguridade 

social. 

No mérito, o pedido da ADPF é que o STF declare que as contribuições sociais são 

tributos com destinação específica e que não comportam desvinculações e desvios, e 

que determine ao Congresso Nacional a criação de comissão para discutir a reforma 

previdenciária “mediante amplo e irrestrito debate nacional com especialistas”. 
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O então presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, em plantão no mês de 

julho, entendeu que, diante da complexidade e importância da causa, é recomendável 

que a medida cautelar requerida seja analisada em período de normalidade, pelo relator. 

Segundo Lewandowski, o caso não se enquadra no caráter de urgência que permitiria 

seu exame pelo presidente no período de férias dos ministros (artigo 13, inciso VIII, do 

Regimento Interno do STF)18. 

 

 

XXVI - EXTINÇÃO DA DRU 

 

A linha social da Constituição Federal é assegurar que todas as fontes de 

financiamento das políticas de saúde, previdência e assistencial sejam integralmente 

destinadas unicamente para essas políticas.  

 

Desde 1993, os governos criam mecanismos de desvinculação de receitas no 

orçamento que, na prática, implicaram retirada de recursos da seguridade social, transferindo-

os para o orçamento fiscal, particularmente após 1999, para composição do superávit 

primário.  

 

As fontes da seguridade social estabelecidas no Art. 195 da Constituição Federal 

são um importante arranjo institucional e financeiro de sustentabilidade das três políticas.  

 

Somente em 2006, quase R$ 34 bilhões das contribuições sociais para a 

seguridade social foram canalizados para o orçamento fiscal. Dessa forma, as principais 

políticas sociais do governo ficam penalizadas com ausência de recursos.  

 

A DRU, prevista para acabar em 31 de dezembro de 2007, não deveria ser 

renovada, assegurando, assim, o repasse integral dos recursos para as áreas de saúde, 

previdência e assistência social.  

 

 

XXVII – ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

  

Outra questão de suma relevância, é o questionamento acerca das isenções 

previdenciárias. Segundo matéria publicada no Estadão, “enquanto pretende endurecer as 

regras para a aposentadoria no Brasil, o governo prevê abrir mão de R$ 62 bilhões em receitas 

da Previdência Social no ano que vem. O valor é um terço do rombo de R$ 181,2 bilhões 

previsto para a Previdência em 2017”.19 

 

A matéria, veiculada em 11.12.2016, pelas jornalistas  Idiana Tomazelli e Adriana 

Fernandes , de  Brasília, consideraram as ponderações do Procurador da Fazenda Nacional no 

Rio de Janeiro, Gilson Bonfim:  

 

                                                 
18 Fonte: Supremo Tribunal Federal. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/PORTAL/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=321205. Acesso em 12.12.2016. 

 
19 Disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,isencoes-devem-tirar-r-62-bilhoes-da-

previdencia,10000093785. Acesso em 12.12.2016. 
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A medida quer acabar com a isenção de contribuições sobre exportações da produção 

rural, o que trará uma economia de cerca de R$ 6 bilhões por ano. 

As renúncias mais significativas permaneceram intactas: gastos com entidades 

filantrópicas, desoneração da folha de salários e empresas sob o regime do Simples 

Nacional (sistema simplificado de pagamento de tributos). Só as filantrópicas custarão 

R$ 12,45 bilhões no ano que vem. Esse é o dinheiro que as empresas deveriam pagar em 

contribuição à Previdência pelos seus empregados. A desoneração da folha tira R$ 17 

bilhões, enquanto o Simples Nacional custa R$ 24,9 bilhões. 

A manutenção das renúncias é um dos pontos atacados pelos críticos, que afirmam que 

a proposta está prejudicando apenas os trabalhadores, sem apresentar medidas do lado 

da receita. Mas a extinção de isenções teria efeito igual ao de um aumento de tributos, 

algo que o presidente Michel Temer demonstrou querer afastar a todo custo. No 

governo, a percepção é que a revisão das renúncias seria o mesmo que descumprir uma 

promessa de não elevar impostos. A ideia é tratar a questão apenas após sinais concretos 

de recuperação na economia, mas a pressão pode mudar essa rota. 

Neste ano, a previsão é que as isenções previdenciárias atinjam R$ 56,392 bilhões. 

Apesar da negativa do governo em elevar tributos, o procurador da Fazenda Nacional no 

Rio de Janeiro, Gilson Bonfim, afirma que nenhuma das medidas apresentadas pelo 

governo (teto de gastos e reforma da Previdência) consegue reduzir despesas no curto 

prazo. “Dessa forma, não se pode descartar totalmente que o governo busque um 

aumento de tributos, para aumentar as receitas e equilibrar as contas públicas no curto 

prazo”, diz. 

 

Conquanto existam posicionamentos divergentes, alguns entendendo que a 

retirada de isenções prejudicaria empresas nesse momento, o que poderia geral aumento de 

tributos ou até mesmo desempregos, o certo é que das grandes empresas têm que ser 

cobrada a dívida com a previdência social. Disso também a PEC 287 não cuida.  

 

 

XXVIII – A INSTITUIÇÃO DO ESTADO MÍNIMO – PRIVATIZAÇÃO DA 

PREVIDÊNCIA NO BRASIL 

 

A previsão do Estado Mínimo, já encontrava parâmetros no Art. 40, §§ 14 e 15 da 

CF/88, na redação dada pela EC nº 20/1998 – previdência complementar e agora, com a PEC 

287, ganha novos contornos, seguindo na mesma direção. 

  

O sistema capitalizado da previdência complementar é uma aposta em 

contraponto ao sistema de repartição simples que hoje é estabelecido nos fundos financeiros. 

  

A previdência complementar não é uma criação doméstica. Países como Holanda 

e Suíça cobrem benefícios até um teto limitador e a partir daí, oferecem aos seus empregados 

planos complementares. A regra é simples: garantia de um sistema público de repartição para 

garantia de um benefício mínimo necessário. Se a economia do país avança, aos servidores 

são garantidos melhores benefícios por meio do sistema capitalizado (da previdência 

complementar), à medida que representam um importante papel na poupança nacional 

(investimentos de longo prazo). 

  

O pacto de gerações não é extinto quando mantido um sistema de solidariedade.  

Entretanto, deve ser considerado que países do primeiro mundo, que mantêm a 
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previdência pública mínima, mantêm sistemas de saúde fortalecidos, ou seja, o 

aposentado tem acesso à saúde, não lhe faltam medicamentos, assistência médicas, 

internações, etc. Ao reverso, no Brasil o sistema de saúde é um caos, com pessoas 

morrendo sem atendimento, hospitais sucateados, número insuficientes de médicos, falta 

de medicamentos, etc.  

 

Conquanto tenha sido considerada como alternativa para equacionar déficit 

previdenciário, a previdência complementar tem apresentado problemas, sendo o principal a 

baixa cobertura do sistema, tendo em vista que, na realidade, a previdência complementar 

alcança apenas os servidores com alta capacidade contributiva. Além do mais, os custos de 

transição são muito elevados, o que impacta as políticas fiscais, atrelados à deficiência 

nos mercados financeiros. Em alguns países, os títulos públicos são a única forma de 

receitas, o que torna os sistemas dependentes dos governos. A capitalização, assim, hoje é 

vista como insuficiente, quando é a única forma de sistema de financiamento. 

 

Com a baixa adesão à previdência complementar criada pela Lei 12.618/2012, o 

governo acabou editando a Lei 13.183/2015, que tornou a filiação passa a ser obrigatória. 

Entretanto, a PEC 287/2016, retorna a sistemática da filiação facultativa, tendo em vista que 

não houve modificação do § 16 do Art. 40 da CF/88. 

 

No entanto, institui o limite do regime geral nos sistemas próprios, o que, via 

transversa e de forma ardilosa, torna a filiação obrigatória, para os servidores que têm 

ganhos acima do mínimo.  

 

Especialistas têm feito críticas severas à previdência complementar, não somente 

pelo fato da mesma ter tido baixa adesão, descumprindo assim seu propósito inicial, mas 

também pelo fato de investimentos em outras áreas poderem ser mais rentáveis. 

  

Para o professor de sociologia do Instituto Federal da Bahia, Daniel Romero, 

citado pelo jornalista Hélcio Duarte Filho, em matéria hospedada no sitio do Sindicato dos 

Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo - Sintrajud, a previdência 

complementar, nos moldes em que foi instituída, não pode ser associada à previdência social, 

uma vez que não é disso que se trata, mas de uma aplicação com alto risco e baixa 

perspectiva de rendimentos até mesmo em comparação a outros fundos similares. Para o 

professor, é o pior fundo de pensão do país. Romero debate que o servidor não poderá 

reclamar no futuro se as opções de investimento o levarem a ficar sem aposentadoria 

complementar ao final de 15, 20 ou 30 anos de contribuições. 

 

Neste sentido, a professora Sara Granemann, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, alerta sobre a impossibilidade de o fundo se manter com tão baixo número de 

segurados e atribui esse ‘fracasso’ a uma conscientização dos servidores de que o plano não é 

uma boa opção e não atende às necessidades de previdência do trabalhador. Para a professora, 

há questionamentos sobre a legalidade do uso de instrumentos internos das instituições 

públicas para promover o fundo de previdência de direito privado. Mas, independentemente 

disso, se estudiosos do tema não ligados ao mercado de previdência privada consideram a 

adesão um mal negócio para quem está entrando agora e não tem mais direito à aposentadoria 

integral. A necessidade de uma previdência complementar não é uma necessidade dos 

trabalhadores, é uma necessidade posta pelos limites dos negócios lucrativos, de 

crescimento do mercado e de mercadorias. As caixas do Estado não serão aliviadas. Esse é 
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um argumento ideológico para justificar uma transferência de um gigantesco recurso para 

os interesses privados, argumenta20.  

 

Para Fábio Broder, da Broker Invest Asset Management:  

 

“O principal argumento de venda dos gestores de previdência privada reside no fato de 

que se uma pessoa contribuir mensalmente com um pouco de dinheiro desde jovem, 

poderá facilmente acumular um patrimônio que garanta uma aposentadoria 

financeiramente tranquila. Se uma pessoa começar a se preocupar desde cedo a 

acumular uma reserva destinada a velhice, o custo deste plano pode ser bastante baixo. 

Isto é uma grande verdade, mas se analisarmos mais de perto os números, concluiremos 

que os atuais planos de previdência privada no Brasil podem ser um péssimo negócio. 

[...] Apesar de parecer sedutor, um plano de previdência privada pode ser extremamente 

caro. Caso sejamos disciplinados, podemos acumular muito mais dinheiro 

administrando a aposentadoria por conta própria. Obviamente, manter a disciplina por 

30 anos não é algo tão simples para todas as pessoas, porém é necessário que saibam o 

quão caro estarão pagando para que uma instituição financeira, os mantenham 

disciplinados. [...]Além disso, quando compramos um plano de previdência estamos 

comprando um produto de longuíssimo prazo, ou seja, se os fundamentos 

macroeconômicos não se mantiverem razoavelmente estáveis e previsíveis por 30 

anos todo planejamento de acumulação de renda pode não se concretizar. Nos 

últimos 30 anos o Brasil teve 7 moedas, 36 ministros da fazenda, confisco, 

moratória, 11 planos econômicos, hiperinflação, maxi-desvalorização, expurgo de 

indexadores e mais outras muitas surpresas. Isso significa que, apesar de estarmos 

vivenciando um período de relativo controle inflacionário, o Brasil ainda 

representa um porto extremamente instável para se planejar prazos muito 

longos.21. 

 

Seja como for, se para enriquecer instituições financeiras ou para tentar dar 

sustentabilidade ao sistema previdenciário como um todo, ou ainda a conjugação desses dois 

fatores, não pode ser negado que a previdência complementar é a concretização da leitura 

neoliberal que se faz hodiernamente da Constituição Federal de 1988, na medida em que retira 

das mãos do estado parte de suas obrigações, transferindo-as para a iniciativa privada.  

 

Conquanto prevista no governo neoliberalista que se encontrava presente em 1998 

(ano de edição da EC 20/1998), tem ganhado força significativa no atual cenário 

político/sócio/econômico, que demanda uma série de ajustes fiscais. 

 

Com a PEC 287, vê-se claramente que o Governo pretende se “livrar” dos 

problemas causados pela previdência social, abrindo mão de responsabilidades e entregando 

“o capital” para a iniciativa privada.  

                                                 
20 GRANEMANN, Sara. Não há nenhuma razão para trabalhador algum entrar numa forma de investimento tão 

perigosa. Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas (ADUFPel), 09-10-2015. Disponível em 

http://adufpel.org.br/site/noticias/sara-granemann-no-h-nenhuma-razo-para-trabalhador-algum-entrar-numa-

forma-de-investimento-to-perigosa. Acesso em 25-10-2015. 

 
21 BRODER, Fábio. Previdência Privada: uma visão crítica. Portal do Sócio e da Sociedade. Disponível em 

http://www.portaldosocioedasociedade.com.br/index.php/estudos/administrativos/100-previdencia-privada-uma-

visao-critica. Acesso em 25-10-2015. 
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Ao pretender, ardilosamente, a modificação do § 15 do Art. 4022, da CF/88, que 

exigia a instituição e gestão da previdência complementar do servidor público, por 

intermédio de entidades fechadas, de natureza pública, deixando para a iniciativa privada 

os lucros com a capitalização. 

 

E a lógica é muito simples: garantir um mínimo de previdência pública, para não 

esbarrar em inconstitucionalidade, com o aval da criação do princípio da Reserva do Mínimo 

Possível e deixar para o mercado de capitais, a parte da previdência que realmente pode ser 

lucrativa. Ora, ao instituir para todos os servidores públicos o teto do RGPS (que com a PEC 

55, deve ficar congelado por assombrosos 20 anos), o Governo astutamente entrega nas mãos 

de capitalistas aquela parcela da previdência que oriunda daqueles servidores que têm ganhos 

maiores, poderão melhor aportar e terão meios para tal. 

 

Além da PEC 55 – Gastos Públicos, ainda temos o PLP nº 257 – Ajuste Fiscal, 

que pretende modificar, dentre outros, vários dispositivos da LRF. Neste sentido, vale invocar 

a redação pretendida para o parágrafo único do Art. 69: 

 

“Art. 69. ............................................................................................................. 

Parágrafo único. É nulo de pleno direito qualquer ato legal ou administrativo de 

aumento da despesa com pessoal que ocasione impacto negativo no equilíbrio 

atuarial ou incremento real da insuficiência financeira do regime próprio de 

previdência social, salvo se recomposto por aumento de alíquota de contribuição 

ou revisão de regras de concessão de benefícios.” (NR) 

 

O dispositivo abre espaço para a não revisão do teto do INSS, além de permitir 

novos aumentos de alíquotas, além dos 14% já mencionados.  

 

No pacote de medidas do Governo, a previdência está fadada à padrões 

mínimos, devendo caminhar para a instituição, como dito, do mínimo dos mínimos, e a 

previdência complementar privada ser a previdência oficial do pais, já que a pública 

caminha para assistência, descaracterizando por completo a previdência social.   

 

O servidor que ganha até o limite do RGPS não interessa aos investidores e no 

futuro, muito menos, porque a esse servidor, não lhe sobram recursos para investir na 

previdência complementar. 

 

Somente aqueles servidores com maior poder aquisitivo, sem sombras de dúvidas, 

são um atrativo para os grupos gestores de fundos de pensão privados. 

 

Ao forçar a filiação (facultativa mas necessária), o Governo comete o desiderato 

de privatizar o sistema previdenciário brasileiro, sem deixar nenhuma margem para reverter a 

situação. 

                                                 
22 Art. 40........ 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo 

Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades 

fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos 

de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41, 19.12.2003) 
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A capitalização de fundos públicos não foi adiante porque: i) houve desvios de 

recursos; ii) houve incompetência por parte de gestores e iii) não houve blindagem desses 

fundos. 

 

A PEC 287 acaba com o sonho da capitalização de fundos públicos, que 

poderiam levar a um cenário melhor, patrocinando aos segurados maiores ganhos, 

elevando a taxa de substituição (parcelas a serem pagas na aposentadoria).  

 

Com a PEC 287, a previdência pública passa a ser uma obrigação do Estado 

de cobrir o mínimo dos mínimos possíveis. Com certeza, adiante o limite do RGPS será 

apenas um indicador – um salário mínimo previdenciário. E com isso, mais e mais 

servidores e trabalhadores serão obrigados a se filiarem ao sistema complementar. 

  

A PEC 287 privatiza a previdência pública! 

 

A PEC 287 transforma a res publica em res privada!   

 

 

XXIX – A EXPERIÊNCIA DESASTROSA DO CHILE 

 

Em 1981, o Chile rompeu com seu sistema previdenciário solidário e de repartição 

simples e instalou o sistema capitalizado, de contas individuais. O novo sistema, totalmente 

privado, objetivava aumentar a renda nacional de poupança e incentivar o mercado de 

capitais.  

 

No entanto, passados 35 (trinta e cinco) anos, o Chile se vê às voltas com sérios 

problemas em seu sistema previdenciário tendo que promover reformas estruturantes, que 

começaram em 2008. 

 

De acordo com a especialista em previdência Marilinda Marques Fernandes:  

 

Se por um lado foi um êxito no campo da expansão dos mercados de capital, por outro 

foi um fracasso no que se refere ao que seria seu fim principal que era garantir uma 

velhice digna ao trabalhador que por mais de 30 anos contribuiu para seu fundo de 

aposentadoria. 

Acontece que agora as primeiras gerações que trabalharam começam a se aposentar e 

estão percebendo que suas aposentadorias são muito menores que o prometido. As 

aposentadorias no quadro do regime de previdência privada estão muito baixas, 

recebendo uma aposentadoria média equivalente a 38% de sua renda final, a menor taxa 

entre as 35 nações da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), depois da do México. Quando os trabalhadores chilenos aderiram a este 

modelo de previdência foi-lhes prometido uma taxa na ordem dos 70%. 

[...]Na prática este modelo veio a se revelar um fardo muito pesado para os 

trabalhadores chilenos, que se sentem abandonados na velhice por um governo que tem 

mais de US$20 bilhões em fundos soberanos e pouco ou nada contribui para o sistema 

previdenciário. 

O sistema previdenciário instituído em plena ditadura, foi assim a maneira mais simples 

de o Estado, sem qualquer compromisso a com a base social da sociedade se livrar de 
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uma parte importante dos gastos fiscais, encaminhando as contribuições dos 

trabalhadores para fundos privados, reduzindo a receita do governo nas décadas 

seguintes, em troca da redução dos pagamentos de aposentadorias pelo Estado 

decorridos 30 anos. 

Os fundos de pensão chilenos acumularam bilhões de dólares em poupanças. O PIB 

cresceu em média 5,2% nos últimos 32 anos. Mas o principal, o direito a uma vida 

digna, o respeito ao idoso foi gravemente violado, pois hoje temos milhares de chilenos 

mergulhados na pobreza ao se aposentarem. O sistema instituído serviu tão somente ao 

capital, sequer cumpriu suas promessas iniciais sobre o valor das aposentadorias. As 

aposentadorias estão girando entre os U$160 e U$260, não chegando assim ao valor de 

um salário mínimo brasileiro, garantia constitucional de valor mínimo para qualquer 

benefício de aposentadoria. 

Diante deste quadro e em face das mobilizações sociais o Governo de Bachelet o Chile 

está promovendo uma reforma na previdência de forma a retornar ao marco da 

solidariedade, à sua natureza social e à contribuição a cargo não só do trabalhador, mas 

também do empregador. Se propondo criar pilar de solidariedade, em vez das contas 

poupança pessoais dos trabalhadores de forma a aumentar a curto prazo as 

aposentadorias e a conseguir no futuro uma maior igualdade.  

No atual contexto brasileiro é fundamental olhar e analisar o exemplo do vizinho Chile 

que, sem dúvida, ao quebrar o princípio fundamental da solidariedade mergulhou sua 

população na incerteza e na precariedade, na doença e na velhice,23 

 

 

 

PARTE C – ANÁLISES, RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO 

 
 

XXX – ANÁLISES E RECOMENDAÇÕES PARA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

NO BRASIL  

  
1.PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COMO UMA ALTERNATIVA E NÃO COMO 

SOLUÇÃO  

 

O surgimento de previdência complementar traduz-se num esquema alternativo de 

segurança social para buscar a possibilidade de obter uma extensão da cobertura ou o aumento 

de prestações pecuniárias na velhice, invalidez ou morte, como um resultado das economias 

obtidas através da capacidade laborativa. 

  

Neste sentido, a previdência complementar é direcionada para os trabalhadores 

que recebem salários mais elevados do que o mercado mínimo ou médio de trabalho.  

 

Todavia, não deve ser vista unicamente como a possibilidade para os 

trabalhadores com bons salários, posicionados nos maiores níveis de atividade, alcançarem 

uma maior extensão de seus benefícios previdenciários, como um resultado de um "terceiro 

pilar" para contribuir voluntariamente ao setor.  

 

                                                 
23 Disponível em http://marilindafernandes.adv.br/chile-reforma-seu-modelo-de-previdencia-para-restabelecer-o-

principio-da-solidariedade/. Acesso em 11.12.2016 
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Conquanto um plano de previdência complementar pode significar a possibilidade 

de alcançar maior cobertura e taxa de substituição para alguns, não deve ser destinado a 

colocar um teto sobre a "proteção social" e, a partir deste valor, tentar equacionar o problema 

da previdência com o "complementar".  

 

Devemos analisar como o plano complementar tem impactos sobre os salários 

médios e baixos, uma vez que os trabalhadores podem ficar com benefícios ainda mais 

baixos. 

  

Aqui, abrimos parênteses para lembrar que trabalhadores da iniciativa privada, 

ligados ao RGPS, têm tido, ano após ano, um decréscimo acentuado nos seus proventos. 

Trabalhadores que se aposentaram com 10 (dez) salários mínimos e que recebem hoje 

03 (três) salários mínimos e não foram educados e orientados para ter um plano 

complementar.  

 

A Previdência Complementar DEVE, conforme a partilha de fundos, assegurar 

uma maior taxa de substituição aos trabalhadores de baixa renda, no momento de obter seus 

benefícios de aposentadoria.  

 

Por isso, podemos afirmar que a Previdência Complementar não é uma solução 

em si mesma, é uma alternativa para alcançar maiores benefícios aos trabalhadores com 

maiores salários, eximindo a distribuição integral dos fundos de solidariedade para benefícios, 

de forma mais proporcional, para trabalhadores de baixa renda. 

  

2. A TRANSIÇÃO  

 

Como qualquer sistema baseado na capitalização, a instituição de fundos 

suplementares demanda tempo para conseguir e assegurar reservas, bem como fundos para 

garantir bons complementos de maturação. 

 

Por isso, se uma reforma promove a sua criação deve levar em conta a "transição" 

e não a sua instituição imediata. A transição deve ocorrer com pelo menos, de 15 a 20 anos, 

tempo este necessário para que as contribuições possam ser aportadas. 

 

Aqui mais uma vez o assunto é a "segregação de massa", para a instituição da 

previdência complementar. Saliente-se que proteção dada pela mesma não é atrativo para os 

trabalhadores com mais de 50 anos, tendo em vista que este grupo, não dispõe do tempo 

necessário para fazer seus aportes. 

  

Desde a sua criação à plenitude de prestações complementares dignas, os modelos 

complementares requerem tempo e regularidade. Diante de um sistema de repartição simples, 

que pretende criar complemento, deve-se ter em contas que os aportes que são feitos aos 

fundos complementares, são recursos que não mais ingressarão nos fundos comuns solidários, 

que se destinam ao pagamento das prestações atuais.  

  

É o chamado custo de transição – fazer os aportes necessários para garantir as 

prestações que permanecerão nos fundos de repartição simples – financeiros e os aportes 

necessários para o ingresso da massa de servidores que deverão ingressar no sistema 

capitalizado complementar. Não prever o custo de transição, pode afetar a 
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sustentabilidade do sistema de repartição simples – sistema público, onde estão e 

permanecerão alocados a grande massa de servidores.  
  

E via de consequência, interferir na distribuição de renda do país, tornando 

pobres cada vez mais pobres.  

 

3. GARANTIA CONSTITUCIONAL 

  

A Constituição Federal deve garantir um mínimo de Produto Interno Bruto - PIB 

para a Previdência Social, a fim de garantir sustentabilidade fiscal num quadro mais 

abrangente.  

 

 O exemplo nos dado pelo Chile pode ser tomado, para nos mostrar que a 

"capitalização" não é uma receita e alternativa para a "proteção social". 

 

Corrobora com a assertiva o fato de que, depois de alguns anos, o país teve que 

buscar uma nova reestruturação do seu sistema previdenciário, para garantir um novo 

complento geral para melhorar o nível econômico das prestações (como visto nos números 

atuais apresentados pela previdência do Chile – a baixíssima remuneração das 

aposentadorias).  

 

4.DIREITO  COMPARADO 

 

As receitas de outros países somente poderão servir para conhecer os resultados 

obtidas com diferentes receitas, frente aos mesmos problemas, pois os problemas 

previdenciários são os mesmos em qualquer lugar do mundo.  provenientes de outros países 

só podem servir para que os resultados obtidos com diferentes receitas enfrentem os mesmos 

problemas, porque estes são os mesmos em qualquer lugar no mundo. 

 

Entretanto, não encontramos no direito comparado a solução para alcançar uma 

justa cobertura em cada país, que pudesse orientar a discussão do tema no Brasil.  

 

É importante que os sistemas tenham um "balanço atuarial", que efetivamente 

mostrem resultados sustentáveis. Destarte, esta sustentabilidade não pode ser o resultado de 

uma baixa cobertura, ou seja, à níveis que não garantam coberturas dignas. 

  

Uma taxa de substituição" deve ser proporcional aos ingressos dos trabalhadores, 

de acordo a cada entorno e ambiente social ou comunidade em que vivem. Mas o percentual 

da taxa é difícil de definir. 

  

Por exemplo, no Canadá, está fixada em 45% do haver (o que consideram) como 

piso e se mostra digna – cumpre com seu papel social. Entretanto, esse mesmo percentual na 

Argentina e no Brasil, é injusto e insuficiente.  

 

A taxa de substituição depende de cada sociedade e país. Sempre com a certeza de 

que os níveis de cobertura devem assegurar  consumo e vida digna para todos os 

trabalhadores. 
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Esse é o principal debate que deve ser promovido dos sindicatos: qual é o nível de 

cobertura para garantir um piso, que garanta consumo e vida digna para os trabalhadores. O 

balanço social dos sistemas não propor um equilíbrio atuarial somente, deve propor e 

promover níveis de equilíbrio para os trabalhadores, entre seus salários como trabalhadores e 

as necessidades – níveis de consumo, quando aposentados.  

 

5. TAXA DE SUBSTITUIÇÃO. MÍNIMO 

  

Assim como os trabalhadores ativos têm um salário mínimo garantido, a 

Previdência Social deve garantir um Piso de Proteção Social razoável, proporcional e 

sustentável. 

 

Assim como o salário mínimo é definido e garantido, deve-se discutir e definir (no 

legislativo) a prestação previsional mínima a ser garantida, e que esteja diretamente 

relacionada com o contexto geral:   salários dos diversos setores e mobilidade que permitam e 

garantam o sustento dos trabalhadores inativos ao longo do tempo. Esta garantia deve ser 

discutida na legislatura juntamente com os recursos fornecidos para o sistema. 

 

Em assim sendo, é de suma importância que o debate proposto seja 

encaminhado pelas centrais sindicais, de forma a que se discuta a taxa de reposição, que 

possa garantir uma vida digna para todos os aposentados do Brasil. 

 

 

XXXI - UMA NOVA PREVIDÊNCIA JUSTA, UMA REFORMA NECESSÁRIA24 

  

A chamada crise no Sistema Previdenciário Nacional está situada no meio de um 

furacão denominado crise econômica, financeira, social, moral, ética e política sem 

precedentes na história do Brasil. E a questão previdenciária é apenas um deles, diferente do 

que vem ocorrendo em alguns países da Europa, onde tal questão é prioridade em ser objeto 

de reformas, em especial  nos chamados (PIGS), ou sejam: Portugal, Irlanda, Grécia  e 

Espanha. ( Spain). 

 

No Brasil o excesso de gastos governamentais, a inflação que ronda 

permanentemente a economia brasileira, o gargalo da falta de infraestrutura no país, a 

recessão econômica prolongada, o desemprego que assola a nação, a falta de credibilidade 

política, a crise pela falta de estadistas que entendam a dura realidade e a necessidade de 

medidas coerentes que possam reestabelecer a confiança do povo em um projeto de 

desenvolvimento e sobretudo, que o governo abdique desta estrutura fiscal - tributária feudal, 

onde o povo trabalha e paga impostos de toda ordem desde que nasce e até mesmo após a 

morte, os gastos desenfreados do governo, a manutenção de uma máquina pública ineficiente, 

recheada de benesses e uma elite descompromissada, um governo sem visão estratégica nos 

últimos anos, tudo isto e muito mais, nos legaram um país esfacelado, corrompido, sem 

educação, sem cultura, sem segurança e um sistema previdenciário que precisa de reformas, 

no entanto, sem afrontar a Constituição ou escravizar ainda mais o povo trabalhador e ordeiro 

do Brasil. 

 

                                                 
24 Opinião e texto elaborado por Jayme de Azevedo Lima.  
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A Crise Previdenciária e suas várias faces - A chamada crise do Sistema 

Previdenciário Brasileiro tem vários problemas a serem revisados sobre a ótica da real 

situação fática, embasada na busca de se resolver uma equação econômica, financeira, atuarial 

e social sem sobrecarregar os beneficiários, os aposentados e pensionistas.  Problemas que 

tem raízes históricas desde a criação do sistema previdenciário moderno na era “Getulio 

Vargas” e que pouco a pouco foi sendo acrescido de legislações que distribuíram várias 

benesses e criaram castas que hoje pesam no tesouro da União, estados e municípios, 

incluindo como exemplo: servidores públicos de estatais, empresas publicas e paraestatais à 

época celetistas, em servidores públicos estatutários por determinação contida na Constituição 

Federal vigente, aposentadorias em tribunais de contas, no Poder Legislativo, no Judiciário, 

no Ministério Público e no Poder Executivo, que são um escárnio na população, redução do 

tempo de atividade laboral dos militares (mesmo com a contribuição previdenciária a conta 

não fecha), as aposentadorias e pensões na área rural (sem efetivo controle), fraudes de toda 

ordem cometidas no sistema previdenciário e a corrupção endêmica no país. 

 

A legislação é uma das causas gritantes e que precisam ser revistas, exceto as 

chamadas cláusulas pétreas da Constituição Federal que visam proteger o povo brasileiro nas 

conquistas sociais necessárias ao desenvolvimento do país. 

 

Existem aspectos que devem ser analisados com paciência, tempo e 

informações seguras, tudo com profundidade técnica, tais como a questão da 

longevidade da população sob a ótica regional e seus efeitos e não de forma universal 

como é na atualidade, a desigualdade social, econômica e financeira do país e suas sérias 

consequências no seio da sociedade brasileira, a má distribuição dos tributos, excesso de 

burocracia, além de um tratamento político e imediatista para questões que 

transcendem o Executivo e o Parlamento e que devem ser objeto de discussões com a 

sociedade organizada e técnicos especializados, bem como, um acurado estudo do que 

acontece de melhor em previdência social em todo o mundo. 

 

Há que se entender que a previdência é um tema que tem que ter para efeitos de 

discussão, uma gama de elementos fundamentais para que o conjunto da sociedade brasileira 

unida possa tomar decisões quanto a reforma em questão e são estudos de ordem atuarial, 

estatística, matemática e contábil, portanto de ciências exatas e de probabilidades  em que não 

se admitem erros, face ao tamanho e alcance da questão previdenciária. 

 

Melhorando a Previdência -  É fundamental uma avaliação acurada da questão da 

longevidade calculada de forma distinta, face à diferença de desenvolvimento social, 

econômico e financeiro nas diversas regiões do Brasil, envolvendo a atualização ou 

construção de novas tábuas de cálculo do tempo médio de vida da população brasileira de 

forma regionalizada.  

 

Necessário ainda uma reavaliação estrutural envolvendo o núcleo familiar do 

contribuinte do sistema previdenciário no caso de concessão de pensões, com aplicação de 

diferentes fórmulas envolvendo o tempo de vida conjugal, variando os percentuais aplicados a 

pensão do cônjuge sobrevivente, bem como no caso de filhos menores e o tempo de 

concessão e o nível educacional a ser atingido de ordem técnica ou superior.  

 

Análise de casos específicos como por exemplo, o caso de divorciados e a divisão 

de pensão entre ex- esposa e a companheira atual. Se  o divorcio é o rompimento do contrato 
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matrimonial não há porque pagar a ex-esposa “ contrario sensu”, o sistema previdenciário terá 

que administrar duas ou mais pensões por tempo diferentes face a longevidade dos 

sobreviventes. 

 

Consideramos uma falácia o suposto déficit previdenciário, em especial o na 

ordem de 91 bilhões de reais oriundos da participação de contribuintes/beneficiários da área 

rural, pelo simples fato de que o percentual da população brasileira no campo ou o chamado 

trabalhador rural é muito menor em volume de contribuintes e de contribuição, mais uma vez 

faltam dados concretos que demonstrem os argumentos governamentais. 

 

Não há déficit na previdência: a ótica a ser enfrentada não se exaure na existência 

do chamado orçamento da seguridade, mas deve ser acrescido os valores transferidos do 

orçamento da União e ainda contribuições patronais  como o Cofins (contribuição para o 

financiamento da seguridade social), a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), a 

receita de loterias, tudo previsto no artigo 195 da Constituição Federal e que não é levado em 

consideração. 

 

Em tese de doutorado a economista Denise Gentil, trata a questão do déficit 

previdenciário como uma gigantesca farsa contábil que transforma em déficit o superávit do 

sistema previdenciário e mais o superávit da seguridade social - sistema que abrange a saúde, 

a assistência social e a previdência. Em 2.006 foi bem maior, isto é na ordem de 72,2 bilhões 

de reais. 

 

A farsa está no fato de que do valor supramencionado, cerca de 38 bilhões de reais 

foi desvinculada da seguridade para além do limite de 20% permitido pela DRU ( 

desvinculação de receitas da união). 

 

Logo não podemos tratar a questão previdenciária isolada do conjunto de políticas 

sociais , reduzindo-a um problema de ordem fiscal25. 

 

A universalidade proposta na previdência deve ser analisada sobre uma ótica das 

diferenças e torna- se necessária  para dar um fim as diferentes aposentadorias e pensões entre 

o que é pago pela previdência social ( trabalhadores celetistas) e pensões e o que é pago aos 

servidores/funcionários públicos  estatutários da União, estados e municípios e estes por sua 

vez em nada diferem em suas atividades laborais dos que labutam na iniciativa privada. 

 

Buscar aumentar fontes de receitas com remanejamento e criação de novas 

rubricas a impostos existentes, tais como redirecionar 50% do DPVAT tendo  curva devidos 

aos acidentes  que levam ao falecimento do contribuinte  (50 mil mortes por ano), redirecionar 

parte dos valores da Loterias Federais, um naco maior dos impostos oriundos das indústrias 

tabageiras e de bebidas alcoólicas  e se for liberado o jogo (Cassinos) em território brasileiro, 

em especial adaptando-se por exemplo a dura legislação do Estado de Nevada –USA, que  

pune com duras penas e de forma rápida os infratores. Claro que um estudo mais acurado 

deve nos oferecer outras alternativas tributárias. 

 

                                                 
25 Tese de doutorado da economista e pesquisadora Drª Denise Gentil em entrevista ao jornal da UFRJ em 

18/07/2016. 
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A questão dos fundos complementares deve ser analisada não sobre a visão 

apenas neo liberal de que esta é uma atividade bancária, os RPPS ( Regimes Próprios de 

Previdência Social) podem operar, os chamados regimes complementares atuando no mercado 

com regras estabelecidas  em legislação, atuando na área de consignados  com juros abaixo 

dos praticados por instituições financeiras, sem taxa de administração e atingido as metas 

atuariais com aplicações em infra estrutura de forma consorciada nos estados e também com 

atuação da União em conjunto com Estados e Municípios.  

 

A própria União poderá desenvolver um fundo complementar atuando no mercado 

tal como a PREV/FUNCEF/PETROS, tendo um conselho técnico para aplicação e sendo 

instituições profissionalizadas com conselheiros  oriundos do BACEN, SEPLA, pela CVM e 

indicados pelo do conjunto dos trabalhadores e sem interferência ou nomeações políticas, isto 

é, instituições blindadas contra o imediatismo e a sanha  do capital meramente especulativo e 

de pessoas mal intencionadas. 

  

Desta maneira  quem quiser buscar melhoria de renda na aposentadoria  ou pensão 

melhor deve aderir a um Fundo Complementar e recolherem um percentual programado  de 

seus salários mensalmente.  Fundos estes devidamente blindados por medidas protetivas 

contra a corrupção e intromissão de agentes externos a atividade dos Fundos.  

 

Desta forma o regime passa a ser único  com exceção dos militares das Forças 

Armadas, polícias militares e a chamada guarda municipal, pelo tipo de atividade e dos riscos 

que  os fazem terem um prazo menor para aposentadoria/ pensões, além de não haver 

contribuição efetiva que possa no regime geral ser superavitária, razão pela qual devem 

permanecer às custas do Tesouro Público a que pertençam  quando for o caso. 

 

A previdência de origem rural deve ser atacada de imediato  e o primeiro passo é 

integra-la ao Tesouro Nacional por um prazo de 20 anos até que se resolvam questões quanto 

a definição do número de trabalhadores rurais  e a forma de recolhimento adequado, prazo 

para efetiva inscrição no INSS,  liberação de financiamentos  do pequeno ao grande agricultor 

 somente com a apresentação  da certidão  dos registros previdenciários  dos trabalhadores , 

em caso de fraude a imediata suspensão  suspensão do crédito concedido e a execução da 

dívida.  Aumento e melhoria da fiscalização no campo. 

 

Outro aspecto fundamental que é necessário e tem por base se buscar 

 "Desconstitucionalizar" as questões previdenciárias par fins de obtermos agilidade nos 

trâmites legislativos que são prementes nas bases de uma nova previdência  e sua 

modernização, aspecto este a ser tratado em momento oportuno. 

 

A modernização da vida do cidadão, as mudanças na execução dos trabalhos nos 

traz uma outra abordagem prioritária no cenário nacional  que se fundam no que os estudiosos 

de economia, finanças e cientistas sociais se debruçam na  atualidade e denominaram de " 

Precarismo", algo já detectado em vários países desenvolvidos ou em vias de 

desenvolvimento  e que ocorre em largo número  que são os profissionais que optam em 

trabalhar, na grande maioria liberais, sem recolher para a previdência  e preferem a alternativa 

de fazer patrimônio  para supri-los na velhice. 

 

Finalmente devemos entender que as reformas não passam apenas pelo aumento 

da idade para fins de aposentadoria, por um período de transição, mas passa por algo mais 
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importante que é a transparência dos atos políticos  e isto quer dizer: o fim de aposentadorias 

especiais, pelo fim de Fundos de parlamentares e servidores do parlamento, pelo fim das 

benesses aos servidores dos judiciários.  Fazer o trabalhador trabalhar durante 49 anos é de 

uma canalhice despudorada de técnicos sem sensibilidade humana e completamente alheios 

ao que se passa  na sociedade brasileira. A fórmula de corte não tem nenhuma razão 

matemática lógica e parece que toda proposta na PEC 287/16 foi lançada de forma a 

assombrar o povo já escorchado por um Estado cuja sanha arrecadadora se assemelha 

aos coletores de impostos feudais onde o dinheiro se esvaia em guerras de conquista, 

desperdício e tiranos de toda ordem. Chega! O Estado brasileiro não pertence aos 

pseudos poderosos de plantão, pertence ao povo e qualquer poder deve ser exercido em 

nome do povo, pelo povo e para o povo. 

  . 

Reforma para valer deve unir a sociedade organizada, sindicatos, 

especialistas legislativos, técnicos em previdência , o parlamento, o poder executivo, 

analistas estrangeiros que tragam suas experiências , tudo sem o imediatismo político, 

sem vaidades, sem hipocrisia. Tudo pelo bem de uma população que vive em lugar chamado 

BRASIL 

 
 

XXXII – OUTRAS SUGESTÕES 

 

A reformulação das leis orgânicas – da previdência social, da saúde e da 

assistência social, com o intuito de assegurar a universalidade dos direitos da seguridade 

social, garantindo a todas as pessoas o acesso aos benefícios da previdência social, o livre 

acesso à saúde e aos serviços sociais.  

 

A concretização dos direitos da seguridade social previstos na Carta Magna 

deveria ser materializada nas leis orgânicas em cada setor (previdência, saúde, assistência 

social).  

 

Porém, as condições políticas que permitiram os avanços constitucionais 

mudaram, no início da década de 1990, com o ideário neoliberal. A começar ainda no governo 

José Sarney, com o não envio ao Congresso Nacional dos projetos de lei de regulamentação 

da seguridade social.  

 

A título de exemplo, a LOAS foi aprovada somente em dezembro de 1993, no 

governo Itamar Franco. Assim, a previdência, a saúde e a assistência social foram 

regulamentadas por diferentes leis e institucionalizadas em diferentes órgãos ministeriais.  

 

Torna-se necessário retomar o princípio universalista que inspirou a Constituição 

de 1988, reformando as leis orgânicas das três políticas que integram a seguridade social 

brasileira. 

 

Integração entre as políticas – De assistência social, previdência e saúde, não 

separando as fontes de financiamento e estabelecendo complementaridade por meio da 

definição de funções e benefícios.  

 

As políticas que compõem a seguridade social brasileira não podem ser pensadas 

de forma isolada, como ocorre hoje.  
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Historicamente, as políticas de previdência, saúde e assistência social estiveram 

imbricadas na construção do sistema de previdência social brasileiro. Mas no passado, 

ficavam restritas à classe trabalhadora do mercado formal de trabalho.  

 

Com os avanços registrados na Constituição de 1988 – entre eles, o 

reconhecimento da saúde como direito universal e da assistência social como um direito –, a 

maior integração entre as políticas deveria começar pela integração das fontes de 

financiamento, com um único orçamento, contrariamente ao fracionamento hoje existente, 

com tributos específicos para cada política.  

 

A integração do financiamento poderá fortalecer e possibilitar a universalização 

da seguridade social, evitando a disputa de recursos entre os três setores. 

 

Questão orçamentária – Estabelecer um orçamento com os recursos canalizados 

para um fundo específico que servirá para o pagamento de benefícios, serviços, ações e 

programas no âmbito das políticas que integram a seguridade social.  

 

A consequência de estruturar o financiamento de forma totalizadora visa garantir 

um orçamento próprio como forma de institucionalização da precedência de seus 

compromissos de cobertura sobre os demais gastos do governo.  

 

Para tanto, é importante a formação de um fundo único da seguridade social, não 

sujeito à política fiscal restritiva de qualquer governo, garantindo a seguridade como política 

relevante e prioritária do Estado brasileiro. Além disso, os recursos canalizados para esse 

fundo seriam usados exclusivamente para o pagamento de benefícios, serviços, ações e 

programas da previdência, da saúde e da assistência social, sendo proibido o desvio para 

orçamento fiscal. 

 

Fontes de financiamento – São regressivas, com base na tributação da classe 

trabalhadora e das pessoas mais pobres, não fazendo, portanto, redistribuição de renda.  

 

Devem ser substituídas por tributos progressivos, observando os princípios 

constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. 

 

Hoje, as principais fontes de financiamento da seguridade social têm como 

incidência o faturamento das empresas e a contribuição sobre a folha de pagamento.  

 

Na prática, esses tributos compõem os custos das empresas repassados ao público 

consumidor nos preços de bens de serviços. Essas fontes guardam uma relação inversa ao 

patamar de renda da pessoa contribuinte.  

 

A regressão ocorre porque penaliza mais contribuintes de menor poder aquisitivo. 

O inverso ocorre quando o tributo é progressivo, aumentando a participação da pessoa 

contribuinte à medida que cresce sua renda, assegurando a progressividade e a justiça fiscal, 

pois arcam com maior ônus da tributação os indivíduos em melhores condições de suportá-lo, 

ou seja, quem tem maior renda. 
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XXXIII – CONCLUSÃO 

 

Como visto, a ratio quaestio da PEC 287/2016, é sem sombras de dúvidas, 

promover a privatização da previdência pública brasileira, deixando para a iniciativa privada 

um dos papéis primordiais do Estado, que é a previdência social. 

 

Com a astúcia e o ardil de deixar a cargo dos tesouros e/ou dos fundos 

previdenciários o pagamento das parcelas que não superem o teto do INSS, a verdade é que 

com sua aprovação, caminharemos para a extinção total dos RPPS, e o RGPS ficará a cargo 

da previdência mínima, seguindo as diretrizes traçadas pelo Chile. 

 

Olvidam-se os especialistas que formularam o texto da reforma, que o Brasil: i) 

não tem um sistema de saúde capaz de cumprir suas demandas básicas; ii) tem níveis de 

desigualdade social alarmantes e iii) não tem educação previdenciária e financeira.   

   

Outrossim, os brasileiros não foram preparados para recepcionar as novas regras 

ora apresentadas pela PEC 287. Nem tampouco, da forma como vem proposto, a eles não foi 

dado um lapso temporal para que pudessem aportar contribuições na previdência 

complementar e assim garantir uma vida digna para si e seus dependentes. 

  

Em lugar nenhum do mundo, onde há respeito pelo povo, existe uma ruptura tão 

brusca de sistema previdenciário, como a que se quer implantar no Brasil. É no geral, uma 

ruptura com o Sistema Constitucional vigente, no que se refere a garantia a direitos humanos 

e sociais previdenciários. 

 

Uma reforma previdenciária tem que ser promovida com base num Programa 

Previdenciário, de forma transparente e educativa, e não de forma açodada, para satisfazer 

interesses privados em detrimento da sociedade.  

 

Se existe mesmo esse rombo astronômico nas contas previdenciárias, o mesmo 

não pode ser atribuído exclusivamente ao fenômeno da Revolução da Longevidade. Ele foi 

causado inclusive por incompetência, por irresponsabilidade, por desvios de recursos, por 

isenções absurdas, por corrupção em seu sentido amplo.  

 

É necessário que mudemos paradigmas, e isso somente é possível com 

investimentos em educação previdenciária de base e de forma maciça, que prepare 

adequadamente gestores e que conscientize a sociedade para que esta possa cobrar posturas 

éticas, probas, competentes e responsáveis. Sem educação previdenciária, não vamos sair do 

“buraco” e teremos cada vez mais teremos que reduzir benefícios, levando o país a níveis 

alarmantes de miséria. 

  

As regras, restrições, limitações e imposições apresentadas pela PEC 287, fogem 

em muito, ao mero ajuste fiscal. São draconianas para os trabalhadores e não induzem 

mecanismos eficazes de combate á fraude, não determinam a blindagem dos fundos 

previdenciários, não criam mecanismos de obtenção de novas receitas, não protegem 

trabalhadores para inserção no mercado de trabalho, não coíbem práticas de nepotismo e 

favoritismos. Ao reverso, a PEC 287 quer penalizar ainda mais o pobre do trabalhador 

brasileiro, que está sendo culpado por uma situação fiscal que não causou. 
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A PEC 287, nem mesmo pode receber substitutivos pautados. Se há necessidade 

de uma reforma previdenciária, que seja feita com o aval da sociedade. Neste sentido, 

entendemos que deve ser formado um fórum de especialistas em previdência, de maneira a 

formular uma nova proposta, desta feita, protegendo trabalhadores e não banqueiros e 

empresários. O principal papel da República Federativa do Brasil é a proteção da sociedade, 

do bem comum, da coisa pública.  

 

Antes de qualquer reforma, deve ser feita uma auditoria nos sistemas 

previdenciários, para corrigir a distorção dos dados e proporcionar a visão real do déficit 

previdenciário. Sem auditagem e sem dados concretos, não há que se impor nas costas do 

trabalhador brasileiro um fardo tão alto e crudelíssimo.  

  

Com certeza, os parlamentares brasileiros, se não se posicionarem contra a medida 

proposta, terão uma enorme digna com o povo brasileiro. 

  

Por todo o exposto, entendemos que a PEC 287/2016, não deve ser aprovada no 

Congresso Nacional, porque é leviana, fere princípios constitucionais sensíveis, entrega para a 

iniciativa privada a responsabilidade do Estado e atenta contra a Nação Brasileira. 

 

É o parecer, s.m.j. 

 

Em Brasília, 12 de dezembro de 2016. 

 

 

 

ROSANA CÓLEN MORENO 

 

DANIEL ANTONIO ELIAS 
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2007. Invitado a la Asamblea de la Organización de Instituciones de Prevision Social para 

Servidores Publicos de la Comunidad Europea-EAPSPI- Helsinki- Finlandia-año 2008. 

Representante argentino y disertante en el Encuentro organizado por Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social- Salvador de Bahia-Brasil año 2008. Curso e learning 

Fundacion Carolina- año 2008- 6ª edición Financiamiento de la Seguridad Social. Disertante 

en Congresos de Seguridad Social en Brasil desde 2004. Integrante de la Red de Expertos 

Iberoamericanos en Seguridad Social de la Fundacion Carolina-Madrid-España-REI. 

Integrante del cuerpo de docentes del Diplomado en Prevision Social de la UCES. Integrante 

del cuerpo docente y fundador del I Diplomado en Prevision Social del COFEPRES.- 

Argentina-2009/2010. Integrante del Comité organizador del II Encuentro Latinoamericano 

de  Dirigentes de Instituciones de Seguridad  Social para Servidores Públicos. Buenos Aires-

Argentina.- octubre 2009. Invitado y Panelista a la Asamblea de la Organización de 

Instituciones de Prevision Social para Servidores Publicos de la Comunidad Europea-

EAPSPI- Berlín, Alemania-2009. Invitado a la Asamblea de la Organización de Instituciones 

de Prevision Social Para Servidores Publicos de la Comunidad Europea-EAPSPI- Viena- 

Austria, 2011. Alumno regular de la Maestria en Direccion Y Gestion de la Seguridad Social 

–OISS, Univesidad Alcala de Henares- Madrid, edición 2011. Asistente a encuentro de 

familiarización con funcionarios OIT –marzo 2011- Ginebra- Suiza. Disertante desde año 

2004 en Jornadas Nacionales de Previsión Social en la República Argentina; disertante en I 

Jornada Patagónica de Previsión Social; disertante en jornadas de la Asociación de Abogados 

de Buenos Aires; disertante en Jornadas de la Asociación de Abogados Previsionalistas de la 

Argentina. Presidente de la Fundacion Paideia de la Ciudad de Paraná, Instituto de formación 

Técnica en carreras de diseño desde 2014; Director del Observatorio de Políticas Públicas de 

dicha Fundación. Alumno regular de la I Maestría en Evaluación de Políticas Públicas primer 

cohorte (2015) de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Integrante del Foro en Seguridad 

Social recientemente creado en la Respública Argentina. (OISS). Actual integrante de la 

Comisión Nacional de Sustentabilidad de la Prevision Social – Argentina- 2016. Integrante de 

la comisión redactora de la Ley Provincial 8732.-de Jubilaciones y Pensiones-de Entre Ríos. 

Autor de proyectos de leyes Provinciales  en materia de seguridad social-Provincia de Entre 

Ríos. Presidente de la Caja de Jubilaciones Y Pensiones de la Provincia de Entre Rios –

Argentina, desde diciembre del 2003 hasta la actualidad. Presidente del Consejo Federal de 

Prevision Social de la República Argentina COFEPRES, desde marzo 2004 hasta la 

actualidad. Director y coordinador consultora “Estudios Y Politicas Sociales” de Paraná-Entre 

Ríos-Argentina, Titular del Estudio Juridico Y Consultora en Politicas Publicas Y Sociales 

“Estudios Sociales”. 
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COLABORADORES 

 

 

SERGIO ROBERTO DE ANTÔNIO. Professor. Palestrante. Parecerista. Consultor. 

Advogado. Doutor em Direito Privado (PUC-MINAS). Mestre em Direito Empresarial 

(Faculdade Milton Campos – MG). Especialista em Direito de Empresa (Fundação Dom 

Cabral – MG). Bacharel em Direito (PUC – MG). Atuação na área de negócios internacionais, 

na Construtora Andrade Gutierrez (Américas do Norte, Central e do Sul, Portugal, Alemanha, 

África e Oriente Médio).  Assessor Jurídico da Presidência no Grupo Empresarial CISA S.A, 

CISA TRATORES S.A, CONSTRUTORA MG S.A, MINAÇO S.A., AGRONORTE S.A, 

TRANSPORTADORA FILA S.A, PISA PARTICIPAÇÕES S.A, CISAIR TAXI AÉREO 

LTDA, CISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Atuação como Assessor 

Jurídico Internacional (Counsel) na Empresa Mendes Junior Internacional Company. Chefe da 

Assessoria Jurídica Internacional da obra Ferrovia Bagdad-Akashat, na República do Iraque. 

Atuação como Advogado o Departamento de Relações Trabalhistas da TELEMIG – 

Telecomunicações de Minas Gerais. Atuação como advogado na Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – FETAEMG. Atuação como 

Assistente Jurídico na Bolsa de Valores Minas-Espírito Santo-Brasília. Atuação no mercado 

como Advogado e Consultor Jurídico Empresarial há mais de 38 anos em organizações 

nacionais, no Brasil e no exterior, incluindo Companhias Abertas e Fechadas.  Redação, 

análise, administração, elaboração, gestão e controle de contratos civis e comerciais, assim 

como voltados para as áreas de engenharia e órgãos públicos. Orientações jurídicas para 

embasamento de decisões da diretoria e fiscalização societária. Participação em negociações 

no Brasil e no exterior, junto a várias organizações e agências públicas, Bancos, privados e/ou 

governamentais, licitações e concessões públicas, Instituições Financeiras, Seguradoras, 

empresas de auditoria internacional, órgãos de classe, fiscalizadores, associações e outros, no 

sentido de solucionar problemas empresariais, encaminhar reivindicações, representações e 

outros. Elaboração de pareceres jurídicos em diversas áreas do Direito. Professor 

Universitário em cursos de Direito, Administração de Empresas e Ciências Contábeis, em 

diversas Faculdades em Belo Horizonte, Contagem e Itabirito. 

 

JAYME DE AZEVEDO LIMA – Professor. Palestrante. Parecerista. Consultora. Advogado. 

Gestor Público. Mestre em Marketing (FAE/Curitiba). Especialista em Finanças 

(Universidade de Chicago/USA). Especialista em Direito Imobiliário (ENHAB) e em Direito 

Civil (OAB/PR). Advogado do BNH – 1980/1986. Advogado da Caixa Econômica Federal – 

1986/2010. Secretário de Assuntos Legislativos em Curitiba/PR – 1989/1992. Chefe de 

Gabinete da SEPLAN/PR – 1994/1996. Diretor do BANESTADO/PR – 1996/1998. Assessor 

Técnico do West Hem Internacional junto ao Banco Mundial – 1998/2000. Diretor-Presidente 

da PARANAPREVIDENCIA – 2010-2012. Vice-Presidente do Conselho Nacional de 

Dirigentes de Previdência - CONAPREV – 2011/2012.  

 

VÂNIA BARROSO DE ANTONIO – Professora. Palestrante. Parecerista. Consultora. 

Economista com atuação em Administração Financeira e Mercado de Capitais. Mestre em 

Administração de Empresas, com especialização em Finanças, tese: “Tendências de 

Composição Acionária no Brasil e o Papel dos Fundos de Pensão no Monitoramento da 

Governança Corporativa” (UFMG). Especialista em Mercado de Capitais, Análise e 

Desenvolvimento (IBMEC – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). Pós graduada em 

Finanças Empresariais (Fundação Getúlio Vargas). Tem curso de Desenvolvimento Gerencial 

para Administradores Bancários (Fundação Dom Cabral – 300 horas/aula). Pós-graduada em 
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Concepção e Planejamento (PUC VIRTUAL). Docência do Ensino Superior e suas 

articulações com a pesquisa (PUC VIRTUAL). Atuação profissional por mais de 20 anos no 

Mercado Financeiro e de Capitais, especialmente no Mercado de Ações e Mercado Bancário. 

Conhecimentos e experiências sobre relacionamentos Sociedade Anônima / Mercado de 

Valores Mobiliários / Investidores. Experiência na elaboração de Relatórios, Orçamentos, 

Atas de Assembleias e Reuniões de Órgãos da Administração de S.As. Experiência como 

Professora em Universidade e outros Cursos de Especialização e Pós-Graduação, Professora 

particular de Matemática Financeira, com utilização de calculadora HP-12C; tutora de curso à 

distância na PUC VIRTUAL. Gerenciamento de Área de Atendimento a Acionistas e de 

Suporte à Diretoria de Relações com Mercado de Companhia Aberta, bem como de Secretaria 

Geral da Presidência. Atuou como Gerente da Secretaria Executiva da Presidência do Banco 

do Estado de Minas Gerais S.A. ( Planejamento, agendamento e participação nas reuniões do 

Conselho de Administração, da Diretoria e Conselho Fiscal de todas as empresas do 

Conglomerado Financeiro; atualização e guarda dos Livros Sociais, instrução de processos 

para criação de empresas, bem como para atendimento aos órgãos de fiscalização do mercado, 

tais como Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários; Gerenciamento do serviço de 

Acionistas e de Relações com o Mercado de Capitais de  todas as empresas do Conglomerado 

Financeiro, responsabilizando-me pelo planejamento e coordenação de aumentos de capital 

por subscrição de ações,  pagamento de dividendos e outros direitos de Acionistas e Contatos 

com Bolsas de Valores e outras instituições  do  mercado para  a divulgação de  informações 

sobre as companhias). Tem experiência de acompanhamento, através da mídia, da Conjuntura 

Econômica Nacional     e elaboração de trabalhos sobre o   tema  para   subsidiar  o  processo 

 de  planejamento,  relatórios,  apresentações  ou manifestações   públicas  de 

Superintendentes  e  Diretores e Coordenação das atividades da área de ações e investimentos 

bancários; elaboração de projetos de Implantação da Área de Relações com o Mercado e de 

Investimentos bancários, dentro das linhas básicas do seu Plano de Desenvolvimento 

Empresarial. Foi membro da Assessoria Econômica da Bolsa de Valores Minas Gerais – 

Espírito Santo – Distrito Federal. Tem vasta experiência em levantamentos estatísticos, 

cálculo de índices, elaboração de relatórios; acompanhamento de processos para abertura de 

capital de S.As. e registro em Bolsa; operacionalização de Pregão e outros para o  Mercado de 

Ações;elaboração de análises, estudos e pareceres sobre assuntos variados, por  solicitação; 

elaboração de Orçamentos e Regimentos de Custas. Tem vasta experiência em magistério em 

cursos de graduação e pós-graduação.  

       
 

RAÍSSA CÓLEN MORENO – Professora. Palestrante. Parecerista. Consultora. Advogada. 

Psicóloga. Mestre em Segurança Pública (Instituto Universitário da Polícia Federal da 

Argentina) – Tese: Título: “La aplicación del trabajo interdisciplinario para familias de bajos 

ingresos involucrados con el crimen.” Especialista em direito público (Associação Nacional 

dos Magistrados. Título: Especificidades do Controle Externo TCU junto à Administração 

Pública). Instrutora da Polícia Federal na área de Segurança Privada. Advogada e Instrutora 

da GPA – Gestores Prisionais Associados no do Complexo Penitenciário PPP – Parceria 

Público Privada. Possui extensão universitária em Ciências Penais, Justiça criminal e 

Criminologia, com carga horária de 378h (Fundação Escola Superior do Ministério Público de 

Minas Gerais). Possui vasta experiência na área da criminalidade. Atua principalmente nas 

seguintes áreas: criminalidade, sistema carcerário, direito penal e fenômeno criminal. 

Atualmente é 2º Vice-presidente da Comissão de Apoio aos Movimentos Sociais da 

OAB/MG e Membro Colaborador da Comissão da Mulher Advogada da OAB/MG. 
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NANCY ABADIA DE ANDRADE RAMOS. Professora. Palestrante. Parecerista. 

Consultora. Economista. MBA em Gestão Atuarial e Financeira (Fundação Universa, 

vinculada  a Universidade Católica de Brasília). Atuação no mercado de previdência desde 

1978, sendo os últimos 12 anos na área de Previdência do Servidor Público. Desenvolveu 

trabalhos nas áreas de gestão previdenciária, e de tecnologia da informação. Coordenação de 

trabalhos nas áreas  cruzamento de dados, de definição e implantação de demonstrativos 

eletrônicos, como os do sitio de serviços do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,  

todos os demonstrativos (DRAA, DIPR, DEPIN e DAIR) exigíveis dos Estados e Municípios 

com Regimes Próprios.Possui larga experiência em projetos de concepção de controle, 

planejamento estratégico, palestras, definição de relatórios de gestão e de banco de dados. 

Atuação no Ministério da Previdência Social durante mais de 10 anos,  no Departamento de 

Regimes Públicos de Previdência Social, com atividades voltadas ao fortalecimento, 

consolidação, desenvolvimento e qualificação dos Regimes de Previdência dos Servidores 

Públicos dos Entes Federativos (Estados, Municípios e União) com ações de fundamental 

relevância para a efetivação das legislações aplicadas, da construção de bases de dados 

efetivas e integradas em sistemas, para a qualificação dos servidores, gestores, conselheiros e 

demais participantes dos RPPS. Possui vasta experiência na área de Tecnologia, em definição 

de Regras de Negócios voltadas ao alcança de resultados, ou seja, que municie a 

administração com informações essenciais para decisão. Participação na a área internacional 

em estudos e eventos realizados no México, Uruguai e Timor Leste (Projeto: “Promoção da 

Cooperação Sul – Sul na àrea de Seguridade Social em DILI), representando o Brasil.  

Participação junto ao CITERFOR, pela Organização Internacional do Trabalho – CIF/OIT, 

participeir do Taller Latinoamericano – “Tecnologias de La Informacion y La Comunicacion 

em La Formacion, Innovaciones y Desafios”. Participação na Comissão de Fechamento de 

Acordos de Cooperação internacional junto  ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID. Atuação como palestrante, na definição de estratégias de melhoria de gestão da 

previdência, de estudos pela viabilidade da Previdência Social, por  diversas vezes junto  ao 

Consad (Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração), 

CONAPREV(Conselho Nacional de Dirigentes de Regimes Próprios), CONFAZ(Conselho 

Nacional de Política Fazendária) e FONAC – Fórum Nacional de Secretários Municipais de 

Administração e nos organismos internacionais como EUROSOCIAL E OIT. 

 

BRUNO SÁ FREIRE MARTINS. Professor. Palestrante. Parecerista. Consultor. Advogado. 

Pós-graduado em nível de Especialização Lato Sensu em Direito Público pela Universidade 

de Cuiabá – concluído em Junho de 2006 - Cuiabá-MT. CARGA HORÁRIA – 400hs. Pós-

graduado em nível de Especialização Lato Sensu em Direito Previdenciário, pela 

Universidade Candido Mendes em convênio com a AVM Faculdade Integrada – concluído 

em Novembro de 2011 – Rio de Janeiro-RJ. Carga horária – 420hs. Professor do Curso de 

Aperfeiçoamento em Gestão Pública da Superintendência da Escola de Governo do Estado de 

Mato Grosso, nos módulos Previdência de Servidores e Organização da Administração 

Pública brasileira. Professor da Escola da Magistratura do Estado de Mato Grosso.Professor 

do Curso de Pós-Graduação em Regime Próprio de Previdência Social ministrado pelo 

Complexo Educacional Damásio de Jesus, nos módulos: Servidor Público: conceitos e 

características; Regimes Jurídicos dos Servidores: celetista, estatutário e outros - 

Transformação de Regimes - Regime Jurídico Único; Sistemas Remuneratórios – limite 

remuneratório. Professor dos cursos de pós-graduação do Instituto de Capacitação e Pós-

Graduação (ICAP) desde o ano de 2006. Professor do Curso de Pós-graduação e Extensão 

(CPEX) desde o ano de 2013. Professor dos cursos de pós-graduação do Instituto Nacional de 
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Formação Continuada (INFOC), desde Outubro de 2013. Professor das disciplinas de Direito 

Previdenciário e Direito Administrativo no LAC Concursos, desde 13/02/2013. Fundador do 

site Previdência do Servidor (www.previdenciadoservidor.com.br) em Setembro de 2014. 

Analista Administrativo do Estado de Mato Grosso, desde Janeiro de 2014. Membro do 

Comitê Técnico da Revista SÍNTESE Administração de Pessoal e Previdência do Agente 

Público, publicação do Grupo IOB, desde 06/01/12. Autor da Coluna Previdência do Servidor 

no Jornal Jurid Digital (ISSN 1980-4288) endereço 

www.jornaljurid.com.br/colunas/previdencia-do-servidor, desde 15/06/2015. Membro do 

Conselho Fiscal da Mato Grosso Previdência – MTPREV, desde de 23/09/2015. Membro do 

Conselho de Pareceristas ad hoc do Juris Plenun Ouro ISSN n.º 1983-2097 da Editora 

Plenum, desde 05/10/2015. Autor e coautor de diversos livros e artigos na área de previdência 

dos servidores públicos.  

 

THEODORO VICENTE AGOSTINHO. Professor. Palestrante. Parecerista. Consultor. 

Advogado. Doutorando em Direito Previdenciário pela PUC-SP. Mestre em Direito 

Previdenciário pela PUC-SP. Especialista em Direito Previdenciário pela EPD-SP. 

Coordenador e Professor da área de Direito Previdenciário do Damásio Educacional. 

Coordenador e Professor do IBEP – Instituto Brasileiro de Estudos Previdenciários. 

Coordenador e Professor da área de Direito Previdenciário da Lex Cursos Jurídicos. 

Conselheiro junto ao CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Presidente da 

Comissão Especial de Regimes Próprios de Previdência da OAB-SP. Autor e coautor em 

diversas publicações especializadas de Direito Previdenciário.  
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