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Brasília-DF, 30 de novembro de 2011 

 

Governo e base debatem nesta terça-feira nova previdência 

 

Já está em discussão na área técnica do governo uma excepcionalidade: um aporte maior da União para as 

mulheres e os servidores que têm as chamadas aposentadorias especiais, como professores. 

 

Representantes dos ministérios da Fazenda e da Previdência têm nesta terça-feira mais uma rodada de 

negociações com o PT e demais partidos aliados para fechar a proposta sobre o aporte máximo da União 

nos três fundos de previdência complementar a serem criados no novo modelo em discussão no 

Congresso. A área econômica não aceita aumentar a alíquota máxima da contribuição da União, de 7,5%.  

 

Porém, já está em discussão na área técnica do governo uma excepcionalidade: um aporte maior da União 

para as mulheres e os servidores que têm as chamadas aposentadorias especiais, como professores. 

 

Governo e parlamentares já fecharam acordo também sobre outra medida não prevista no texto do 

governo: a destinação de um pequeno percentual da contribuição para uma reserva especial. O objetivo é 

atender os casos em que o aposentado viva mais anos do que o tempo médio estipulado após a 

aposentadoria para duração dos benefícios, que é de 25 anos. Caso haja necessidade de um benefício por 

mais anos, o chamado "subfundo" ou "fundo mutuário" custearia esse gasto. 

 

No caso das aposentadorias de servidoras mulheres e professores, o argumento, segundo técnicos que 

participam das discussões, é que elas se aposentam com 30 anos de contribuição, e não com 35, como os 

homens. Mantida a alíquota de 15% ao mês (7,5% da União e 7,5% da servidora), não haveria, ao final, 

um valor de benefício semelhante ao atual, como é a meta do fundo. Caso semelhante seria o dos 

professores, com 25 anos de contribuição. Mas setores da área econômica resistem: alegam que isso seria 

uma diferenciação, e a ideia é ter uma alíquota padrão como teto para a União. 

 

O PT quer que a União eleve, de forma geral, o aporte de recursos, ampliando a alíquota para 8,5% a 

9,5%. A equipe econômica não aceita. O secretário-executivo da Fazenda, Nelson Barbosa, que tem 

participado das negociações com o Congresso sobre o novo fundo, insiste: os cálculos do governo 

sustentam uma alíquota de 7,5%. É esse modelo que garante transparência e sustentabilidade. 

 

Secretário de Políticas de Previdência Complementar do Ministério da Previdência, Jaime Mariz de Faria 

Júnior também garante: não há risco de prejuízo aos servidores com 7,5% de alíquota para cada parte. 

A equipe econômica continua participando das negociações, mas, nos bastidores, considera que já cedeu 

demais. Para Faria Júnior, que também participou do encontro com os partidos, é preciso mudar a "cultura 

previdenciária" dos servidores: o sistema que está aí hoje é insustentável. É preciso fazer mudanças 

sustentáveis. 

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 
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INSS deve R$ 2 bilhões a Estados e municípios 
Cerca de 800 municípios, 18 Estados e o Distrito Federal têm valores a receber do governo federal, 

devido a repasses às previdências locais 

 

O governo federal deve R$ 2 bilhões para os regimes previdenciários de pelo menos 800 municípios, 18 

Estados e o Distrito Federal. A preocupação é que o "calote" provoque desequilíbrio das contas da 

previdência desses entes públicos a longo prazo. A situação mais complicada é no DF, onde a dívida 

chega a R$ 522 milhões. O Estado de São Paulo aparece em segundo lugar, com direito a receber R$ 

146,4 milhões.  

 

Pela legislação brasileira, a União tem de repassar às prefeituras e Estados as contribuições feitas ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por trabalhadores que acabaram se aposentando no serviço 

público. Desde 1999, o governo federal realiza as transferências mensais. Somente em 2010, a despesa 

somou R$ 1,3 bilhão.  

 

Mas o estoque do débito, na casa dos R$ 2 bilhões, ainda não começou a ser pago e, com as restrições 

orçamentárias, não há previsão para início de quitação, que será parcelada. Por enquanto, o que está 

acertado é que o governo vai pagar em parcelas mensais de até R$ 500 mil. Mas a medida não foi 

regulamentada.  

 

Em 19 de setembro, na última reunião do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de 

Previdência Social, os representantes dos regimes dos Estados e municípios, preocupados com a demora, 

exigiram o pagamento pelo governo federal. O diretor do Rioprevidência, Gustavo de Oliveira Barbosa, 

frisou que o recebimento da dívida é necessário para equilíbrio financeiro dos regimes previdenciários dos 

entes públicos.  

 

Em discussão. Segundo ata do encontro, a que o Estado teve acesso, o presidente da Conaprev e secretário 

de Previdência Social, Leonardo Rolim, disse que o estoque da dívida é uma preocupação, mas não há 

orçamento para iniciar o pagamento este ano. "O assunto está sendo discutido com área econômica."  

 

Na semana seguinte, o diretor-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal 

(Iprev-DF), Jorgivan Machado, encaminhou ofício ao ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, para 

reforçar a cobrança da dívida e destacar que o pagamento de R$ 500 mil mensais é insuficiente para a 

liquidação de compensação previdenciária de estoques superiores a R$ 60 milhões, se considerada uma 

taxa real de juros de 6% ao ano e 400 meses de pagamento.  

 

"Se aplicarmos uma perpetuidade, com taxa de desconto de 0,5% ao mês, o máximo que o Regime Próprio 

de Previdência poderia receber, a valor presente, seria R$ 100 milhões", disse Machado em ofício, 

destacando que o estoque de dívida do INSS em vários casos, como DF e São Paulo, já ultrapassa esse 

valor.  

 

Em entrevista ao Estado, o diretor-presidente do Iprev-DF afirmou que os entes públicos com dívidas 

acima de R$ 60 milhões querem que o governo federal faça o pagamento com títulos do Tesouro ou um 

encontro de contas. Isso porque muitos Estados e municípios têm dívidas com a União. "Isso desafogaria 

as contas de alguns Estados e municípios", afirmou Machado. A proposta está sendo estudada pelos 

técnicos do Ministério da Previdência Social.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 
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Fator previdenciário: alternativas serão debatidas em audiência 

 

Em reunião marcada para esta terça-feira (29), às 9h, no plenário 9, ala Alexandre Costa, a Subcomissão 

Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social promove audiência pública para debater 

alternativas ao fator previdenciário, utilizado no cálculo das aposentadorias. 

 

Para o debate foram convidados os deputados Paulo Pereira da Silva (PDT-SP) e Cleber Verde (PRB-

MA); o secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Carlos Gabas; o presidente da Central 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Wagner Gomes; o presidente da Confederação 

Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap), Warley Gonçalles; o presidente da Central Geral dos 

Trabalhadores do Brasil (CGTB), Ubiraci Oliveira; e o presidente da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), Arthur Henrique da Silva. 

 

Foram convidados ainda o presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), José Calixto 

Ramos; o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah; o coordenador interino do 

Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST), Lourenço Prado; e o presidente do Conselho Executivo da 

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), Álvaro Sólon de França. 

O requerimento para o debate na subcomissão, que funciona no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais 

(CAS), é de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS). 

 

Recentemente, vários veículos noticiosos divulgaram que o governo tem a intenção de extinguir o fator 

previdenciário sob o argumento de que "a conta não fecha". Em seu lugar, segundo jornais e sites, o 

Ministério da Previdência colocaria a fórmula 95/105 - 95 é a soma da idade com o tempo de contribuição 

para mulheres e 105 é a soma aplicada aos homens. 

*Fonte: DIAP – AGÊNCIA CÂMARA 
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