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Previdência em debate

Editorial44444

Ulisses Kaniak

Nesta edição de O
Engenheiro, aborda-
mos um tema que inte-
ressa e preocupa gran-
de parte dos trabalha-
dores brasileiros: a pre-
vidência social. Assim
como em vários paí-
ses, a previdência bra-
sileira já passou por vá-
rias mudanças con-
ceituais e estruturais,
envolvendo o grau de
cobertura, o elenco de
benefícios oferecidos e
a forma de financia-
mento do sistema.

Segundo o site do
Ministério da Previdência Social, a mis-
são da entidade é “garantir proteção ao
trabalhador e sua família, por meio de
sistema público de política previdenciária
solidária, inclusiva e sustentável, com o
objetivo de promover o bem-estar social
e tem como visão ser reconhecida como
patrimônio do trabalhador e sua família,
pela sustentabilidade dos regimes
previdenciários e pela excelência na ges-
tão, cobertura e atendimento”.

Mas na prática, infelizmente não é isso
que acontece. Com as várias reformas e
limitações, boa parte dos trabalhadores
brasileiros ficam limitados ao teto do INSS
que atualmente é de pouco mais de R$
3900,00. Os trabalhadores ainda podem
sofrer outros limitadores, como o Fator
Previdenciário, aplicado para cálculo das
aposentadorias por tempo de contribuição
e por idade. O redutor, criado no governo
Fernando Henrique Cardoso, tinha por
objetivo adiar a decisão do trabalhador de
se aposentar.

Outra opção para o trabalhador é a pre-
vidência complementar, benefício opcional
que proporciona um seguro previdenciário
adicional, conforme sua necessidade e
vontade. É uma aposentadoria contratada
para garantir uma renda extra ao trabalha-
dor ou a seu beneficiário. Os valores dos
benefícios são aplicados pela entidade
gestora, com base em cálculos atuariais.
Estes e outros temas relevantes como a

previdência comple-
mentar para o funcio-
nalismo público, a
desaposentação, o su-
posto déficit da previ-
dência estão em deba-
te nesta edição.

Todos

pela Energia

Em março, o
Senge-PR, a Fisenge e
o Movimento dos Atin-
gidos por Barragens
(MAB), com o apoio
da Copel e da Itaipu

Binacional, realizou em Curitiba, um semi-
nário para discutir e debater o futuro do
setor elétrico no país. Coordenado pelo di-
retor do Senge-PR, engenheiro eletricista
aposentado pela Eletrosul, Antonio Cezar
Quevedo Goulart, o evento integrou enge-
nheiros, sindicalistas, deputados e trabalha-
dores e reafirmou a posição do Senge-PR
pela renovação das concessões públicas do setor
elétrico, que começam a vencer em 2015. A
união de forças de diversos setores da socieda-
de será fundamental para evitar que grande parte
do patrimônio do setor elétrico brasileiro não
caia nas mãos do capital privado. Afinal, “água
e energia não são mercadorias”.

Metrô Curitibano

Outra importante ação realizada pelo sin-
dicato diz respeito aos editais do metrô
curitibano. Ao lado de outras entidades ques-
tionamos por meio da consulta pública al-
guns dos itens colocados no edital.O princi-
pal questionamento levantado pelas entida-
des no documento foi o valor máximo da
tarifa técnica, estipulada no edital em R$1,81.
Não existe nenhum elemento tanto na minu-
ta quanto no contrato do edital que possibili-
te sabermos de que forma se chegou ao va-
lor de R$ 1,81. Afinal como foi constituído
esse valor? Com base em quais parâmetros
e critérios? Aguardamos a resposta da Se-
cretaria Municipal de Administração.
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Previdência Social44444

Mesmo superavitária,
previdência tem
futuro incerto

“O Brasil tem hoje um sistema
previdenciário que é considerado o mais ideal
do mundo e reconhecido em vários países”,
é o que afirma a advogada Melissa Folmann,
consultora jurídica e especialista em direito
previdenciário, para quem a forma de arre-
cadação da previdência, baseado em regi-
me tributário, garante um superávit anual.
Composta por Assistência, Previdência e
Saúde, a Seguridade Social brasileira não é
apenas custeada com a arrecadação do em-
pregado e empregador, mas também
abastecida pelo consumo da sociedade, uma

Para especialistas, apesar de ser atualmente superavitária, falta de criação de um
fundo de reserva e impacto da reforma tributária nas contribuições levarão a Previ-
dência Social de um presente positivo para um futuro de dívidas

vez que parte do tributo pago é destinado à
seguridade”, comenta.

Criada em 1923, a Previdência Social
objetiva a proteção do trabalhador segurado
e de sua família, por meio de sistema públi-
co de política previdenciária solidária, sobre-
tudo em situações de incapacidade para o
trabalho. De acordo com o economista Gui-
lherme Costa Delgado, professor de Política
Social na Universidade Federal de Uberlândia
e ex-pesquisador do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), a previdência
vem historicamente cumprindo um papel fun-

damental na vida do trabalhador. “A previ-
dência é importante principalmente para o
brasileiro pobre, que precisa contar com uma
renda de substituição quando não há mais
condição de exercer seu trabalho, para sus-
tentar as pessoas. Então, a previdência é a
garantia para condições incapacitantes ao tra-
balho”, afirma Delgado.

Para o economista, a previdência so-
cial é um dos principais veículo de distri-
buição de renda no país, pagando mensal-
mente R$ 28 milhões em benefícios, dos
quais, dois terços estão na faixa do salário

Para a advogada Melissa Folmann, futuro da previdência social e das aposentadorias públicas pode estar em risco caso seja aprovada a reforma tributária

Previdência Social
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mínimo, garantindo a sustentação da maior
parte das família brasileiras. “Se você cria
uma previdência de proteção social, em que
os segurados recebem benefícios mínimos,
independente de sua capacidade contributiva,
mas simplesmente porque são cidadãos,  tra-
balhadores, e comprovam seus trabalhos, essa
previdência por definição cumpre uma fun-
ção distributiva, ou seja, ela vai assegurar nas
situações de incapacidade ao trabalho, idade
avançada, invalidez, acidente de trabalho,
doença, reclusão e maternidade uma renda
de substituição à inatividade. Por isso ela é
distributiva de renda de bem estar, por conta
dessa função social”, diz o economista.

Mesmo com essas boas impressões da
previdência pública brasileira, são inúmeras
as reportagens, declarações e discursos de
economistas, investidores e de parlamenta-
res declarando um déficit e a consequente

necessidade de se privatizar a Previdência
Social. Para Folmann, tal argumento é fru-
to de má informação. “Há várias pessoas
defendendo a privatização. Quem conhece
a previdência sabe que ela é superavitária,
que tem uma sistema tributário por trás dela,
que existe um planejamento de concessões
de benefício no Brasil, que o sistema legal-
mente estruturado e o de fiscalização que
vem sendo desen-
volvido é um siste-
ma real e que per-
mite segurança ao
cidadão”, afirma,
alertando ainda para
o fato de haver inte-
resses financeiros
por trás do discur-
so privatista. “O
fundo da previdên-
cia do Brasil é enor-
me, imagina se
privatizarem? Então,
na verdade, cada
vez que se fala para privatizarem a previ-
dência, tornar o Estado um Estado maravi-
lhoso entregando-o à uma instituição finan-
ceira, cuidado com o discurso, pois ele
muitas vezes é patrocinado”.

De acordo com a advogada, um dos mai-
ores erros do discurso privatista é o de usar
como exemplo casos como do Chile e da
Argentina. “Quem defende a privatização da
previdência, coma previdência complemen-
tar, esquece de um ponto importantíssimo,
que o Chile e a Argentina privatizaram. Só
que o Chile gastou 5% do PIB para pagar
déficit da previdência complementar, enquan-
to que a Argentina, que privatizou a previ-
dência dela em 98, teve que voltar com a
previdência pública em 2007 nos moldes da
previdência brasileira. Todas as pessoas que
conhecem a previdência no Brasil são con-
tra a privatização, pois é muito fácil dizer para
privatizar uma coisa que dá dinheiro. Tanto
dá dinheiro que todo ano vem um faturamento
absurdo, e as pessoas continuam mentindo
que tem déficit”, critica.

Déficit é criação
da mídia e do
próprio Governo

Para Delgado, o déficit é uma falácia cria-
da pela mídia. “Aquilo que a mídia chama de
déficit ou rombo, na verdade não é nem uma
coisa nem outra. É a função redistributiva dos
tributos da seguridade social que são aportados

para a previdência como são também para a
saúde, e como são para a assistência social,
para cumprir a função de proteção social. Essa
função vem sendo cumprida no presente, di-
ria para você que a previdência social é o prin-
cipal veículo de melhoria na renda familiar”,
alega o economista, que reafirma o caráter
redistributivo da previdência, como um dos
principais instrumentos do Governo no sus-

tento da família bra-
sileira. “A Previdên-
cia é o que garante
uma base de susten-
tação para a maior
parte das famílias
brasileiras nessas si-
tuações, como o de
incapacidade para o
trabalho, e melhora
a distribuição de
renda no Brasil”.

Já para a advo-
gada Melissa Fol-
mann, há uma discus-

são sobre um déficit criado pelo Governo ba-
seado em três causas. A primeira, por um dis-
positivo previsto na Constituição Federal, o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), que prevê o uso de porcentagem do
que é arrecadado para a seguridade em destino
elencado pelo Governo. “No ADCT,  há o arti-
go 76, que diz que 20% de tudo o que for
arrecadado de contribuições, entre elas as
previdenciárias, não irão para o destino fixado
pela constituição, ou seja, esse percentual en-
trará no orçamento da União, que poderá
fazer o que bem entender desse dinheiro”.
A segunda causa é a anistia concedida a pe-
quenos município. Nesta situação, há omis-
sões de prefeituras que não tem regimes
próprios e, portanto, deveriam descontar do
funcionário e repassarem ao INSS. Passa-
do um tempo, ao invés da União executar a
prefeitura, ela dá perdão. A advogada, no
entanto, ressalta que não é contrária a anis-
tia das prefeituras para outros impostos,
apenas para a questão previdenciária. “Para
qualquer tributo que não seja o da previdên-
cia, pode ser até válido, pois estará mexen-
do no bolso do governo mesmo. Agora,
quando há anistia de contribuição social
previdenciária, está sendo tirado da boca de
cada brasileiro a verba alimentar dele. Ou
seja, está-se fazendo com que menos um
brasileiro tenha auxílio-doença, auxílio por
morte ou até aposentadoria”, critica.

Por fim, Folmann afirma que a última
causa são as fraudes previdenciárias, citan-

“  Todas as pessoas
que conhecem a

previdência no Brasil
são contra a

privatização, pois
é muito fácil dizer

para privatizar uma
coisa que dá dinheiro

”Melissa Folmann

Advogada Melissa Folmann

Comunicação Senge-PR
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do como exemplo um caso ocorrido na
capital paranaense. “Tivemos um proble-
ma seríssimos aqui em Curitiba, com um
determinado programa em que uma pessoa
orientava os trabalhadores autônomos  a
contribuírem menos do que deveriam. Vá-
rias pessoas fizeram isso. Porém, desde
2007, e em 2011 ficou mais acirrado ainda,
há um cruzamento de informações das de-
clarações de impos-
to de renda com a
contribuição. Neste
cruzamento desco-
briram que houve
sonegação. Várias
destas pessoas, por
falta de conhecimen-
to e mal orientadas
pelo programa, es-
tão respondendo por
um processo crimi-
nal, já que a contri-
buição não é sobre
o quanto quero pa-
gar, pois é um regime tributário, ou seja, é
sobre o quanto recebo e consumo”.

Futuro da previdência
pública depende de cria-
ção de fundo e discussão
da reforma tributária

Apesar de atualmente a previdência ser
superavitária, o economista  Guilherme Costa
Delgado acredita que, com o aumento da ex-
pectativa de vida do brasileiro e o número de
formalização de trabalho, há a necessidade de
se pensar e implantar um fundo de reserva para
eventuais problemas econômicos. “O que pre-
cisamos ter clareza é o seguinte: há situações
na previdência social que evoluem com o tem-
po e precisam ser objetos de planejamento para
atender um futuro previsível. Na previdência
tem dois fatores que são perfeitamente
diagnosticáveis que são demandantes de mais
recursos para o futuro. É a longevidade das
pessoas, que está aumentando e vai aumentar
mais, e o fato de haver um acréscimo de asse-
gurados da previdência, por conta de uma
formalização do trabalho. Tudo isso trouxe
muita gente nova para o INSS. Então, esses
fatores estão a reclamar que se construa um
fundo de reserva para que essa despesa
incremental, que deve ser crescente, possa ser
objeto de um atendimento planejado, para não
gerar, num futuro previsível, um problema de
falta de recursos para pagar os benefícios”. De

Confira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PR
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acordo com Delgado, o orçamento atual da pre-
vidência, por mais equacionado que esteja, em
um futuro breve, poderá passar por dificulda-
de. “Em um futuro breve, o orçamento da pre-
vidência deve passar por dificuldade, pois ha-
verá esse incremento de benefícios de forma
previsível, e que não é nenhuma coisa
inviabilizadora. Muitas vezes isso é colocado
pelo pensamento conservador como sendo

uma coisa terrível,
desestruturante, mas
é uma coisa perfeita-
mente previsível que
no mundo inteiro se
enfrenta. A constru-
ção dos fundos de re-
serva é para isso mes-
mo”, conclui.

Contrária a cria-
ção do fundo de re-
serva, a advogada
Melissa Folmann
acredita que, como a
previdência tem uma

arrecadação baseada num sistema tributário,
não há a necessidade de uma reserva, sendo a
previdência por si um fundo atuarial cuja ten-
dência é sempre ser superavitária. “Isso se
torna mais patente com todos os relatórios
que vem aparecendo sobre contribuições so-
ciais. Historicamente, o maior tributo que mais
arrecadava era o Imposto de Renda. No ano
passado foram as contribuições. Pois, toda
vez que aumenta o consumo, aumenta o vo-
lume de contribuições. Portanto, o país que é
consumista está gerando cada vez mais con-
tribuições. Além disso, cada vez que se fala
em plano de inclusão, o governo está cada
vez mais trazendo para o sistema pessoas que
estão trabalhando. Ou seja, esse sistema está
ficando cada vez mais superavitário”.

Apesar disso, a advogada alega que a saú-
de financeira da previdência está na mira de
uma ação do governo que tem ficado de fora
da mídia: o projeto da reforma tributária. “A
mídia tem deixado de lado a questão da refor-
ma tributária, que, se passar no molde pro-
posto, levará a previdência de superavitária à
deficitária de uma hora para outra”, alerta
Folmann, afirmando que, com a reforma,
haverá mudança na caracterização das contri-
buições, cujo destino é previsto em Constitui-
ção, para imposto, que entra no orçamento do
Governo para ser usado da forma como ele
considerar melhor. De acordo com a advogada,
a falta de discussão dos reflexos da reforma
tributária na previdência é uma forma indireta
de promoção da privatização.  “Fala-se sobre

“  Em um futuro breve,
o orçamento da previdên-
cia deve passar por difi-

culdade, pois haverá esse
incremento de benefícios

de forma previsível, e
que não é nenhuma coisa

inviabilizadora

”

reduzir as alíquotas, a redução do Imposto
Sobre Produtos Industrializados, mas nin-
guém discute sobre as contribuições e os re-
flexos na privatização. Essa é uma forma in-
direta de promover a privatização. Se passar
a reforma, naturalmente haverá uma bandei-
ra de que privatizar é o melhor, pois o siste-
ma vai ser deficitário. A reforma pode pas-
sar, mas não no tocante às contribuições,
pois cada vez que se mexe nas contribui-
ções, mexe no direito social, e
consequentemente na redistribuição de ren-
da, ficando novamente concentrada em quem
não é para ficar concentrada”, decreta.

Guilherme C. Delgado

Economista Gulherme Costa Delgado

Arquivo pessoal
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Fator Previdenciário,
perto do fim?
Aprovado pelo Senado em 2011, projeto que pede extinção do Fator Previdenciário,
limitador previdenciário criado no governo FHC,é discutido pela Câmara dos Deputa-
dos e sofre pressão da bancada empresarial pela sua manutenção

João, 53 anos, um engenheiro que trabalha
na iniciativa privada, após 35 anos de serviços
ininterruptos em uma empresa, recebendo men-
salmente o piso salarial da categoria, decide in-
gressar com o pedido de aposentadoria. Ao con-
trário do que esperava, inicia-se agora uma traje-
tória penosa de limitadores e redutores da previ-
dência que assustarão o engenheiro.

Além de ter seus futuros proventos limita-
dos ao teto do INSS, que atualmente é de R$
3.912, João ainda sofrerá a aplicação do Fator
Previdenciário, que reduzirá ainda mais a sua
aposentadoria, levando em consideração seu
tempo de contribuição e idade.

Apesar de meramente ilustrativo, valores
e idades à parte, essa é a dura realidade de
muitos profissionais que, após anos de con-

Paulo Paim (PT-RS), e que tramita desde
2003, originalmente como Projeto de Lei
(PL) 296, e atualmente como PL 3299/08,
foi aprovado pelo Senado em janeiro deste
ano,  e está na pauta de discussão na Câ-
mara de Negociação de Desenvolvimento
Econômico e Social da Câmara dos De-
putados. De acordo com Paim a popula-
ção e os movimentos sociais e sindicais
têm que ficar em cima, pressionando e exi-
gindo a votação da proposta que, segundo
ele, poderá sofrer alterações. “A Câmara
pode aprovar um substitutivo que produza
uma redação que possa não acabar com o
fator, mas substituí-lo, por exemplo, pela
fórmula 85/95, que é a soma de idade mais
tempo de contribuição”, alerta.

tribuição, deparam-se com o Fator
Previdenciário, redutor criado em 1999, du-
rante o governo do então presidente Fernando
Henrique Cardoso, com o objetivo de adiar a
decisão de se aposentar.

O Fator Previdenciário é uma equação que
determina o valor da aposentadoria do benefi-
ciado tendo como base a idade a se aposentar,
o tempo de contribuição e a expectativa de vida.

Fim do fator
previdenciário

Após anos de discussão e expectativa,
o fim do Fator Previdenciário parece estar
na reta final. O projeto de lei que pede a
extinção do fator, proposto pelo senador
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Apesar de execrado por todos os apo-
sentados, e até mal visto pelo atual minis-
tro da Previdência Social, Garibaldi Alves
Filho, o Fator Previdenciário tem angaria-
do apoio para sua continuidade, segundo
um dos membros da  Câmara de Negoci-
ação Desenvolvimento Econômico e So-
cial, o deputado federal Assis Melo
(PCdoB-RS). Para o deputado, empresá-
rios pressionam pela manutenção do fator,
mas a maior acredita que o empecilho maior
para o fim do limitador será o próprio go-

verno “Os empresários opinaram contra-
riamente pelo fim do fator previdenciário,
nas notas técnicas enviadas pelas entida-
des patronais. Parcela dos parlamentares
oriundos dessa base acaba se posicionando
da mesma forma. Porém, no meu enten-
dimento, a maior dificuldade vai ser a ne-
gociação com o governo”, pondera.

Mesmo com as pressões, o deputado
espera que, até o final deste ano, a Câma-
ra de Negociações, “integrada por repre-
sentantes de trabalhadores e empresári-
os, tire uma proposta a ser indicada para
o presidente da Câmara dos Deputados,
Marco Maia. Se tudo ocorrer dentro des-
sa perspectiva, o plenário da Casa pode
aprovar o fim do fator previdenciário até
o final do ano”.

Idade vale mais que
tempo de contribuição

Um dos aspectos mais apontado como
perverso pelos críticos do Fator
Previdenciário é a primazia da idade ante o
tempo de contribuição, conforme aponta
a pesquisadora do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), Maria Paula
Gomes dos Santos.  “O principal efeito é
vincular o benefício que o cara vai se apo-
sentar não só ao número de contribuições
em ao valor, mas à idade, ou seja, quanto
mais cedo se aposenta, em termos de ida-
de, ele tem um redutor no benefício. Sig-
nifica que introduziu um referencial onde
a expectativa de vida passa a contar”, cri-
tica.

Desta forma, com a aplicação do Fa-
tor Previdenciário, há uma imposição de
perda de percentual de benefício com base
na idade do beneficiário. Um indivíduo que
começou a contribuir mais cedo ganhará
menos que outro que começou a contri-
buir mais tarde. Pela tabela do fator, dois
trabalhadores em vias de se aposentar e
que tenham o mesmo tempo de contribui-
ção, mas que tenham idades diferentes,
terão seus benefícios diferentes. Se o pri-
meiro tiver salário de R$ 1.000, 35 anos
de contribuição e 53 anos de vida, se apo-
sentará com R$ 665. Já o segundo, com o
mesmo salário e anos de contribuição, mas
com idade de 58 anos, terá seu benefício
equivalente a R$ 818.

Tal distorção é decorrente da aplicação
da tabela de mortalidade, também conhe-
cida como tabela de sobrevida, calculada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE), tendo como base o Cen-
so, e que determina a expectativa de vida
do brasileiro. A atual tabela, referente a
2012, foi calculada com base na tabela do
IBGE de 2010. A Tábua de sobrevida, se-
gundo a pesquisadora do Ipea, é uma das
insatisfações da população com o Fator.
“O problema ao meu ver é a tábua de mor-
talidade ou sobrevida do IBGE, que é mu-
dada a cada dois anos. Ou seja, você não
tem um planejamento, o segurado tem uma
insegurança de saber o quanto receberá na

Deputado federal Assis Melo (PCdoB-RS)

Luis ErbesArquivo pessoal

“  O principal efeito é
você vincular o benefício

que o cara vai se aposentar
não só ao número de contri-
buições em ao valor, mas à
idade, ou seja, quanto mais
cedo se aposenta, em ter-
mos de idade, ele tem um
redutor no benefício

”Pesquisadora do Ipea
Maria P. Gomes dos Santos
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época de se aposentar. Isso provocou
muita insatisfação na população”, afirma.
Sendo assim, conforme há alteração na
tabela de sobrevida, há um novo recálculo
do benefício a ser recebido pelo aposenta-
do. Desta forma, pode acontecer de o tra-
balhador planejar sua aposentadoria, mas,
com a alteração da expectativa de vida, ter
o valor dos seus proventos alterado, não
correspondendo mais à aposentadoria que
esperava receber.

Para a pesquisadora, uma solução para
o fator seria o congelamento da tábua de
sobrevida. “O que seria razoável é o con-
gelamento da tábua do IBGE, com 35 anos
de contribuição para os homens e 30 para

as mulheres. Essa questão até chegou a
ser discutida, inclusive no governo do ex-
presidente Lula. Mas não teve resultado.
O congelamento não resolve tudo. Mas,
um acordo em torno da idade mínima, com
alguns atenuantes, pode ser revisto. Além
disso, uma regra 85/95 seria uma regra
razoável”, afirma. A regra 85/95 é uma pro-
posta que tem aparecido nas discussões
do Fator Previdenciário, e representa um
tempo mínimo de contribuição somada a
idade do contribuinte, totalizando 95 anos
para os homens, e 85 para as mulheres.

Adiamento da aposenta-
doria não tem acontecido

De acordo com o senador Paulo Paim, o
Fator Previdenciário não tem cumprido com
o papel para o qual foi criado, incentivar o
trabalhador que atingiu tempo mínimo de con-
tribuição à Previdência a continuar trabalhan-
do e deixar a aposentadoria para mais tarde.
“O fator é um engodo. O trabalhador acaba
se aposentando e voltando a trabalhar. Pri-
meira questão é que você, em vez de gerar
empregos para os mais jovens, acaba acu-
mulando aposentadoria com o salário. A ques-
tão é, no futuro, se não for garantida a desapo-
sentadoria, o traba-
lhador ficará com
uma aposentadoria
indecente no mo-
mento que ele mais
precisa. Pois, com o
fator, o homem per-
de 42% do seu salá-
rio e a mulher 51%.
Isso é um absurdo.
Enquanto que Exe-
cutivo, Legislativo e
Judiciário, com altos
salários que podem
chegar a 27 mil, não
perdem nada. O fator tira dos pobres para
das para os ricos”, critica.

Para a pesquisadora do Ipea, Maria Paula
Gomes dos Santos, o fator previdenciário, no
início de sua aplicação, surtiu efeito. Porém,
atualmente é utilizado como forma de
complementação de renda.  “O objetivo disso
era incentivar o trabalhador a adiar a aposen-
tadoria. Isso aconteceu no início. Mas não
acontece mais, pois, o sujeito pode se apo-
sentar e continuar trabalhando, podendo acu-
mular aposentadoria com trabalho ativo, cria
assim uma distorção. O problema maior acon-
tecerá quando ele não puder mais trabalhar, o

que acarretará numa redução significativa de
sua renda”, declara Maria.

Tendo como base o Anuário Estatístico
da Previdência Social de 2008 (Suplemento
Histórico), nota-se que em 1998, o número
de benefícios concedidos por tempo de con-
tribuição foi de 297.857. Em 1999, esse nú-
mero caiu para 144.149. O que demonstra
um efeito direto da aplicação do Fator, cuja
aplicação se iniciou em 1999. A queda vem
ocorrendo até 2001, atingindo 110.886 bene-
fícios concedidos por tempo de contribuição.
Deste ano pra cá,  o número de aposentadoria
por tempo de contribuição só tem aumenta-
do. No  Anuário Estatístico da Previdência
Social de 2010, último relatório emitido pela
Previdência, foram registrados 276.841 be-
nefícios por tempo de contribuição.

Desaposentação ainda
não é unânime

Uma das soluções buscadas para a dimi-
nuição do impacto do Fator Previdenciário é
a desaposentação, ou seja, a possibilidade de
o indivíduo que pediu aposentadoria, mas que
continuou na ativa, entrar com pedido de
recálculo do benefício com adição dos valo-
res contribuídos posteriormente só recebi-

mentos do benefício
previdenciário. Atu-
almente, o pedido do
novo benefício é
possível por dois ca-
minhos, conforme
afirma o assessor ju-
rídico do Senge-PR
para questões previ-
denciárias, Sidnei
Machado. “A desa-
posentadoria pode
ser requerida admi-
nistrativamente pe-
rante o INSS, com

um simples requerimento assinado pelo se-
gurado e, como será indeferido, ele tem di-
reito a ingressar com ação judicial por meio de
um advogado. A Justiça tem admitido também
que o segurado, sem antes pedir administrati-
vamente, faça diretamente a ação judicial”.

No entanto, a questão ainda não é unânime
nos tribunais, sendo objeto de discussão em
várias instâncias judiciais. Algumas ações in-
gressadas pela assessoria jurídica do Senge-
PR tem tido êxito em algumas instâncias. Ou-
tro fator que dá esperança aos que pretendem a
desaposentadoria é a decisão do Ministro Mar-
co Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, fa-
vorável à desaposentação. O ministro é relator

“  O fator é um engodo. O
trabalhador acaba se aposentan-
do e voltando a trabalhar. Primei-
ra questão é que você, em vez
de gerar empregos para os mais

jovens, acaba acumulando
aposentadoria com o salário

”senador Paulo PaimSenador Paulo Paim (PT-RS)

Antonio Cruz - ABR
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do Recurso Extraordinário n.°381367, que dis-
cute a legalidade da desaposentação. O Supre-
mo Tribunal de Justiça também é favorável à
desaposentadoria. Já a Turma Nacional de Uni-
formização (TNU), instância do judiciário que
busca a uniformização das decisões dos tribu-
nais, entende ser possível a desaposentadoria,
porém, mediante devolução dos valores já re-
cebidos.

De acordo com o advogado, houve
reconhecimento do Supremo Tribunal de
Justiça, em 2010, do direito do bene-
ficiário estabelecer
um novo benefício,
no entanto, a ques-
tão carece da defi-
nição do STF. “Ca-
so o Supremo re-
conheça o direito à
renúncia da aposen-
tadoria, muitos apo-
sentados que con-
tinuaram a contri-
buir depois de apo-
sentados poderão
ter seus benefícios
aumentados em ra-
zão da inclusão no
cálculo das novas
contribuições e na
redução do Fator
Previdenciário”.

Para o advogado,
é comum a proposi-
ção da ação pedindo
desaposentação, que
é julgada de forma re-
lativamente rápida em
primeira e segunda instância. Porém, a ação
sempre é encaminhada à Brasília, barrando
na falta da definição do STF para o caso.
“As ações em andamento, em sua maioria,
vinham reconhecendo o direito. Porém,
poucos aposentados tiveram decisões de-
finitivas. Agora, em razão do início do pro-
cesso de repercussão geral no Supremo, a
tendência é que todas essas demandas se-
jam suspensas para aguardar a posição de-
finitiva do STF”, diz Machado.

Aposentadoria especial
pode fugir ao fator

Uma forma de aposentadoria em que não
há incidência do Fator Previdenciário é a
aposentadoria especial em que o beneficiário,
enquanto estava na ativa, trabalhou integral
e ininterruptamente em efetiva exposição aos

agentes nocivos químicos, físicos, biológi-
cos ou associação de agentes prejudiciais
pelo período exigido para a concessão do
benefício. Desde que o período trabalhado
seja reconhecido pelo INSS como especial
pelo código 46. No entanto, caso o em-
pregado tenha trabalhado em tempo interca-
lados sob exposição de periculosidade, ou
seja, um tempo exposto, outro não, neste
caso pode não ser necessariamente conside-
rado como aposentadoria especial, e sim por
tempo de contribuição, incidindo, desta for-
ma, a aplicação do Fator Previdenciário.

Segundo  o as-
sessor jurídico do
Senge-PR para
questões previden-
ciárias, Sidnei Ma-
chado, para quem
trabalhou 25 anos
ou mais em regime
especial, o pedido de
aposentadoria espe-
cial é vantajoso. “A
aposentadoria espe-
cial representa a an-
tecipação da apo-
sentadoria. Enquan-
to o trabalhador
comum tem que
cumprir 30 ou 35
anos de contribui-
ção (mulher/ho-
mem), para especi-
al bastariam 25
anos”, afirma.

O benefício não
é válido para quem

trabalhou alternando tempo de regime es-
pecial e regime simples. No caso de
intercalamento de atividade especial e ati-
vidade comum, o trabalhador pode pedir
a reversão do tempo especial em tempo
comum. “Restaram as possibilidade de
contagem de tempo apenas até 1995.
Depois dessa data, é válida somente nas
hipótese de comprovação efetiva de ex-
posição a risco, por meio de laudo técni-
co de condições ambientais. Se o traba-
lhador consegue comprovar atividade es-
pecial por alguns anos apenas, a lei per-
mite a conversão desse tempo para a soma
com o tempo comum. A conversão se
opera pela acréscimo de 20% e 40% (mu-
lher/homem) do tempo especial. Assim,
se um engenheiro trabalhou por 10 anos,
por hipótese, poderá acrescer 4 anos para
soma ao tempo comum”, diz Machado.

“  A desaposentadoria
pode ser requerida adminis-

trativamente perante o
INSS, com um simples

requerimento assinado pelo
segurado e, como será

indeferido, ele tem direito a
ingressar com ação judicial
por meio de um advogado.

A Justiça tem admitido
também que o segurado,

sem antes pedir administra-
tivamente, faça diretamen-

te a ação judicial

”

De acordo com Machado, o requerimen-
to da aposentadoria especial deve ser realiza-
da diretamente no INSS, sendo necessário,
antes, o agendamento do atendimento pelo
telefone 135. “Na data e horário fixados deve
o segurado comparecer com os documen-
tos pessoais, carteira de trabalho e, para a
comprovação da aposentadoria especial, le-
var também os formulários de comprova-
ção da atividade especial”, sugere.

Sidnei Machado

Advogado Sidnei Machado

Comunicação Senge-PR
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Previdência Social44444

Previdência complementar para
funcionalismo público federal
É aprovado quase sem alterações projeto de lei que cria fundo de previdência comple-
mentar para funcionalismo público federal. Votação na Câmara e no Senado foi pressio-
nada pelo Governo, e discussões de servidores e população sobre o tema é atropelada

O déficit da previdência tem sido, há
anos, a quimera do setor para o Governo
e a sustentação de inúmeras reformas. Uma
delas, que foi votada e aprovada na Câma-
ra e no Senado sob pressão do Governo e
sancionada pela presidenta Dilma Roussef,
é a criação do   Fundo de Previdência Com-
plementar para os Servidores   (Funpresp),
que será aplicado para questões
previdenciárias dos servidores públicos
federais que ingressarem no Estado após
a implantação do Fundo.

Nesse novo regime previdenciário, os
servidores públicos terão suas aposentado-
rias limitadas ao teto da previdência, como
acontece hoje com o Regime Geral da Pre-

públicos federais contribuem com 11% para
a previdência, somado aos 11% da
contrapartida da União. Enquanto que com o
Funpresp, o Governo continuará contribuin-
do com 11%, porém, apenas até o teto do
INSS. Ao valor que exceder, a contrapartida
do Governo será de 8,5%.

Uma das categorias que será afetada
com o novo regime de previdência com-
plementar é a de engenharia, cujo salá-
rio, via de regra, excede o teto do INSS,
inserindo automaticamente o novo pro-
fissional engenheiro do serviço público
federal no Funpresp. Porém, sem um
dos maiores atrativos da carreira públi-
ca, a integralidade da aposentadoria, há

vidência. Para quem tiver salário superior
ao teto, ou que queira complementar a apo-
sentadoria, terá que aderir ao Funpresp,
como acontece hoje na iniciativa privada
com a aposentadoria complementar.

O Fundo não é obrigatório para os atu-
ais servidores. Mesmo assim, quem ingres-
sou no serviço público federal a partir de
2004, poderá abrir mão do Regime Com-
plementar, que garante aposentadoria equi-
valente ao salário que o servidor recebia
quando ingressou aposentadoria, e aderir
ao novo plano previdenciário.

Com o Funpresp, uma das maiores mu-
danças será o percentual a ser recolhido por
parte do Governo. Atualmente, os servidores

Presidente do Senado, José Sarney, durante a votação do Funpresp, aprovado pela casa quase sem alteração do projeto de Lei

Valter Campanato/ABr
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possibilidade de que a busca pelo funci-
onalismo público diminua ainda mais,
conforme aponta o economista e   Es-
pecialista em Políticas Públicas e Ges-
tão Governamental, Paulo Kliass. “A pre-
carização das condições salariais e de
previdência do setor público tende a afas-
tar os profissionais que encontram me-
lhores oportunidades de emprego no
setor privado. É o caso dos engenhei-
ros, em especial numa conjuntura
como a atual, em que a demanda por
esse tipo de profissional é muito gran-
de no setor privado”.   

Pressão do Governo
impede debate do
Funpresp

Em fevereiro, a Câmara Federal
aprovou o texto do Projeto de Lei (PL)
1992/07, que, repassado para o Senado e
aprovado no final de março, foi sancionado
pela presidenta Dilma Roussef em abril

deste ano. O Projeto de Lei que prevê a
criação e instalação do Funpresp,
tramitou nas três esferas sob pressão do
Governo Federal. O PL do Funpresp foi
um dos projetos colocados na lista da
presidenta Dilma Roussef para serem
aprovados sob caráter de urgência neste
ano. Segundo Paulo Kliass, o regime de
previdência complementar para o serviço
público já era previsto desde 1998. “A
previsão para constituição de regime de
previdência complementar para fun-
cionários e servidores públicos da União,
Estados e Municípios data de 1998, por
meio da Emenda Constitucional n° 20, à
época de FHC. Ali havia uma exigência
de Lei Complementar para disciplinar a
matéria. Em 2003, o Governo Lula
enviou uma Reforma Constitucional que
alterou de forma sutil, mas essencial.
Passou a exigir apenas uma lei ordinária
para constituir o regime”, comenta.

De acordo com Kliass, a necessidade
de uma lei complementar exige uma
maioria qualificada para a votação, o que
reduz o poder de discussão do assunto.
“A lei ordinária pode ser aprovada apenas
pelo rito regulamentar do legislativo. Mas
como a matéria é muito polêmica e há
muitos focos de resistência, o tal Projeto
de Lei só foi enviado em 2007. E quase
não houve debate efetivo ao longo desses
14 anos”, afirma Kliass, para quem a
pressão do Governo não se justifica. “É
óbvio que exigir tramitação de urgência
não se justifica. O problema da previdência
é de longo prazo e geracional. Essa medida
visava apenas evitar o debate e aprovar o
texto sem muita discussão”, critica.

Para o assessor jurídico do Senge-
PR, especialista em questões
previdenciárias do funcionalismo
público, João Luiz Arzeno, a pressa do
Governo em aprovar o Funpresp impediu
uma discussão dos servidores e da
população sobre o tema. “Com esse
atropelo, tanto a população quanto os
servidores, dois principais interessados
no assunto, ficam de fora das
discussões. A população deve se apropriar
da compreensão do Estado, e debater a
necessidade de se ter servidores públicos
gabaritados para o serviço público. Afinal,
daqui a vinte ou trinta anos, quem vai se
sentir incentivado para fazer uma carreira
de médico ou engenheiro no serviço
público, com um futuro incerto como
esse?”, questiona.

Para especialistas,
Fundo não é melhor
solução para déficit

Uma das promessas do Governo com a
criação do Funpresp é o possível zeramento do
déficit da previdência do funcionalismo público,
previsto pelo Governo para 2040. Porém, de
acordo com o especialista em questões
previdenciárias, Renato Follador, o Fundo não é
a melhor solução para o déficit, que seria agravado
justamente pelas aposentadorias dos servidores
que recebem até o teto do INSS. “O problema é
o déficit crescente dos Regimes Próprios nos
salários até o teto do INSS, se mantido o seu
financiamento por repartição simples. É que neste
a relação ativos/inativos é fundamental para o
equilíbrio do Regime. E, diante do aperto fiscal,
quando muito, os Governos fazem concurso
público somente para substituir servidores que
se aposentam. A dinâmica é a seguinte:
imaginemos um ente federado com 100

João Luiz Arzeno

Paulo Kliass

Senge-PR Comunicação

Arquivo pessoal
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servidores ativos e 10 aposentados. A relação
é de 10 ativos para 1 inativo. No final do ano,
são aposentados 5 servidores, restando 95
ativos e aumentando o número de inativos para
15. Pronto: a relação caiu de 10/1 para 6,3/1.
O que o Governo faz? Contrata, para repor os
5 aposentados. Teríamos restabelecido o
quadro de ativos com 100 servidores, mas,
como passamos a 15 aposentados, a relação
seria de 6,7/1. Para restabelecer a relação inicial
de 10/1, teriam que ser contratados 55 novos
servidores, o que representaria ampliar o
quadro de ativos em 58%, algo absolutamente
inviável”, afirma.

Já para Paulo Kliass, o déficit da previdência
não é resultado do momento atual, e sim de um
sistema em que não há contribuição do Estado
e do servidor para a previdência. Desta forma,
para ele, “é fruto de décadas de regime não
contributivo, onde nem a Administração Pública
nem o funcionário contribuíam. Caso houvesse
um histórico de contribuição das 2 partes e as
cotizações respeitassem critérios atuariais,
provavelmente o regime seria equilibrado. O
fato do regime ser de repartição ou de
capitalização não é garantia para que ele seja
equilibrado ou desequilibrado atuarialmente. O

Fundo de Previdência Complementar pode ser
criado amanhã, mas o déficit relativo ao passado
vai continuar da mesma forma”.

Sujeito à variações do
mercado, fundo pode
não render o esperado

O Funpresp é um fundo de pensão com
contribuição definida e paritária, com
contrapartida do Governo em percentual igual
ao do empregado, limitado a 8,5%. O valor
será capitalizado em nome do beneficiário. Desta
forma, haverá investimentos em aplicações
financeira e bolsas de valores, o que implica em
variações de mercado. Assim, o rendimento do
contribuinte dependerá da rentabilidade obtida
no período, não havendo garantia do valor a
ser recebido futuramente como benefício.

O risco no rendimento do Funpresp é
implícito, tanto quanto em outros fundos de
pensão, afirma o economista Paulo Kliass.
“Essa é a essência do fundo de pensão. Ele
pega os recursos de contribuição do
participante e capitaliza ao longo de décadas
para constituir um patrimônio que dará uma
certa renda ao participante. O risco é implícito.
Mas é importante dizer que os outros modelos
não são isentos de risco ou perdas. Veja o
caso do INSS. Alguém que tenha começado
a contribuir com base em 10 salários mínimos
há 35 anos. Deveria receber hoje uma
aposentadoria de R$ 6.400. Mas receberá, na
melhor das hipóteses, o teto de R$ 3.900 (que
ninguém recebe por conta do fator
previdenciário). Houve uma perda, tanto
quanto um fundo de pensão que tivesse
aplicado em títulos da dívida grega. Mas como
não haverá outra opção depois da criação do
Funpresp, as pessoas serão obrigadas a aceitar
o fundo. Ou então fazer um plano individual
ou algum das entidades associativas”.

De acordo com Renato Follador, ingerência
política e não participação dos segurados podem
comprometer futuro dos servidores. Para ele,
em um fundo previdenciário com capitalização
é fundamental a autonomia da gestão,
participação dos segurados e administração
especializada. “Não vejo garantias para esses
três requisitos na proposta aprovada. A
ingerência política poderá comprometer o futuro
dos servidores. Será uma Instituição mais
disputada que qualquer Ministério pelo
patrimônio que administrará”, critica Follador.

A participação dos servidores nas discussões
do Funpresp, para o advogado João Luiz
Arzeno, é fundamental para que o fundo não
sirva, futuramente, a interesse de governantes

na má utilização dos investimentos. “É um
fundo, uma economia pública, um dinheiro
público que é jogado para poupança privada e
aí estará sujeito a todo risco de mercado. Se a
gente imaginar a contingência de mercado, para
o pessoal beneficiário, que é o servidor público,
é um fundo perdido. Ou seja, pode dar certo
ou não. O histórico destes fundos de previdência
não é muito interessante. E se der certo como
uma “Previ”, até onde esses fundos não se
prestarão, como foram utilizados no Governo
FHC, para financiar a privatização do Estado?
É uma discussão bem complicada, e acho que
os servidores devem se apropriar mais dessa
discussão. Acho que isso não pode ficará a
critério do governante do dia”, alerta Arzeno.

Militares e servidores do
Distrito Federal ficam de
fora do Funpresp

O Funpresp não abrangerá a todos os
funcionários públicos federais, ficando fora do
plano os militares e os funcionários do Governo
do Distrito Federal, que permanecerão no
regime próprio, com a integralidade de seus
proventos garantidos pelo Governo. No entanto,
se uma das principais fundamentações para a
criação do fundo é reduzir o déficit da
previdência do funcionalismo público, a
exclusão desse servidores vai de encontro ao
discurso do Governo.

De acordo com uma análise realizada pela
Auditora Federal de Controle Externo do Tribunal
de Contas da União, Lucieni Pereira, com base
no Boletim Estatístico de Pessoal, de julho de
2011 do Ministério do Planejamento, 45% do
montante que o Tesouro Nacional destinou em
2011 para pagamento de aposentadorias e
pensões foram gastos com militares federais e
servidores do Distrito Federal, que não
contribuem para o Tesouro. Para o assessor
jurídico do Senge-PR, João Luiz Arzeno, o
Governo não deveria contabilizar tais servidores
nos custos da previdência. “Duas soluções
efetivas seriam a gregar essas categorias que
estão fora da contribuição ou não contabiliza-las
como um custo ou déficit para o regime próprio.
É como no regime geral, aquela ideia de
contabilizar o custo dos benefícios sociais na
previdência. Ou esses servidores deveriam
contribuir na mesma proporção, ou o cálculo do
déficit não deveria levar em consideração”, afirma.

Renato Follador
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Desaposentação
O assessor jurídico do Senge-PR para questões previdenciárias, Sidnei Machado, faz
uma análise sobre a desaposentação, que é a possibilidade de o aposentado que conti-
nuou trabalhando e contribuindo para o INSS pedir novo benefício. Segundo o advogado,
a decisão final sobre a possibilidade de um novo benefício depende de votação do STF

O direito do
aposentado de
renunciar a
aposentadoria
para requer
novo benefí-
cio, mais van-
tajoso, passou
a ser aceito
pela jurispru-

dência. A questão, entretanto,  ainda é
polêmica e deverá ser analisada em 2012
pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
que a apreciará em processo de “reper-
cussão geral”, que representará a juris-
prudência da Corte.

Há duas situações muito comuns
em que a renúncia é vantajosa: a) quan-
do o aposentado renuncia ao tempo da
aposentadoria para contagem recípro-
ca do tempo de serviço em outro regi-
me previdenciário para o qual conti-
nua a contribuir; b) quando o aposen-
tado  continuou a trabalhar depois da
aposentadoria e pretende contemplar o
tempo posterior contribuído, o que
pode, em geral, proporcionar benefí-
cio de maior valor.

O STF deverá deliberar primeiro se é
possível a “substituição” de aposentadori-
as e, se aceita essa tese, se, em decorrên-
cia da desaposentação, há obrigação do apo-
sentado devolver os valores já recebidos
pelo benefício anterior.

O entendimento atualmente prevalente
é de que a aposentadoria não é irre-
versível, pois é um direito do aposenta-
do, de caráter patrimonial, dispor de sua
aposentadoria (renunciar) para obter di-
reito mais vantajoso.

Não se trata de mera renúncia à apo-
sentadoria, mais em um ato de opção por
outra aposentadoria de maior valor, para a
qual também preenche os requisitos legais.

Para o primeiro caso, de contagem re-

cíproca em outro regime previdenciário
(público ou privado), há previsão consti-
tucional do direito à averbação do tempo
em outro regime (CF/88, art. 201, § 9º) e
de compensação financeira entre os dois
regimes previdenciários (Lei n. 9.711/98).

A indagação é se mesmo com com-
pensação financeira haveria a necessidade

de devolução dos valores recebidos na an-
tiga aposentadoria. A resposta, no nosso
entendimento, é negativa.

A compensação financeira, pelos pro-
cedimentos previstos na lei, tem justamente

a finalidade de “compensar” a mudança de
tempo entre dois regimes. Bem ou mal foi
o critério eleito pela lei para o ajuste de
contas entre os regimes previdenciários.
Assim, não se pode falar em prejuízo fi-
nanceiro, visto que compensado.

Note-se que com a desaposentação
a manifestação de vontade para que ces-
se o recebimento do benefício implica
na imediata renúncia aos efeitos
patrimoniais futuros. Não se tornam
nulas, entretanto, as prestações anteri-
ormente recebidas, pois foram recebi-
das regularmente, quando o segurado
preenchia todos os requisitos para o
gozo da aposentadoria.

Não é possível também equiparar a
desaposentação com a hipótese do benefí-
cio mantido em fraude ou com irregulari-
dade, situação em que, de fato, o paga-
mento é indevido desde o início e implica
na devolução dos valores indevidamente
recebidos.

Há outra questão prática muito rele-
vante. Se a contagem recíproca é ga-
rantia constitucional, condicionar o seu
exercício à restituição de valores da apo-
sentadoria recebida, em muitas situa-
ções, diante do montante a ser devolvi-
do, implica na impossibilidade do exer-
cício do direito, pois, tornando onero-
sa a condição, impede e inviabiliza o
acesso ao direito.

Ademais, os benefícios previden-
ciários em geral têm natureza alimentar
e, o caráter alimentar da prestação rece-
bido de boa-fé pelo segurado, impossi-
bilitam igualmente a devolução dos valo-
res recebidos.

Apesar dos vários argumentos pesa-
rem a favor dos aposentados, caberá ao
STF, no julgamento já cercado de gran-
de expectativa por aposentados da Pre-
vidência Socail, por fim a todas essas
controvérsias.

“  Há duas situações
muito comuns em que a
renúncia é vantajosa:

a) quando o aposentado
renuncia ao tempo da
aposentadoria para

contagem recíproca do
tempo de serviço em
outro regime previ-

denciário para o qual
continua a contribuir;

b) quando o aposentado
continuou a trabalhar

depois da aposentadoria
e pretende contemplar

o tempo posterior
contribuído, o que
pode, em geral,

proporcionar benefício
de maior valor

”
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Falácias e fantasias sobre
o déficit da previdência
Para o economista Fabiano Camargo, da subseção do Dieese no Senge-PR,
afirmação do déficit da previdência é um discurso falacioso baseado em cálculos
incompletos. Os recursos da previdência se constituem em um amplo sistema de
proteção social que beneficia milhões de brasileiros

A Proteção
Social é uma di-
mensão essen-
cial do contrato
social que tem
por finalidade
estabelecer re-
gras e também
padrões míni-
mos de vida e

convivência em determinada sociedade.
Em nações onde existem enormes desigual-
dades, como ocorre no Brasil, surge o de-
safio da construção de um sistema de pro-
teção social que tenha como princípios ele-
mentares, a busca pela redução das
disparidades existentes e também a elimi-
nação das iniquidades. Todavia, a busca
por um sistema com estas características
encontra resistência em diversos setores
da sociedade, os quais podem até mesmo
se beneficiarem da reprodução ou amplia-
ção da desigualdade. Novamente a socie-
dade brasileira é chamada para refletir e
discutir a respeito do sistema da proteção
social,  com o debate de temas como o
fim do fator previdenciário e a criação da
previdência complementar do servidor
público federal.

A criação de um sistema previdenciário
no Brasil, bem como posteriormente sua con-
solidação de fato, foram beneficiadas pelo
processo de crescimento econômico ocor-
rido durante o século XX, encerrado duran-
te os anos 80. Durante o século passado, a
economia brasileira foi uma das que mais
cresceu em todo mundo. Este processo re-
sultou num crescente movimento de indus-
trialização, urbanização, bem como de maior
formalização das relações de trabalho. Nesta
época, os recursos advindos da previdência

pública foram utilizados para fomentar a ex-
pansão econômica. Durante as décadas de
80 e 90, e também no início deste século, a
estagnação econômica, provocada pelo cres-
cente endividamento do Estado brasileiro,
aliado às políticas macroeconômicas
liberalizantes, redundaram na crise do finan-
ciamento do Estado, com implicações gra-
ves sobre o mercado de trabalho nacional e
também para o financiamento da previdên-
cia, sobrecarregando o sistema de proteção
social, todavia neste mesmo período, ocor-
reu o avanço do processo de ampliação dos
direitos de cidadania no Brasil.

A previdência social tem sido de fun-
damental importância no processo de re-
dução da miséria e da pobreza no país, con-
tribuindo de forma significativa para redu-
ção das desigualdades sociais e econômi-
cas existentes no Brasil. Ao final de 2011,
a previdência social contava com 29,1
milhões de benefícios concedidos,
totalizando um montante de cerca de R$
270 bilhões em benefícios durante o ano.
Conforme dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio (PNAD) 2009, ela-
borada pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), existem em mé-
dia 2,5 pessoas  beneficiadas indiretamen-
te pelos recursos da previdência, ou seja,
mais de 90 milhões de pessoas, quase
metade da população nacional. Além dis-
so, calcula-se que sem a previdência soci-
al, aproximadamente cerca de 78 milhões
de brasileiros estariam abaixo da linha da
pobreza. Outro dado importante que refle-
te a capilaridade da previdência social bra-
sileira diz respeito a sua influência sobre a
renda dos municípios, principalmente na-
queles de menor desenvolvimento
socieconômico. Dados divulgados pela

Associação Nacional dos Auditores da Re-
ceita Federal (ANFIP), demostram que em
cerca de 70% das cidades brasileiras o
volume de pagamento de benefícios
previdenciários efetuados pelo INSS su-
pera os repasses  realizados por meio do
Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). Ou seja, seria interessante questi-
onar aos ditos especialistas em contas pú-
blicas qual seria a situação social e econô-
mica brasileira sem os aportes feitos atra-
vés da seguridade social.

Apesar da importância do sistema de
previdência social, este tem sido atacado
por diversos setores da sociedade. As aná-
lises recentes realizadas a respeito da
temática da previdência social – salvo ra-
ras e honrosas  exceções - carregam um
dito “teor explosivo”, utilizando de expres-
sões como: explosão das contas públicas,
irresponsabilidade fiscal, rombo no INSS,
entre outras alarmantes, expressões estas
dignas de serem utilizadas por correspon-
dentes de guerras, para defender a neces-
sidade de novas reformas previdenciárias
no Brasil. Este tipo de argumentação tem
sido frequente desde o final da década de
80, quando o então presidente da repúbli-
ca José Sarney preconizava que o país
quebraria caso os direitos previdenciários
previstos na futura Constituição Federal
fossem aprovados.

Todavia, o discurso propalado da exis-
tência do “déficit” na previdência pode ser
desconstruído levando em consideração
que grande parte dos recursos que origi-
nalmente deveriam ser destinados à ma-
nutenção da previdência social conforme
previsto na constituição de 88 são destina-
dos a construção do superávit primário –
economia de recursos feita pelo governo
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federal para o pagamento de credores fi-
nanceiros. Diversas entidades, institutos,
sindicatos, pesquisadores, têm se empe-
nhado nesta tarefa árdua de desmistificar
o chamado “déficit” da previdência.

Na análise dos resultados financeiros
acerca do sistema da proteção social, são
observadas três visões: a fiscalista, a prag-
mática e a constitucionalista. Sendo que cada
uma das três visões resultam de diferentes
concepções sobre a previdência, que impli-
cam em bases de financiamento diferentes
e, desta forma, chegam a resultados finan-
ceiros divergentes. Além disso, cada uma
destas visões correspondem a diferentes
formas de ver o papel do Estado, os proble-
mas sociais e econômicos bem como inte-
resses e prioridades nacionais. A visão
fiscalista advém das determinações da Lei
de Responsabilidade Fiscal de 2000, que ins-
tituiu um “fundo” específico para Previdên-
cia Social, que deveria arcar com o paga-
mento de aposentadorias dos trabalhadores
do setor privado. Sendo que o fundo seria
mantido por meio das receitas de contribui-
ções de trabalhadores e das empresas sobre
as folhas de salários e de recursos do orça-
mento da União. A visão pragmática enfoca
apenas a previdência social e não toda a
seguridade, assim, considerando para cal-
cular o resultado financeiro, além das con-
tribuições previdenciárias dos trabalhadores
e de empresas sobre a folha, valores de re-
núncias de contribuições previdenciárias.

Já a visão constitucionalista, que segue os
preceitos constitucionais, define a previdência
como parte da Seguridade e pressupõe uma
base de financiamento diversificada, constitu-
ída da seguinte forma: contribuições
previdenciárias de trabalhadores e empresas
sobre a folha, Cofins, CSLL. Além disso, são
incluídas no sistema de proteção social as ações
voltadas para garantir renda ao desempregado
e trabalhador de baixa renda, a Seguridade passa
a ter a função de conceder o seguro-desem-
prego e o abono salarial e a contar com as
fontes de receitas que financiam esses benefí-
cios. Assim, outra fonte de recursos seriam as
contribuições do PIS/PASEP. Sob a ótica da
visão constitucionalista, considerando o orça-
mento da seguridade social, a previdência so-
cial brasileira apresentaria na verdade um su-
perávit e não um déficit como é preconizado
por diversos segmentos da sociedade. Con-
forme dados tabulados pela ANFIP, o total de
receitas da seguridade social em 2010 foi de
R$ 458,6 bilhões e, por outro lado, suas des-
pesas ficaram em R$ 400,5 bilhões, portanto,
o que resultou em um superávit expressivo de

R$ 58,1 bilhões. Se for levado em considera-
ção o período de 2006 a 2010, o superávit atin-
ge quase R$ 300 bilhões. Logo, estes números
estão muito distantes dos dados falaciosos di-
vulgados e alarmados pelos grandes meios de
comunicação, de que o déficit da previdência já
ultrapassaria a casa dos bilhões. A seguridade
social atinge direta e indiretamente mais de 100
milhões de pessoas.

Desta maneira, os recursos da previdên-
cia social não devem ser analisados de forma
isolada, como defendem os setores mais con-
servadores da sociedade, mas sim se consti-
tuindo em um amplo sistema de proteção so-
cial que beneficia milhões de brasileiros. As
discussões em torno do suposto déficit da pre-
vidência envolvem múltiplos interesses em

 questão. Em linhas gerais, envolve uma dis-
puta sobre a destinação de recursos públicos,
sobre o papel do Estado na economia e tam-
bém a mercantilização da vida do povo brasi-
leiro. A redução da ação Estatal na seguridade
abre espaço para a entrada da iniciativa priva-
da, e por conseguinte, dos seguros e planos
privados de previdência que poderiam se apo-
derar de um segmento altamente lucrativo.

É irônico notar que os mesmos especia-
listas e agentes sociais que pregam o contro-
le rígido das contas públicas, que criticam os
(supostos) elevados custos do sistema de
previdência social e seguridade, são os mes-
mos que se calam quando estão em debate
os vultuosos recursos públicos retirados de
áreas essenciais e são destinados ao paga-
mento dos juros da dívida pública, que privi-
legiam uma pequena camada da população e
que de nada auxiliam no processo de distri-

buição da renda e da riqueza – estima-se que
maior parte do montante destinada ao paga-
mento de encargos financeiros foram desti-
nados a cerca de 20 mil clãs familiares, ou
seja, aproximadamente um milhão de pesso-
as. Todos os anos, o esforço realizado pelo
governo federal para honrar seus encargos
financeiros tem aumentado, enquanto que áre-
as vitais para  a população brasileira ficam
relegadas a segundo plano. A economia de
gastos realizada pelo governo  em 2011 (R$
129 bilhões), não foi suficiente para pagar os
juros da dívida pública que totalizaram R$
237 bilhões. Enquanto isso, a dívida pública
brasileira segue em crescimento, tendo fe-
chado janeiro último no patamar de R$ 1,545
trilhão, o que equivale a 37,2% do PIB. Não
é a toa que diversas entidades defendem que
seja feita uma auditoria da dívida pública, con-
forme previsto na Constituição de 88.

Assim, o que se verifica é que todo o
alarde em torno do “déficit” da previdência
tem a finalidade exclusiva de modificar e
reduzir o papel do sistema de seguridade
social, que é público e possui cobertura uni-
versal, que engloba , além da previdência
social, a assistência e também a saúde, e
que é mantido por todos nós. Infelizmente,
o discurso neoliberal, da redução do papel
do Estado na economia,  das reformas
institucionais, entre estas a da previdência,
e favorável às políticas econômicas pró-mer-
cado, ainda encontra espaço na sociedade
brasileira, apesar dos fracassos da teoria or-
todoxa durante a crise financeira internaci-
onal iniciada no biênio 2007/2008, e que ain-
da apresenta reflexos sobre todas as nações.

Sendo assim, cabe à sociedade brasileira
debater, discutir e defender que tipo de
seguridade social queremos, se é um modelo
reduzido e excludente onde o papel do Estado e
por consequência da seguridade social pública
fica relegado a segundo plano, onde  uma par-
cela ainda mais elevada de recursos públicos
será destinada a determinados grupos de inte-
resses, como o capital financeiro, que já se be-
neficia de bilhões dos encargos financeiros pa-
gos pelo Estado brasileiro sem que estes recur-
sos retornem a circular produtivamente na eco-
nomia nacional, e onde os cidadãos passam a
depender da “benevolência” das empresas pri-
vadas para atender suas necessidades essenci-
ais de sobrevivência, ou um modelo estabeleci-
do constitucionalmente que prevê um amplo
espectro de proteção ao cidadão, que pavimenta
o processo de construção de uma nação mais
justa e igualitária, o qual vigora atualmente favo-
recendo mais de 100 milhões de brasileiros dire-
ta e indiretamente.

“  Na análise dos
resultados financeiros a cerca

do sistema da proteção
social, são observadas três

visões: a fiscalista, a pragmá-
tica e a constitucionalista.

Sendo que cada uma das três
visões resultam de diferentes
concepções sobre a previdên-
cia, que implicam em bases
de financiamento diferentes,

e desta forma, chegam a
resultados financeiros

divergentes

”
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Previdência complementar
e o desenvolvimento do país
Em entrevista ao jornal O Engenheiro, a presidente da Associação Nacional dos Fundos
de Pensão (Anapar), Cláudia Ricaldoni Munhoz, afirma que a poupança previdenciária
dos trabalhadores geridos em fundo de pensão é um importante fator de desenvolvimento
sustentável do país, com altos valores aplicados. Segundo Ricaldoni, os fundos de pensão
acumulam patrimônio de R$ 500 bilhões

Nos próximos anos, com a possibilida-
de da queda dos juros da Selic e com a
diminuição da dívida pública, os fundos de
pensão serão um dos maiores motores do
desenvolvimento do Brasil, com significati-
vos valores que, embora atualmente boa parte
aplicado em fundos de investimentos, po-
derão migrar para a atividade produtiva.

Em entrevista ao jornal O Engenhei-

ro, a presidente da Associação Nacional
dos Fundos de Pensão (Anapar), Cláudia
Ricaldoni Munhoz, afirma que a poupança
previdenciária dos trabalhadores geridos
em fundo de pensão é um importante fa-
tor de desenvolvimento sustentável do país,
podendo ser investidos em empreendimen-
tos de longa maturação.

Segundo Ricaldoni, acessível a todos, a
previdência complementar tem por objeti-
vo a melhoria da aposentadoria dos seus
participantes. Apesar disso, a presidente da
Anapar afirma que a entidade defende a pre-
vidência complementar não como alternati-
va às reformas previdenciárias do governo
e nem sua substituição pela previdência pú-
blica, e sim a “luta é pela estabilidade de
regras, melhores benefícios tanto na  pre-
vidência pública quanto complementar”.

Confira a entrevista abaixo  

Senge-PR - Como funciona Fundo de

Pensão no Brasil?

Ricaldoni - O sistema de previdência
complementar no Brasil é facultativo, ba-
seado na capitalização dos recursos garan-
tidores dos benefícios, autônomo em rela-
ção ao Regime Geral. Ele é divido em duas
modalidades: o sistema aberto -  operado
por bancos e seguradoras, com fins lu-

crativos, e acessível a todos os cidadãos
brasileiros;  o sistema fechado - operado
por fundações, também chamados de Fun-
dos de Pensão, sem fins lucrativos e aces-
sível apenas aos empregados da patroci-
nadora ou associados dos instituidores.   

Senge-PR - A aposentadoria comple-

mentar só é possível se eu estiver em uma

empresa ou entidade que tenha convênio

com algum Fundo?

Ricaldoni - A previdência complemen-
tar é acessível a todos. Entretanto, a pre-
vidência complementar fechada é acessí-
vel apenas aos empregados da empresa
patrocinadora ou também aos associados
da entidade instituidora, que podem ser 
entidades de classe, de profissionais libe-
rais, etc. A iniciativa de patrocinar ou ins-
tituir depende das empresas ou entidades,
embora esta demanda possa ser apresen-
tada por empregados ou membros de uma
associação. Se você é um profissional li-
beral e sua entidade profissional já institui
plano de previdência, basta ser associado
à entidade e se inscrever no Plano de Be-
nefícios. Se sua entidade profissional não
é instituidor é necessário fazer pressão para
que ela se torne instituidora de um plano
de benefícios.       

Senge-PR - A aposentadoria comple-

mentar seria uma solução às reformas

previdenciárias, que em sua maioria têm

se apresentado desfavoráveis aos aposen-

tados, e garantia de uma aposentadoria

digna?

Ricaldoni -  A previdência comple-
mentar não é alternativa às reformas da
previdência oficial. Elas se comple-

Rômulo Serpa/ Revista Brasileiros
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fundos de pensão está na mão das patro-
cinadores e não dos trabalhadores. Mes-
mo nas entidades mais democráticas a pa-
trocinadora ainda tem o voto de qualidade
e pode definir praticamente tudo.  Entre-
tanto, já existem muitos fundos de pensão
que estabelecem regras rígidas para seus
investimentos,   vedando investimentos em
empreendimentos que desrespeitem os di-
reitos trabalhistas, o meio ambiente e a so-
berania nacional. Mas estamos longe de
termos regras de governança homogêne-
as em todo o sistema.

A eventual  dicotomia entre trabalha-
dor e dirigente ou conselheiro de fundo
de pensão decorre não do universo de
previdência complementar, mas da falta
de clareza do papel dos trabalhadores
dentro da sociedade brasileira. No en-
tendimento da ANAPAR quem represen-
ta o participantes dentro de uma entida-
de de previdência complementar não
poderia em hipótese alguma defender,
concordar, ou mesmo se omitir em rela-
ção  às questões levantadas.

Em relação à Vale, fomos e seremos
contrário à sua privatização. A decisão foi
tomada dentro da ótica neoliberal. Se os
fundos de pensão não tivessem comprado
ações da Companhia, ela teria sido
privatizada da mesma forma  e  provavel-
mente por capital estrangeiro.   

Senge-PR - A CUT e a Força Sindical já

cogitaram a possibilidade de instalarem um

fundo de pensão. Como você vê o ingresso de

sindicatos na gestão de fundo de pensão?

Ricaldoni - Acho importante que as
centrais discutam este assunto, ainda há
muito preconceito em relação aos fundos
de pensão.  Sindicatos e Associações de
profissionais liberais não podem fazer ges-
tão de fundos de pensão. É necessário a
existência de uma entidade de previdência
complementar para fazer isto. As entida-
des de classe podem indicar gestores para
os fundos de pensão. 

O universo de previdência comple-
mentar é somente mais um espaço onde
a luta entre capital e trabalho se desenro-
la. Neste sentido, os trabalhadores só po-
derão intervir na gestão dos fundos de
pensão a partir de sua organização, da mu-
dança da atual legislação. Somente quan-
to tivermos a paridade em todos os ní-
veis de gestão destes entidades, podere-
mos intervir de fato nas diretrizes de in-
vestimento dos fundos.   

“ Os fundos de pensão
tem que capitalizar

os recursos aportados
por participantes e
patrocinadores para

garantir o pagamento
dos benefícios de apo-
sentadoria. Como estes
compromissos são de

muito longo prazo estes
recursos podem ser

investidos em empreen-
dimentos de

longa maturação

”

mentaram a depender da faixa de renda do
trabalhador. A  Anapar defende que tenha-
mos um previdência pública de qualidade
e não a substituição desta pela  previdên-
cia complementar. Nossa luta é pela esta-
bilidade de regras, melhores benefícios tan-
to na  previdência pública quanto na com-
plementar.  

Senge-PR - O que representa hoje os

fundos de pensão para o Brasil, econômi-

ca e politicamente?

Ricaldoni - Os fundos de pensão tem
que capitalizar os recursos aportados por
participantes e patrocinadores para garan-
tir o pagamento dos benefícios de aposen-
tadoria. Como estes compromissos são de
muito longo prazo estes recursos podem
ser investidos em empreendimentos de lon-
ga maturação. Desta forma, a poupança
previdenciária dos trabalhadores pode ser
um importante fator de desenvolvimento
sustentável do pais, sem abrir mão da se-
gurança e rentabilidade. Hoje esta poupan-
ça está na casa dos 500 bilhões de reais. 
É muito dinheiro, mas que tem dono: os
participantes ativos e assistidos do sistema.
 

Senge-PR - A indicação de represen-

tantes de Fundos de Pensão para direto-

rias e/ou demais cargos em empresas,

como do setor elétrico, sofre alguma in-

fluência política do Governo Federal ou

dos Estaduais?

Ricaldoni - A maior parte dos fundos
de pensão no Brasil tem como patrocina-
doras empresas privadas e não estatais. Lá
como cá é a patrocinadora que indica a
maioria dos gestores destas entidades, as-
sim a interferência das patrocinadoras tanto
privadas quanto estatais é muito grande. 
É claro que existe influência política do
Governo Federal e dos Estaduais nas indi-
cações dos gestores destas entidades. 

Não é incomum os  governos enxer-
garem os cargos nos Fundos de Pensão
como cargos “de governo”. É um erro, pois
as entidades são privadas e não públicas. In-
felizmente estamos bem longe de evitar es-
tas ingerências. Nós, participantes, temos que
ficar atentos para que interesses estranhos
ao objetivo destas entidades não prevaleçam
na gestão dos recursos garantidores.           

Senge-PR - Há um órgão regulador ou

fiscalizador dos fundos de pensão?

Ricaldoni - As entidades fechadas são
fiscalizadas pela Superintendência Nacio-

nal de Previdência Complementar - Previc,
órgão ligado ao Ministério da Previdência. 

Senge-PR - Fundos de pensão seria

uma forma do trabalhador se apropriar

do capital de investimento e de garantir

seu futuro?

No meu entendimento, não. O capital
investido tem uma única vocação: a 
melhoria da aposentadoria. Transformar esta
poupança previdenciária em mera poupan-
ça financeira, o que muitos defendem, é
desvirtuar  o princípio previdenciário. Todos
os recursos geridos pelos fundos de pen-
são pertencem aos participantes. A contri-
buição da patrocinadora, dos participantes,

e os rendimentos decorrentes das aplicações.
São estes recursos que garantem o paga-
mento dos benefícios. 

Senge-PR - Para muitos críticos dos

Fundos de Pensão, há uma postura

dicotômica entre trabalhador e dirigen-

te ou conselheiro de fundo de pensão,

enquanto investidores ou participantes

de negociações trabalhistas. Sobretudo

quando se observa a participação

acionária de fundos em empresas que es-

tão na lista de trabalho escravo, ou em

empresas como a Vale do Rio Doce, cuja

venda é considerada um espólio ao povo

brasileiro. Qual é a postura da Anapar

ante estas questões?

Ricaldoni - A gestão da maioria dos
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Artigo44444

Presidente do Senge-PR, engenheiro eletricista Ulisses Kaniak, analisa com a
experiência de dois mandatos como conselheiro eleito na Fundação Copel, a
previdência complementar no Brasil e as atuais propostas de mudanças na legislação
sobre o tema em discussão no Congresso Nacional

Desde a cria-
ção da Previ – Cai-
xa de Previdência
dos funcionários
do Banco do Brasil
– já se vão 45 anos
de previdência
complementar no
país. Na década de
70, a maioria abso-

luta das estatais brasileiras instituíram fun-
dos de pensão para seus empregados, com
o intuito de garantir uma aposentadoria
melhor, mais próxima dos rendimentos do
período ativo de trabalho.

Criados a princípio como BD (Benefí-
cio Definido), os planos instituídos eram
uma grande benesse para aqueles traba-
lhadores. Além das patrocinadoras (as es-
tatais) contribuírem com a maior parcela
para a formação do montante, o valor a
receber como complemento de aposenta-
doria se baseava na média salarial dos últi-
mos meses de contribuição, o que muitas
vezes significava um benefício significati-
vamente maior do que a média daquilo para
que se contribuiu na vida. Essa diferença
acabava sendo garantida pelas patrocina-
doras, que arcavam sucessivamente com
os déficit gerados ao longo do tempo.

Mas os “rombos” não advinham so-
mente dos aumentos salariais nos fins de
carreira dos trabalhadores. Além disso, a
má gestão com aplicações temerárias aca-
bava se transformando num verdadeiro
torvelinho do dinheiro público.

A Constituição Federal de 1988 e, de

Previdência Complementar:
um benefício a ser mantido,
um espaço a ser disputado

forma subsequente, a edição da Emenda
Constitucional 20 em 1998 e das leis com-
plementares 108 e 109 em 2001, regula-
mentaram o setor, tanto para os fundos pa-
trocinados por empresas públicas quanto
privadas. Desde então, os órgãos do Minis-
tério da Previdência Social responsáveis pela
regulamentação e fiscalização do setor (hoje,
respectivamente, CNPC e Previc) têm au-
mentado constantemente o controle.

No entanto, a legislação ainda falha em
diversos pontos, em especial no que tange
à blindagem política dos Fundos de Pen-
são. Por exemplo, apesar de os Conselhos
Deliberativos, órgãos máximos dos fundos,
terem formação paritária entre patrocina-

doras e participantes, sempre as empresas
conseguem impor as diretorias eleitas por
esses conselhos, pois indicam seu presidente
e por conseguinte têm o voto “de Minerva”
(art. 11 da LC 108). Ou seja, a direção da
empresa pública (e indiretamente o
governante de plantão, que a indica) define
sozinha quem irá gerir o dinheiro que per-
tence à aposentadoria dos trabalhadores,
verdadeiros interessados numa administra-
ção correta. E poucos são os fundos que
hoje possuem diretorias eleitas.

Urge que o movimento sindical como
um todo, ou seja, o conjunto dos trabalha-
dores, busquem essa conquista em suas
pautas de negociações. A partir de abril
deste ano, tramita no Congresso Nacional
o Projeto de Lei Complementar 161/2012,
do deputado Ricardo Berzoini (PT-SP), que
visa corrigir as brechas deixadas pelas leis
em vigor da Previdência Complementar.
Sua implantação é fundamental para o ca-
minho da democratização e da transparên-
cia. Este, como quaisquer outros proje-
tos, pode ser acompanhado pela popula-
ção. Na internet, basta inserir o link http://
www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=540991
para verificar o andamento, com a possi-
bilidade de se cadastrar para receber as
atualizações. O Senge-PR defende a apro-
vação e cobrará dos parlamentares uma
gestão para rápida aprovação da lei. Alie-
se ao Sindicato em mais essa luta.

Ulisses Kaniak foi, por dois manda-

tos, conselheiro eleito pelos participantes

na Fundação Copel.

Apesar de os Conselhos
Deliberativos, órgãos
máximos dos fundos,

terem formação paritária
entre patrocinadoras e
participantes, sempre

as empresas conseguem
impor as diretorias
eleitas por esses

conselhos, pois indicam
seu presidente e por

conseguinte têm o voto
“de Minerva”
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Demora na perícia atrasa
pagamento de auxílio-doença
Em Curitiba, a média de dias para realização de perícia médica após agendamento
no INSS é superior a trinta dias. Até lá, quem estiver afastado fica sem receber o
benefício, cujo cálculo é limitado ao teto do INSS

A Previdência Social é um instrumento
de amparo ao trabalhador em situações de
incapacitação para o trabalho, oferecendo
benefícios de distribuição e substituição de
renda quer seja para casos em que a idade
ou outras questões que influenciem na atu-
ação profissional. Um dos benefícios ofe-
recidos pela previdência é o auxílio-doença,
que é concedido ao segurado impedido de
trabalhar por doença ou acidente, desde que
implementadas as condições administrati-
vas exigidas pela legislação previdenciária.
Para concessão deste benefício é necessá-
ria a comprovação não apenas da doença,
mas da incapacidade para o trabalho, por
meio de um exame de perícia médica.

O trabalhador acidentado, independente
da natureza do acidente, após 15 dias de
licença médica deve entrar com pedido de
auxílio-doença no Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS). Até então, seus
proventos são garantidos pelo empregador.
A partir do décimo sexto dia, esses proventos
ficam a cargo da Previdência, que iniciará o
pagamento do auxílio apenas após a
realização de perícia médica, agendada logo
na entrada do pedido do auxílio.

Demora para realização
de perícia impede
pagamento de auxílio

Para a maioria dos beneficiados com o
auxílio-doença, um dos principais entraves do
INSS para a obtenção do benefício é a
morosidade para a realização da perícia médica,
cuja média, no Paraná, está acima dos 30 dias.
Esse foi o caso do engenheiro civil Sérgio
Roberto Cavichiollo, da Sanepar, cujo
acidente, sob risco de rompimento do tendão
de aquiles, comprometeu sua locomoção. Após
o 15.° dia de afastamento médico, Cavichiollo
deu entrada no benefício do auxílio-doença.

Porém, a perícia foi agendada para 3 meses
após o pedido. Até lá, o engenheiro deveria
esperar para receber os benefícios.

De acordo com Cavichiollo, após a
aprovação da perícia demorou para começar
a receber o benefício, além disso, para voltar
a trabalhar, o agendamento de uma nova
perícia também demorou. “O problema é
que o beneficio financeiro do Instituto só
deu início em torno de 20 dias depois da
pericia. Um mês depois recebi alta pelo meu
médico. Levei o laudo ao departamento de
Recursos Humanos da Sanepar, que
remarcou a perícia no INSS para mais ou
menos dez dias depois. Os problemas foram
grandes devido aos atrasos em compro-
missos e no serviço. Só não foi pior porque
a Sanepar antecipa percentual do salário”,
desabafa o engenheiro, que comenta ter
presenciado mais de 30 casos de
afastamento na Sanepar cuja demora da
perícia prejudicou tanto o sustento dos
trabalhadores licenciados, quanto seus
tratamentos médicos.

Segundo a assessoria de imprensa da
Previdência Social no Paraná, a demora para
a realização da perícia é fruto da falta de peritos
e do aumento da busca dos trabalhadores
pelos benefícios. Atualmente, o INSS Paraná
conta com 174 médicos peritos que atendem
cerca de 29 mil exames periciais por mês.
De acordo com sua assessoria de imprensa,
para sanar o problema da demora para a
realização da perícia, o INSS tem realizado
medidas para aumentar o quadro de peritos
e mudar o procedimento de obtenção dos
benefícios. “O INSS estuda um novo
modelo de reconhecimento de direito para
benefícios incapacitantes e realizou
concurso público para preenchimento de
52 vagas de médicos peritos no estado do
Paraná. Após cumpridos os prazos legais
de seleção, recurso, nomeação e posse,
além do treinamento específico para oSérgio Roberto Cavichiollo

Arquivo pessoal
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exercício da função, estes novos servidores
deverão assumir os cargos, nas agências
de previdência social para as quais forem
designados, a partir de junho deste ano”.

Até que as futuras medidas do Instituto
sejam efetivadas, para o advogado Célio Vitor
Betinardi, especialista em direito previdenciário,
uma das formas de se fugir da demora da
perícia é entrar em contato com o Instituto e
buscar o adiantamento da data agendada. “O
INSS é uma autarquia muito grande. Então,
não há como ele dar um tratamento especial
para cada pessoa que o procura. Agora, se a
pessoa procurar explicar a situação, o INSS
vai procurar achar uma solução para a situação
desta pessoa. Provavelmente vai tentar encaixar
a pessoa em uma perícia mais próxima.
Portanto, a dica é que o trabalhador afastado
por questões médicas e que esteja esperando
a perícia procure o INSS por meio do telefone
de acesso 135, e reclame da situação, pedindo
para adiantarem a perícia”, sugere o advogado.

Já quando há a recusa do Instituto em
aprovar o benefício, ou seja, quando o
trabalhador afastado por doença ou

acidente tem seu pedido reprovado após a
perícia médica, há a possibilidade de
ingressar com ação judicial pedindo
antecipação de tutela, que é o pagamento
imediato do benefício. “Para isso, precisa
de uma série de documentos para
conseguir uma tutela antecipada. A ação
judicial depende da negativa do INSS.
Portanto, não tem como fazer o pedido
direto sem passar pelo INSS. Então, se o
segurado foi fazer o pedido do auxílio-
doença, e foi recusado na perícia, com a
negativa do INSS poderia pedir essa
liminar”, afirma o advogado.

Valor do benefício
assusta engenheiro

Além da demora do assegurado em
receber o benefício do auxílio-doença, ainda
tem a questão do valor do benefício. Muitos
acham que receberão o equivalente a
remuneração que era paga pela empresa antes
do afastamento, porém, conforme afirma
Betinardi, não é bem oque ocorre. “O benefício
é calculado levando em consideração as
contribuições de julho de 94 até a data de último
dia de trabalho do segurado. É feito uma média
e não há aplicação do fator previdenciário,
porém, está limitado ao teto do INSS”.

Com piso salarial calculado em 9 salários
mínimos para jornada de 8 horas diárias,
totalizando 40 semanais, todos os profissionais
de engenharia sofrem, neste caso, duas
reduções: a do percentual de cálculo do
benefício e do teto do Instituto. De acordo
com Betinardi, quando o profissional trabalha
em uma empresa em que há fundação de
previdência, ou quando ele é vinculado a um
plano de previdência privada, em alguns casos,
dependendo da regulamentação do plano, há
um complemento de renda em cima do teto
do Instituto. Como foi o caso do engenheiro
Cavichillo, coberto pela Fusan. “Porém, o
problema maior é para os profissionais que
recebem altos salários e que não estão cobertos
em nenhum destes casos. Por exemplo, um
engenheiro que receba mensalmente um
provento de dez mil Reais, terá seu benefício
de auxílio-doença limitados a R$ 3.912,20, o
teto do INSS”, afirma o advogado.

Empresa pode adiantar
benefício para empregados

Por mais paliativa que seja, uma das
soluções para a demora da perícia, e
consequente pagamento dos benefícios do

auxílio-doença é a previsão do adiantamento
dos valores pela empresa. Exemplo disso é
o da Companhia Paranaense de Gás
(Compagás), que concede aos seus
empregados um empréstimo de 70% da
remuneração. Previsto em Acordo Coletivo
de Trabalho, o empréstimo é mensal e é
concedido aos empregados afastados em
razão de licença médica, até o recebimento
do primeiro pagamento do INSS. Após
começar a receber o auxílio-doença, o
empregado da Compagás que solicitou o
empréstimo deve avisar a empresa, que
começará a descontar na folha de pagamento
do mês posterior ao do retorno da licença
médica o empréstimo, em parcelas mensais
limitadas a 20% do valor emprestado.

A Companhia Paranaense de Energia
Elétrica (Copel) e outras empresas
mantinha um convênio com o INSS que
previa a possibilidade de adiantamento do
auxílio-doença aos empregados que
aguardavam a perícia. Após a aprovação
médica, o Instituto repassava diretamente
para a empresa os valores pagos aos
empregados. Porém, de acordo com o
Departamento de Recursos Humanos
(RH) da empresa, essa parte do convênio
foi cancelado por iniciativa do INSS, que
não conseguia fazer o acompanhamento
dos valores repassados. Por conta da
alteração no convênio, segundo o RH da
Copel, vários empregados tem sofrido
muito com a falta de recebimento dos
proventos por causa da demora em se
realizar a perícia. Apesar disso, os
empregados da Copel contam ainda com
o pagamento de parte de seus salários,
uma vez que a empresa paga a diferença
entre o benefício e o salário do funcionário.

De acordo com a assessoria de imprensa
do INSS, o Decreto Presidencial 7556/2011
aprovou a nova estrutura regimental do
poder executivo federal. Este Decreto foi
regulamentado pela Resolução 153 INSS/
Pres que extinguiu a APS Estação, unidade
que cuidava, em Curitiba, exclusivamente
dos convênios com empresas privadas. “A
agência era a única no Brasil com esta
finalidade. Assim, as empresas conveniadas
continuam sendo atendidas, de forma
descentralizada, nas várias unidades que a
Gerência Executiva do INSS em Curitiba
mantem na capital paranaense”, afirma a
assessoria. Atualmente, os convênios
abrangem apenas a possibilidade de ingressar
com aposentadorias, pedidos de auxílio-
doença, maternidade etc.

Célio Vitor Betinardi

Senge-PR Comunicação



O Engenheiro n.º 11022

 www.senge-pr.org.br

Amazônia.orgMetrô curitibano44444

Ao lado de diversas entidades, sindicato protocola documento questionando itens
do edital do metrô curitibano. Consulta pública segue aberta até o dia 18 de julho

Senge-PR faz questionamentos
ao edital do metrô curitibano

O Senge-PR aproveitou o período de con-
sulta pública ao edital e contrato do metrô
curitibano e protocolou um documento com
sugestões e questionamentos com o objtivo de
contribuir com o edital. Segundo o presidente
do Senge-PR, engenheiro Ulisses Kaniak, é
necessário que a Prefeitura Municipal de Curitiba
esclareça alguns pontos fundamentais que não
ficaram claros. “Não existe nenhum elemento
tanto na minuta quanto no contrato do edital
que possibilite sabermos de que forma se che-
gou ao valor de R$ 1,81. Afinal como foi cons-
tituído esse valor? Com base em quais
parâmetros e critérios?”, questionou Kaniak.

O presidente do Senge-PR também res-
saltou a importância de participar do proces-
so, já que a obra é fundamental para a cidade,
mas por envolver grande quantidade de re-
curso, precisa ser conduzida com a máxima
transparência. “Temos de prezar para que tudo
ocorra de forma clara para que a população
usufrua sem que paire nenhuma dúvida sobre

a transparência do processo.
Apesar dos questionamentos realizados,

o Senge-PR ressalta que não é contrário a
construção do metrô em Curitiba. Porém,
pretende fiscalizar o processo licitatório, já
que se trata da maior obra pública jamais
realizada na cidade, envolvendo um orça-
mento superior a R$ 2,3 bilhões. “A explo-
são do número de carros em nossa cidade,
os constantes congestionamentos e a
consequente urgência pelo início das obras
do metrô curitibano, não pode servir como
argumentos para não aprofundarmos o de-
bate e aprovarmos a toque de caixa mode-
los repletos de falhas. Não podemos reali-
zar obras com recursos públicos e entregá-
los em contratos que beneficiarão apenas
empresas privadas”, ressalta Kaniak.

O ex-presidente do Senge-PR, engenhei-
ro civil Valter Fanini, que participou da elabo-
ração do documento destaca que não estão
definidos diversos itens fundamentais na ela-

boração de qualquer edital. “De que forma será
realizada a fiscalização para o correto cumpri-
mento das clausulas contratuais? Também não
estão claras a periodicidade e forma de apre-
sentação de informações operacionais, eco-
nômicas e financeiras a serem repassadas pela
Concessionária ao Poder Público”, destacou.

Além do Senge-PR, assinaram o docu-
mento o Sindicato dos Arquitetos do Paraná
(Sindarq), o Sindicato dos trabalhadores em
Urbanização do Paraná (Sindiurbano) o Es-
critório Regional do Dieese no Paraná (Dieese/
ER-PR), Movimento Passe Livre, Instituto
Reage Brasil, Ambiens Cooperativa, Conselho
Regional de Economia do Paraná (Corecon),
Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba
(Sismuc) e a CUT-PR.

Confira o documento comple-Confira o documento comple-Confira o documento comple-Confira o documento comple-Confira o documento comple-
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Site do Metrô Curitibano: projeto mais de 14km de extensão, usando o mesmo trajeto da linha expressa do eixo Norte/Sul
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XIII Congresso Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão44444

Projeto de lei busca alteração
no modelo de gestão de
fundos de pensão

O deputado federal Ricardo Berzoni
(PT-SP) apresentou, no XIII Congresso
Nacional dos Participantes de Fundos de
Pensão, Projeto de Lei (PL) nº 3585/2012,
já protocolado na câmara dos deputados,
pedindo  alteração no modelo de gestão
dos fundos de pensão e ampliação da par-
ticipação dos trabalhadores na adminis-
tração dos fundos.

As principais mudanças propostas pelo
projeto é o fim do voto de minerva nos con-
selhos deliberativo e fiscal de todas as entida-
des, a composição paritária na diretoria exe-
cutiva das entidades, entre representantes dos
participantes e dos patrocinadores e garantia
de estabilidade para os conselheiros fiscais das
entidades vinculadas à Lei Complementar 108.

De autoria do deputado federal Ricardo Berzoini, projeto de lei n.° 3.585/12 busca
alterações no modelo de gestão dos fundos de pensão para garantir maior participa-
ção dos trabalhadores na administração do patrimônio

Outro ponto proposto pelo projeto são
as revisões de plano feitas em decorrência
de superávit, que deverão contemplar, ex-
clusivamente, revisão de premissas
atuariais, redução ou suspensão de contri-
buições e melhorias de benefícios, sendo
vedada a devolução de valores às patroci-
nadores e participantes. Ou seja, os exce-
dentes são direcionados para os partici-
pantes e assistidos.

O PL nº 3585/2012 passará pela análise
comissão da Câmara, para, se aprovado, ser
encaminhado para votação no plenário. De
acordo com o presidente do Senge-PR,
Ulisses Kaniak, conselheiro da Fundação
Copel, o projeto é de fundamental impor-
tância para a garantia da participação efe-

tiva dos trabalhadores na administração de
seu complemento previdenciário.

O  XIII Congresso Nacional dos Par-
ticipantes de Fundos de Pensão foi rea-
lizado pela Associação Nacional dos Par-
ticipantes de Fundos de Pensão (Anapar),
entre os dias 29 e 21 de março, em
Goiânia, e contou com cinco painéis
onde foram abordados a política de in-
vestimentos no novo cenário de redu-
ção de taxa de juros, as ações contra a
Resolução CGPC 26/08, a proposta para
alteração da legislação de previdência
complementar (PL), as alterações nos
planos e os conflitos judiciais decorren-
tes e o fomento da previdência comple-
mentar no Brasil. 

Em evento da Anapar, deputado federal Ricardo Berzoíni apresentou projeto de lei que aumenta participaçaõ dos trabalhadores na administração dos fundos de pensão

Anapar
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Setor elétrico44444

Água e energia não
são mercadorias
Evento realizado pelo Senge-PR, em parceria com a Federação Interestadual de
Sindicatos de Engenheiros (Fisenge) e o Movimentos dos Atingidos pelas Barra-
gens (MAB), reúne mais de 300 pessoas em Curitiba para discutir o futuro do
Setor Elétrico frente os vencimentos das concessões

O futuro do setor elétrico frente ao fantas-
ma de novas licitações ainda está longe de ser
definido. Mesmo com pronunciamentos go-
vernamentais indicando as renovações das con-
cessões do setor, que começam a vencer a partir
de 2015, não há garantia até que as intenções
sejam efetivadas. Sobretudo quando há pres-
sões de empresas e campanhas falaciosas de
entidades que representam os interesses do ca-
pital privado, anunciando uma hipotética redu-
ção tarifária com novas licitações.

Cientes da necessidade de manter-se
atento às decisões do Governo, e de promo-
ver a discussão e participação da sociedade
sobre as mudanças do setor elétrico, o Sin-

dicato dos Engenheiros no Estado do Paraná
(Senge-PR), a Federação Interestadual de
Sindicatos de Engenheiros (Fisenge) e o
Movimentos dos Atingidos pelas Barragens
(MAB), Federação Única dos Urbanitários
(FNU) e Federação Única dos Petroleiros
(FUP) realizaram, em março deste ano, o
seminário Renovação das Concessões do Se-
tor Elétrico, evento que reuniu mais de 300
pessoas em Curitiba. O evento contou com
o patrocínio da Itaipu Binacional e da Copel e
apoio da Celesc e CEEE e foi coordenado
pelo diretor do Senge-PR, Antonio Goulart.

Na mesa de abertura do seminário, reali-
zado em Curitiba, o presidente do Senge-PR,

Ulisses Kaniak reafirmou a posição do sindi-
cato na luta pela renovação das concessões
públicas do setor elétrico. “Esse é o momen-
to de unirmos forças contra novas licitações,
que se resume em um projeto privatista que
sucateia ainda mais o patrimônio público,
precariza as condições de trabalho e onera o
estado e a população, com tarifas cada vez
mais abusivas”, defendeu Kaniak.  A
mobilização da sociedade também é um dos
pleitos do MAB, segundo o coordenador da
entidade, Robson Formica. Para ele, “a de-
fesa da energia e da água como bem público
só será possível com a união de forças da
sociedade e dos movimentos sociais”, res-

Mesa de abertura do evento contou com presença de representantes dos sindicatos e movimentos sociais

Senge-PR Comunicação
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saltou. A luta do povo paranaense contra a
privatização da Copel foi rememorada pelo
diretor da Fisenge,  Agamenon Oliveira. “Sin-
to-me gratificado em retornar ao Paraná para
debater a questão das concessões, como fiz
em outro momento, quando participei da luta
contra a venda da
Copel. A privatização
está sendo recolo-
cada e o projeto neo-
liberal não foi defini-
tivamente afastado.
Essa é uma das for-
mas que o capital en-
contra para sair da
crise”, alertou.

O Seminário con-
tou ainda com a pre-
sença, defendo a re-
novação das conces-
sões, da  secretária
geral da Central Única dos Trabalhadores
(CUT-PR),  Marisa Stedile, do ex-presidente
do Senge-PR e da Fisenge, Luiz Carlos Correa
Soares, que representou o Conselho Regional
de Engenharia (Crea-PR), Gustavo Erwin, re-
presentando a Central dos Movimentos Soci-
ais (CMS), dos deputados estaduais Tadeu
Veneri, Professor Lemos, Rasca Rodrigues, 
Péricles de Mello, Elton Welter e Luciana
Rafagnin, e de Sérgio Fonseca, da FNU e da
Plataforma Operária e Camponesa de Energia.

A Plataforma Operária e Camponesa de
Energia é uma articulação política da FUP,
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
(MST), MAB, FNU, o Sindicato Inter-mu-
nicipal dos Trabalhadores na Indústria
Energética de Minas Gerais (Sindieletro), o
Sindicato dos Trabalhadores Energéticos de
Santa Catarina (Sinergia), Via Campesina e
do Movimento dos Pequenos Agricultores
(MPA), com o objetivo de apresentar e de-
fender propostas da classe trabalhadora para
o setor energético, buscando a efetivação do
uso da energia a serviço do povo brasileiro.

Compromisso social
Na primeira mesa de debates do evento,

as empresas públicas envolvidas presentes
no Seminário manifestaram suas posições
sobre a renovação das concessões e reafir-
maram o compromisso social que as dife-
rencia das companhias privadas. O  diretor-
geral brasileiro da  Itaipu  Binacional, Jorge 
Samek, afirmou que sem as empresas públi-
cas, não seria possível realizar programas de
cunho social, como o Luz Para Todos, uma
vez que as empresas privadas buscam ape-

nas o lucro e não o bem estar da população.
“O Brasil tem quase 13% de toda a água doce
do mundo, ventos para gerar energia eólica,
sol abundante para a energia solar e biomassa
para o biodiesel, o álcool. Não podemos dei-
xar que o patrimônio seja entregue em um

processo de venda
para setores que não
tem qualquer com-
promisso com a po-
pulação”, defendeu
Samek.

Para o gerente da
superintendência de
planejamento da ope-
ração e de comer-
cialização de energia
da Copel, Luiz Rober-
to Morgenstern Fer-
reira, um tema recor-
rente nas discussões

pela renovação das concessões ou por novas
licitações é a questão da redução das tarifas.
“O que está em jogo é a modicidade tarifária.
Precisamos abaixar o preço final da energia
elétrica. Porém, esbarramos em impostos, em
ICMS, Confins, que resultam em praticamente
metade da tarifa”, criticou .

Segundo Ferreira, uma das ações da Copel
é revisar sua tarifa a cada quatro anos, e, caso
esse período apresente ganhos financeiros, há
repasse para a população. “Se há essa trans-
ferência, para que tirar a concessão, para que
licitar? A única coisa que vai se obter com a
licitação é repasse de capital para uma empre-
sa privada”, alega Ferreira.

Já  o diretor de Transmissão do Gru-
po  CEEE,  Gilberto da Silveira, ressaltou
que a maior parte do setor elétrico do Rio
Grande do Sul já foi privatizada. “E infeliz-
mente, para a população gaúcha, o resul-
tado não foi o prometido durante o pro-
cesso de privatização”, comentou.

Altas tarifas
O primeiro palestrante do evento, en-

genheiro eletricista e diretor do instituto
Ilumina, Roberto Pereira d‘Araújo, afirmou
que o Brasil tem uma das energias mais
caras do mundo e quem paga o preço é o
povo brasileiro. “Se a energia elétrica está
cara na indústria, tudo fica caro. Ou seja,
a população não paga apenas pela energia
que consome em casa, mas sim em todos
os produtos consumidos. A relação da ta-
rifa com a competitividade é evidente. Se
a indústria paga muito, ela tem uma pre-
sença fraca no cenário mundial”, afirmou.

O Brasil é o 10º país com as tarifas
residenciais mais caras do mundo. Se ti-
rarmos os impostos, ainda ficamos atrás
de grandes países, caindo para vigésimo
lugar, numa lista de países com impostos”,
criticou. Para o engenheiro, a questão não
é apenas os impostos, pois, mesmo reti-
rando-os da tarifa, ela ainda ficaria cara.

Para D‘Araújo, porém, o fator mais
agravante é a forma de cálculo do preço
da energia elétrica brasileira, que, segundo
ele, é realizado por um programa de com-
putador, que é parte da política de opera-
ção do sistema. “Em qualquer mercado li-
vre do mundo, o preço é dado pela relação
entre oferta e demanda. Mas, no mercado
livre de energia brasileiro, o preço não se-
gue essa regra universal. O Operador Na-
cional do Sistema é independente da ques-
tão comercial e usa uma metodologia
monopolista para definir o preço. Quem
tem uma comercializadora está enriquecen-
do sem esforço”, concluiu.

“  Em qualquer mercado
livre do mundo, o preço é
dado pela relação entre

oferta e demanda. Mas, no
mercado livre de energia

brasileiro, o preço não segue
essa regra universal

”Roberto Pereira d‘Araújo

Diretor do instituto Ilumina

Roberto Pereira d’Araújo

Senge-PR Comunicação
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Privatização do setor
e perspectivas

Dando continuidade ao evento,  o segun-
do palestrante do Seminário, o economista
da subseção do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômico
(Dieese) da FNU, Gustavo Portela, afirmou
que, acompanhando a recessão financeira,
nas décadas de 80 e 90, o setor elétrico co-
meça a sofrer problemas econômicos, au-
sência de crédito e limitação de crescimento
financeiro e de infraestrutura. Segundo
Portela, é nesse momento que o governo
percebe que, para que o setor cresça terá
que aumentar os investimentos.

No entanto, ao invés de fazer por vias
próprias, o que ocorreu foi a abertura para
investimentos privados nas empresas esta-
tais, acarretando na privatização de empre-
sas estaduais e nacionais. Nesta mesma épo-
ca começam efetivamente as  medidas ne-
cessárias para um retorno da iniciativa priva-
da ao setor elétrico. Um dos resultados das
ações privatistas foi o aumento de 198,72%
que a tarifa teve nos último 12 anos. Isso
sem considerar os tributos de fornecimento.

Agora, começam a vencer os contratos
do setor. De acordo com Portela, na Geração,
quase todas as usinas cujos contratos vence-
rão entre 2015 e 2017 são de empresas esta-
tais, sendo que apenas 2,2% pertencem a ini-
ciativa privada.  Na distribuição, há contratos
de oito estatais, das quais se destacam Copel,
Cemig, Celesc, Celg, CEB e CEEE, além de
seis ex-concessionárias estaduais das Regi-

ões Norte e Nordeste que foram federalizadas,
passando ao controle do Grupo Eletrobrás.
Na Transmissão, segue a mesma lógica, com
a maioria pertencendo à empresas estatais. “A
partir do momento que licitamos isso, perde-
mos o controle na geração, transmissão etc.
Esse leilão, por mais que vença quem pagar
menos, ele não vai cobrar menos do consu-
midor final. O leilão só é interessante para quem
ganhar ele”, alerta Portela.

Apesar da pressão do capital privado e de
entidades como a Fiesp, que realiza uma cam-
panha pelas licitações, o economista está oti-
mista quanto as renovações das concessões.
“O Governo tem interesse nas renovações. Além
do setor elétrico ser estratégico para o planeja-
mento do país, caso haja a perda das conces-
sões para a iniciativa privada, com um novo
processo de licitações, o Governo terá que ar-
car com mais de R$40 Bilhões de indenização
a investimentos não amortizados, afirma.

Terceirização e morte
Fechando as palestras, o economista da

subseção do Dieese no Senge-PR, Fabiano
Camargo da Silva apresentou um dos reflexos
da privatização, que é a terceirização de mão de
obra e precarização das condições trabalhistas e
mortes decorrente de acidentes de trabalho. De
acordo com Fabiano, as empresas optam por
terceirizar como forma de reduzir custos, uma
vez que a mão de obra terceirizada apresenta
escolaridade e especialização baixa, acarretando
salários e benefícios reduzidos e jornadas de tra-
balho mais intensas e extensas. “Os terceirizados
não são contemplados pelos acordos coletivos

Confira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PRConfira no site do Senge-PR

os vídeos e apresentaçõesos vídeos e apresentaçõesos vídeos e apresentaçõesos vídeos e apresentaçõesos vídeos e apresentações

do semináriodo semináriodo semináriodo semináriodo seminário

www.senge-pr.org.br/jornais.asp

de trabalho e também não participam do proces-
so de distribuição da riqueza da empresa, como
participação nos lucros”, critica.

Além disso, as empresas detentoras de
concessões burlam os contratos para
terceirizar atividades fim. No setor elétrico,
por exemplo, na área de distribuição, profissi-
onais que trabalham diretamente com energia
elétrica não deveriam ser terceirizados. Mas
não é o que acontece.

Não à toa, mais da metade do quadro
das empresas, mesmo do controle público,
são terceirizados. “Na Copel, enquanto há
um crescimento de 40% do quadro direto
da empresa, de 2001 a 2010, o quadro  de
terceirizados passou de 497 para 5.223 con-
tratados”, afirma Fabiano.

A terceirização vem acompanhada de ou-
tra questão, que é a precarização das condi-
ções de trabalho e consequente morte por
acidente. “Os trabalhadores terceirizados do
setor elétrico, além de estarem sujeitos à mes-
ma sorte dos trabalhadores terceirizados dos
diferentes setores de atividade, estudos asso-
ciam o trabalho terceirizado dentro do setor
elétrico a um maior risco de acidentes graves
e fatais do trabalho”, aponta Fabiano. Segun-
do o economista, em 2010, foram registradas
75 mortes de terceirizados decorrentes de
acidente de trabalho no setor elétrico, ante 7
mortes de funcionários contratados.

Senge-PR Comunicação
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Opinião44444

Dicotomias, pontos e contrapontos
O ex-presidente do Senge, analista político e escritor Luiz Carlos Correa Soares destaca
problemas do capitalismo, como o desemprego, dificuldades e disputas eleitorais na União
Europeia. E adiciona dicotomias que também ocorrem na política econômica do Brasil

Desnecessá-
rio será revisitar
Marx ou qualquer
continuador de
suas ideias para
constatar que o
sistema capitalis-
ta continua cada
vez mais subme-
tido às suas con-

tradições e dicotomias. Ou seja, o fato do sis-
tema estar cada vez mais prisioneiro de com-
ponentes intrínsecos de seu DNA não deve
causar qualquer surpresa dado que as situa-
ções estão aí, em toda a parte.

A Grécia é identificada como o olho do fura-
cão, sob razões muito significantes: redução de
100 bilhões de euros da dívida com credores
privados; programas de austeridade; queda 6%
no PIB em 2011; desemprego de 22% em geral
e 50% entre os jovens; 20 mil pessoas sem teto
somente em Atenas; redução do salário mínimo
entre 22% e 32%, conforme as classes; adia-
mento das eleições deste ano. São apenas algu-
mas imposições dos “donos do euro”, um sím-
bolo acabado da perda de soberania de um país
e um povo que já foram marcos de conheci-
mento e de civilização no planeta.

Na União Europeia, o desemprego é cer-
ca de 11%, o maior em mais de uma década.
A França e a Alemanha, motores econômi-
cos da UE, esperam crescer pouco mais de
1% neste ano.

A China está reduzindo exportações, au-
mentando o consumo interno e talvez desvalo-
rize a sua moeda. No Oriente Médio, o petróleo
continua valorizado e a ameaça de guerra de
Israel (EUA) contra o Irã é uma perspectiva
constante. Nos EUA, o presidente Obama aca-
ba de obter poderes quase ditatoriais, por um
ato garantido na Constituição, denominado Or-
dem Executiva, não usado desde Truman, em
1950. Sua aplicação não se limita a tempos de
guerra e compreende também o controle so-
bre contratos com fornecedores e trabalhado-
res. Em várias partes do mundo o povo tem
ocupado as ruas para manifestar seus protestos.

Todavia, parece que o velho continente euro-
peu apresenta as mais significantes bases para
análises do momento sistêmico atual, tanto nega-
tivas reais quanto positivas possíveis. Respeitá-
veis analistas, tais como Ignacio Ramonet, do Le
Monde Diplomatique, Immanuel Wallerstein, da
Universidade de Yale, Atilio Borón, analista político
argentino, Alexandro Nadal, economista mexica-
no e outros têm destacado aspectos nada despre-
zíveis do atual momento da crise mundial, não
apenas quanto a aspectos econômicos e financei-
ros, mas também sociais, políticos e ideológicos.

O analista Saul Leblon, na Carta Maior de
06-04-2012, destaca a questão europeia como
sendo “uma Europa incinerada pelo incêndio
neoliberal que excreta recessão, desemprego
e desespero da Grécia à Espanha, de Portugal
à Irlanda. Em meio às labaredas, as urnas ain-
da respiram: dia 22 de abril, antes do escrutí-
nio grego, a França elege um novo presiden-
te; na Espanha triturada por cem dias de go-
verno direitista, acontecem eleições regionais.”

Dadas algumas questões estruturais dife-
renciadas, as eleições na Europa - que Leblon
chamou de “respiro das urnas” -, têm movi-
do as ruas e as urnas de formas diferentes,
porém muito similares nos fundamentos.

Na França, o frágil socialismo da Frente de
Esquerda de Jean-Luc Mélenchon, prometeu
“tingir de verde o capitalismo” e “impor forte
controle estatal ao sistema financeiro” e passou
por cima do centro-direitismo de Sarkozy. Ven-
ceu os dois turnos e deixou em terceiro lugar o
radicalismo de direita de Marine Le Pen, o qual
ainda cativa uma parcela pouco conscientizada
da juventude. Na Espanha e na Inglaterra, as
eleições municipais também constituíram fortes
advertências aos conservadorismos vigorantes.

Na parlamentarista Grécia, a peça mais
frágil do atual dominó capitalista, na eleição
de maio a Coalizão da Esquerda Radical
(Syriza) elegeu 52 parlamentares – já uma
enorme surpresa – e em junho subiu para
71. O conservador Nova Democracia pas-
sou de 109 para 128, com enormes dificul-
dades para indicar o primeiro ministro.

No dominó das atuais fragilidades, é difí-

cil saber onde colocar nossas contradições,
dicotomias, pontos e contrapontos.

Por que? Pelo fato do Brasil não ter um
projeto de Nação e se comportar como em-
presa voltada para o mercado. Isso, desde há
mais de cinco séculos, quando o capitalismo
europeu engatinhava e esta terra foi “descober-
ta” sob a orientação dos veneráveis da Escola de
Sagres. Desde lá, foi introduzido algo que pare-
ce pertencer ao nosso DNA: o vírus da domina-
ção, da exploração e da subalternidade. Acho exa-
gero chamá-lo de “complexo de vira-lata”, mas
parece. Ainda que algumas atitudes atuais pos-
sam indicar um andar diferente.

São reais as 290 empresas que têm em
caixa R$ 280 bi, equivalentes a 1/3 dos inves-
timentos totais do PAC até 2014; a desoneração
de empresas em R$ 97,8 bi, duas vezes o
PAC 2012 e quatro vezes o programa Brasil
Sem Miséria; as mudanças nas classes
socioeconômicas com medição pelo consu-
mo (ou consumismo) e não pelo real acrésci-
mo na qualidade de vida; o tratamento dado à
Conferência sobre o Clima (“Rio+ou-20”) e o
atribuído à Conferência Paralela dos Povos; o
pacote de R$ 60,4 bi para estimular a econo-
mia, com redução de R$ 3,1 bi nas receitas
fiscais e repasse de R$ 45 bi do Tesouro para
o BNDEs, que não financia empresas esta-
tais; o corte de R$ 55 bi no Orçamento Geral
da União para garantir meta do superávit pri-
mário; a reforma do Código Florestal,
dicotômica e mais facilitadora da agressão ao
meio ambiente; a política energética contro-
versa quanto ao uso de energias renováveis e
fósseis e os seus obscuros benefícios sociais.

E por aí vai, tanto no Brasil como no mun-
do, uma lista enorme, impossível de esgotar e
analisar em um artigo. Parte-se, porém, do
principio de que as realidades do mundo de-
vem ser debatidas sob a premissa da disponi-
bilidade de informações corretas para evitar
dissertações fúteis e/ou tendenciosas sobre
assuntos que não se conhece. Como singela
contribuição ao debate, meu blog tem divul-
gado e comentado matérias em temas como
os aqui destacados. Dentre outros.
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Senge-PR ganha ação e
governo do estado é
obrigado a pagar inde-
nização a engenheiros

do serviço público
O Senge-PR ingressou contra o Go-

verno do Estado do Paraná com a ação
indenizatória nº 0153/2007 com o objetivo
de garantir o direito dos engenheiros inte-
grantes do Quadro Próprio do Poder Exe-
cutivo (QPPE) do Estado ao recebimento
dos valores atrasados referentes às pro-
gressões funcionais estabelecidas na Lei
n° 13.666/2002.

A ação foi ingressada em 2007 pelo es-
critório Trindade & Arzeno Advogados As-
sociados. A sentença da ação indenizatória
se tornou definitiva (transitou em julgado)
no final do ano passado. Dessa forma, é
possível iniciar os cálculos dos valores
devidos, os quais deixaram de ser pagos,
no período compreendido entre julho de
2003 e janeiro de 2005. Porém, antes de
iniciar a execução da sentença, faz-se ne-
cessário identificar os engenheiros benefi-
ciados pela referida ação indenizatória.

Para tanto, o Senge-PR solicita aos en-

genheiros que fazem parte do Quadro Pró-
prio do Poder Executivo e que progredi-
ram em janeiro de 2005, conforme os cri-
térios então instituídos pelo Decreto n.º
3.960, de 2 de dezembro de 2004, que
entrem em contato com a assessoria jurí-
dica do Sindicato, para dar início ao trâmi-
te de execução da sentença.

O presidente do Senge-PR, engenheiro
Ulisses Kaniak, comemorou a vitória no ju-
diciário. “Mais uma vez, o Sindicato dos
Engenheiros mostrou que está atento aos in-
teresses de seus representados e conquistou
na justiça a reparação das perdas geradas com
a publicação da Lei de 2002”, ressaltou.

Senge Londrina
participa de vistoria
em prédios públicos

A Regional do Senge-PR em Londrina
participou, em conjunto Crea-PR, Corpo
de Bombeiros, Defesa Civil e Clube de En-
genharia e Arquitetura, de uma vistoria em
prédios históricos da cidade, para avaliar
as condições das instalações dos locais. De
acordo com o Diretor Regional do Senge-
PR em Londrina, engenheiro eletricista Wil-

son Marçal, que representou o Sindicato
na vistoria, o trabalho atende uma solicita-
ção do Ministério Público e da Associação
Comercial e Industrial de Londrina, que
requisitaram as entidades uma avaliação
dos principais prédios históricos da cida-
de após o incêndio no Teatro Ouro Verde,
ocorrido no dia 12 de fevereiro.

 “O objetivo é gerar um relatório, para
que os responsáveis pelos prédios tenham
um diagnóstico das condições atuais das ins-
talações. E claro, proporcionar a população
que visita diariamente esses locais, mais
tranquilidade”, ressaltou. Para Marçal, essa
é a primeira semente plantada pelas entida-
des para conscientizar os administradores
de órgãos públicos e proprietários de prédi-
os privados da importância da manutenção
preventiva. “Nossa expectativa é trabalhar
de forma multidisciplinar e mostrar a todos
os envolvidos a importância de contratar
profissionais qualificados que possam levan-
tar as necessidades e cuidar da integridades
das pessoas”, finalizou.

Senge-PR pede medidas
do MPF com relação ao
aumento da anuidade
do Sistema Confea/Crea

Em resposta ao ofício encaminhado
pelo Senge-PR, em fevereiro deste ano, o
Ministério Público Federal disse que to-
mará medidas administrativas para anali-
sar o aumento da anuidade do Sistema
Confea/Crea de 2012. O Sindicato solici-
tou intervenção do MPF após inúmeras
reclamações de engenheiros sobre o rea-
juste de 36,45% na anuidade. No ano pas-
sado, o valor base para profissionais de 3º
grau já registrados no sistema era de R$
256,50. Em 2012, o valor passou para R$
350,00. Além disso, foi retirado o o
parcelamento e desconto para pagamento
antecipado do valor integral.

Segundo o ouvidor do Crea-PR, enge-
nheiro Rolf Meyer, a decisão relativa à fi-
xação dos valores das anuidades foi toma-
da pela Resolução Confea nº 528 de 28/11/
2011, nos termos da  Lei nº 12.514, de 28/
10/2011, que fixou os valores máximos das
taxas e anuidades de todos os Conselhos
Profissionais do país, não só do Sistema
Confea/Crea. “Infelizmente, o CREA-PR
não possui autonomia para modificar os
critérios estabelecidos pela Resolução e
tampouco pode descumprir a legislação.
Foi uma decisão do plenário do Confea e
que tem base legal na Lei promulgada no

Presidente do Senge-PR diz que falta de
investimentos públicos refletem na população

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), subseção
do Senge-PR, divulgou em março deste ano um estudo sobre investimento público no Brasil, nos
anos de 2000 a 2010, demonstrando que o Paraná ocupa a última colocação entre todos os
estados do Brasil em termos de investimentos em comparação com o PIB. De acordo com o
Dieese, mesmo sendo a 5.ª maior economia e tendo a 6.ª maior população entre os estados
brasileiros, o Paraná ficou na 10.ª posição na classificação de investimentos, atrás de estados
como Espírito Santo e Amazonas. Para o presidente do Senge-PR, Ulisses Kaniak, os recursos
escassos para o investimento público se refletem na falta de melhorias para a população. “Saúde,
educação e transporte são necessidades básicas para a sociedade, que sofrem com a falta de
investimentos”, afirma Kaniak.

No primeiro semestre de 2011, houve investimento de R$ 16,809 bilhões dos estados brasilei-
ros, sendo que o Paraná, neste período, investiu apenas R$ 206 milhões, ficando atrás  de estados
como Roraima, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Acre, Maranhão e Mato Grosso do Sul. De acordo
com o autor do estudo, o pesquisador do Dieese Fabiano Camargo Silva, a prática do governo
paranaense têm sido contrária à mudança de gestão anunciada. “Pelos estudo, parece que o tão
propalado “Choque de Gestão” anunciado pelo governo estadual no início de 2011 e que preconi-
zava a eficiência na gestão e mais recursos para áreas prioritárias como investimentos públicos
não está se efetivando na prática. Ou seja, o panorama dos investimentos no Paraná parece não
mudar em relação ao que vem ocorrendo desde 2000”, aponta o economista.
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final do ano passado, que definiu os valo-
res e formas de atualização das anuidades
dos conselhos federais a partir deste ano”,
ressaltou Meyer.

Segundo  comunicado emitido pelo
Confea, “o  exercício de 2012 constitui uma
situação excepcional em face de se tratar
de um período de transição, ocasionado pela
aprovação da Lei nº 12.514, que demandou
adequações por parte dos Conselhos Fede-
rais das diversas profissões regulamenta-
das”. O Confea também ressalta que os
valores das anuidades de pessoas físicas
para 2012, referente às profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea está
abaixo dos valores estabelecidos por outros
Conselhos, por exemplo: Medicina – R$
485,00; Química – R$ 500,00; Contabilida-
de – R$ 398,00, Farmácia – R$ 360,00 e
Arquitetura e Urbanismo - R$ 369,39”.

Senge-PR lança curso
em Previdência
Complementar

O Senge-PR desenvolveu em parceria
com a Associação Nacional de Participan-
tes de Fundos de Pensão (Anapar), um
curso sobre Previdência Complementar. O
objetivo da atividade é capacitar dirigentes
sindicais e trabalhadores em geral sobre o
sistema de previdência complementar no
Brasil. O curso conta com o apoio do Sin-
dicato dos Petroleiros do Paraná e Santa
Catarina (Sindipetro/PR-SC)  e da Fede-
ração dos Trabalhadores em Empresas de
Crédito do Estado do Paraná (Fetec-PR).

Além de abordar os aspectos norma-
tivos relevantes sobre o tema, o programa
do curso situa o modelo previdenciário
dentro de uma realidade ampla do mundo
do trabalho e de seus atores.  A partir dos
conceitos fundamentais do sistema

previdenciário, com ênfase nos planos fe-
chados, o curso tem como  proposta pe-
dagógica promover a interlocução do de-
bate da educação previdenciária com os
dilemas centrais do mundo do trabalho.

De acordo com o presidente do Senge-
PR, Ulisses Kaniak, o curso é uma
excelente oportunidade para aqueles que
desejam conhecer e se aprofundar sobre o
tema. “Percebemos que muitos
trabalhadores e até dirigentes sindicais não
conhecem com intensidade os meandros
que envolvem  os fundos de pensão que
garantem sua aposentadoria comple-
mentar.  Por isso, desenvolvemos em
parceria com a Anapar esse curso, que
conta com docentes de altíssimo nível”,
ressalta Kaniak. As aulas acontecerão no
Campus da Universidade Positivo em
Curitiba, com carga horária de 60 horas.
O início foi no dia 5 de maio e o término
em 25 de agosto.

Mercado de trabalho e

futuro econômico norteiam

seminário realizado pelo

Crea-PR e Senge-PR
O Senge-PR e o Crea-PR realizaram no

dia 12 de abril o seminário “Economia, Indús-
tria, Trabalho: Perspectiva do Brasil para o
Século XXI”, que discutiu o cenário do mer-
cado de trabalho para profissionais da enge-
nharia, agronomia, áreas tecnológicas e técni-
cas no Brasil.

Apresentando a palestra “Brasil como 6ª
economia e os impactos no mercado de tra-
balho da engenharia”, Fabiano Camargo da
Silva, da subseção do Dieese no Senge-PR,
afirmou que, mesmo com crescimento sus-
tentado, registrado pelo PIB de R$ 4,41 trilhões
em 2011, o País ainda apresenta entraves ao
desenvolvimento como a desindustrialização

precoce, juros elevados, falta de infraestrutura,
desigualdades sociais, concentração de renda
e riqueza e um mercado de trabalho ainda pre-
cário, com informalidade, rotatividade, baixos
salários e terceirização. “A demanda por en-
genheiros é bem localizada e observada em
áreas pontuais. Acredito que temos condições
de atender a maioria dos setores”, salientou o
presidente do Senge-PR, engenheiro civil
Ulisses Kaniak.

“O Salário Mínimo Profissional e a
Empregabilidade dos Profissionais” foi o tema
da palestra ministrada pelo engenheiro agrô-
nomo Carlos Bittencourt, presidente da
Fisenge. “Questionamos países que vêm para
o Brasil, mas não querem permitir esta reci-
procidade. Com o atual desenvolvimento
positivo do Brasil e a crise pela qual a Europa
passa, há uma pressão muito grande, princi-
palmente de Portugal e Espanha, para que
seus profissionais venham trabalhar no Bra-
sil. Agora que estamos bem, eles querem vir
para cá, mas não deixam irmos para lá traba-
lhar. É imprescindível frisar esta cláusula da
reciprocidade”, defendeu.

Para o assessor parlamentar do Crea-PR,
engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr, que
proferiu a palestra “Engenharia Nacional e
Desenvolvimento”, é necessária uma política
conectada ao desenvolvimento e crescimen-
to que a sociedade pede. “Hoje temos garga-
los ao crescimento, como, por exemplo, o
modelo de pedágio implantado no Paraná, que
não privilegia o desenvolvimento do Estado
como um todo, uma vez que foca principal-
mente a região metropolitana de Curitiba”, fa-
lou. “O crescimento nacional e as grandes pos-
sibilidades que se abrem na construção civil,
petróleo, engenharia naval, habitação,
infraestrutura, logística e agronegócio, pedem
que as entidades e instituições de ensino invis-
tam na atuação e no papel do engenheiro como
propulsor do desenvolvimento nacional”.


