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2 O autor dedica este texto a todos que recentemente compraram gato por lebre.

Há idéias que se parecem com um cachorro de estimação. Elas surgem um 
dia em nossas vidas e passam a fazer parte delas por anos a fio. Nós as ali-
mentamos e gostamos de afagá-las. Idéias assim são fiéis como o cachorro 
de casa: permanecem com o dono mesmo durante as piores crises, quando 
tudo o mais parece desmoronar. Em momentos desfavoráveis, quando teme-
mos que nossas idéias possam provocar reações adversas, nós as mantemos 
abrigadas: apenas as revelamos aos que são muito amigos. Em tempos me-
lhores, limpamos e enfeitamos as idéias e as exibimos em público, confiantes 
em que elas serão capazes de encantar a outros assim como nos fizeram ficar 
encantados. 

Existem idéias, porém, que melhor se assemelham a animais de outras es-
pécies. Esse é o caso das idéias e propostas sobre reforma da previdência 
do servidor público, ora apresentadas nos termos da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 40, de 2003 (PEC 40/03). Os conceitos nela contidos já são 
conhecidos há algum tempo, mas, ao contrário de um cachorro fiel, passaram 
a ser afagados por outras mãos. As reformas propostas não parecem ligadas 
a uma pessoa ou mesmo a um partido: neste caso, com fidelidade canina, 
teriam acompanhado os que as sustentavam, quando substituídos no poder. 

Essas idéias mais parecem gatos vadios, desses que habitam os sótãos - ou 
os porões - de grandes casas. Não são ligados às pessoas que nelas habitam, 
mas ao habitat em que vivem. Assim parecem ser as sempre repetidas idéias 
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e propostas de Reforma da Previdência, que permanecem circulando pelos 
desvãos do famoso palácio, mesmo após seu antigo ocupante ter ido embora. 
Com surpreendente rapidez, foram se aproximando dos novos moradores. 
Após uma pouco constrangida convivência inicial, as tais idéias já voltam 
a circular sem empecilhos pelas dependências do palácio em que há tanto 
tempo habitam. Hoje estão sendo muito bem tratadas, pois engordam a olhos 
vistos e já são apresentadas aos visitantes.

A longevidade dessas idéias felinas já permite que possamos identificar cada 
uma delas e suas principais características. Embora dependam do conjunto 
da Reforma da Previdência para serem respeitadas e temidas, assim como 
os gatos vadios se apóiam na força do bando, elas possuem personalidades 
distintas - com a tolerância do leitor para que se possa atribuir personalidade 
a idéias. Ou a gatos. 

Em respeito à precedência devida às mulheres, comecemos pelas idéias de 
expressão feminina. As gatas do bando, em outros termos.

Dentre todas, a idéia mais conhecida é a Contribuição dos Inativos: os ina-
tivos e pensionistas passariam a recolher contribuição calculada sobre os 
respectivos proventos e pensões. Embora adotada pela Reforma da Previ-
dência, a Contribuição dos Inativos é geneticamente originária do bando do 
Ajuste Fiscal, onde desfruta do maior prestígio. Qual gata velha e esperta, a 
Contribuição dos Inativos parece ter realmente sete vidas. Não goza de bom 
conceito na vizinhança, tanto que já foi escorraçada várias vezes pelos mo-
radores dos outros palácios da mesma praça. Chegou a ser dada como morta 
e foi até insultada pelos que hoje ocupam o palácio onde a gata velha sempre 
buscou refúgio. No entanto, para surpresa de alguns, volta agora a mostrar-se 
forte e desinibida. Os que não a toleram, acusam-na de covarde, por atacar os 
aposentados e pensionistas, que não têm como se defender, pois sequer têm 
como fazer greve. O novo morador do palácio garante que a Contribuição 
dos Inativos foi adestrada e que os aposentados e pensionistas de baixa renda 
não serão vítimas de suas garras afiadas. Quantos fios de bigode de gato vale 
essa promessa?

Uma outra idéia que há muito tempo vem sendo acalentada pelos sucessivos 
moradores do palácio é a Aposentadoria Complementar. Apesar de não ser 
tão nova, essa proposta é como uma gata fotogênica, cuja aparente beleza 
oculta a idade e alguns defeitos. Dizem que banqueiros têm um encanto 



10 CADERNOS ASLEGIS 19 11Os gatos do palácio e a Reforma da Previdência

especial por ela. Por ser muito vulnerável a algumas perigosas doenças de-
generativas, o antigo morador do palácio havia-se comprometido a manter 
a Aposentadoria Complementar abrigada até que fosse possível vaciná-la 
contra tais doenças, por meio de lei complementar. O novo morador, todavia, 
resolveu dispensar tal vacina e pretende dar plena liberdade à Aposentadoria 
Complementar para que ela possa transitar à vontade fora do palácio.

A terceira proposta ora resgatada é a Redução da Pensão, que passaria a 
corresponder a setenta por cento dos vencimentos dos proventos do servidor 
falecido. Em termos comparativos, tem o aspecto semelhante a uma gata 
vistosa, de aparência quase inofensiva. É tida por equilibrada dentro do 
bando, não sendo considerada capaz de produzir danos letais. No entanto, os 
pelos de suas patas ocultam garras muito afiadas, pois o referido percentual 
pode ser ainda mais reduzido por lei ordinária, fazendo com que a Redução 
de Pensão venha a assumir dimensões inimagináveis, que colocariam os 
pensionistas em situação de verdadeiro perigo. Quem será capaz de conter a 
Redução de Pensão nessas circunstâncias?

Chegamos ao final do elenco feminino de propostas para reformar a previ-
dência dos servidores públicos. É hora de falar sobre a Proporcionalidade 
Absoluta. De acordo com essa proposta, o cálculo dos proventos de aposen-
tadoria passará a considerar as remunerações do servidor que tenham servido 
de base para o cálculo das contribuições efetuadas para os regimes a que 
tenham estado vinculados. Sob essa redação oculta-se a mais radical de todas 
as medidas contidas na PEC 40/03. Os meios de comunicação têm apresen-
tado essa proposta como afetando apenas aqueles servidores que tivessem 
trabalhado por muitos anos na iniciativa privada, ingressando no serviço 
público motivados apenas pela perspectiva de polpudas aposentadorias. Na 
verdade, o contingente a ser atingido por essa proposta é muito mais amplo: 
abrange praticamente todos os atuais servidores públicos e provoca prejuízo 
que é tão maior quanto maior for o tempo de serviço público.

Isto ocorre porque os atuais servidores federais que ingressaram no serviço 
público até 1990 foram contratados, salvo poucas exceções, sob a égide da 
legislação trabalhista. Ao serem incorporados ao regime jurídico único ins-
tituído naquele ano, em virtude de lei, tiveram seus tempos de serviço apro-
veitados para todos os efeitos, inclusive para a aposentadoria pelas regras 
daquele regime próprio. O tempo anterior de serviço público, sob a legisla-
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ção trabalhista, passou assim a ser indistinto, para efeito de aposentadoria, 
do tempo que veio a ser cumprido sob o novo regime. Muitos servidores já 
se aposentaram com base nesse critério de contagem de tempo. 

A Proporcionalidade Absoluta vem desconstituir o que parecia definitiva-
mente constituído: os tempos que já foram contados, automaticamente ou 
por averbação, serão aproveitados, a partir da aprovação da PEC 40/03, sob 
condições bem menos favoráveis. 

Alguns podem pensar que essa idéia é absolutamente nova. Não faria parte, 
portanto, do bando de gatos do palácio. Não é verdade, porém. A Proporcio-
nalidade Absoluta é idéia antiga, que já circulava discretamente há algum 
tempo. Ela pode ser identificada no álbum de família das propostas para a 
previdência: aparece no Livro Branco da Previdência do governo anterior, 
sob o título “Novos Parâmetros para os Ativos”3. Um exame de DNA facil-
mente comprova essa origem: os parágrafos 66, 68 e 70 da Exposição de 
Motivos da PEC nº 40, de 2003, que pretendem justificar a Proporcionalida-
de Absoluta, foram plagiados do texto do referido Livro Branco (pp. 103 e 
104). As gatas, assim como os lobos do provérbio, perdem o pêlo mas não 
perdem o vício.

Acredita-se que o antigo morador do palácio tenha preferido manter a Pro-
porcionalidade Absoluta em cativeiro, temendo ser incapaz de controlar sua 
inusitada ferocidade. Caso seja mesmo liberada, ela vitimará a quase tota-
lidade dos atuais servidores públicos. Se preferirem a aposentadoria pelas 
regras de transição, terão enorme prejuízo, pois seus proventos poderão ser 
reduzidos a menos da metade do valor que teriam caso fosse preservada a 
aposentadoria integral a que pensavam ter direito. Se quiserem evitar perda 
tão substancial de renda familiar, serão obrigados a permanecer no serviço 
público, talvez até serem alcançados pela aposentadoria compulsória. Trata-
se, sem dúvida, de autêntico dilema do tipo se correr o bicho pega, se ficar 
o bicho come. 

Passemos agora às propostas designadas por expressões masculinas. A 
primeira delas é o Aumento da Idade para Aposentadoria. Em sua primei-
ra investida, essa proposta já se converteu em norma constitucional, com 
a promulgação da Emenda nº 20, de 1998. À época, a idade mínima para 

3 Livro Branco da Previdência Social . Ministério da Previdência e Assistência Social, 2002. 
Item 5.2.2.1, p. 105.
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aposentadoria dos servidores públicos foi fixada na regra permanente em 
60 anos para os homens e 55 para as mulheres. Ao mesmo tempo, regra 
transitória permitia aos que já houvessem ingressado no serviço público 
usufruírem esse benefício a partir dos 53 anos, para os homens, e dos 48 
anos, para as mulheres, desde que satisfeitas algumas outras condições. 
Não se impunha qualquer penalidade aos que se beneficiavam da regra de 
transição. O Aumento da Idade para Aposentadoria ressurge agora em nova 
roupagem, impondo uma redução de proventos da ordem de cinco por cento 
para cada ano de antecipação da aposentadoria em relação ao previsto na 
regra permanente.

O equivalente felino dessa proposta é um gato até que de bom aspecto, cujo 
comportamento é tido como bastante razoável. Se não estivesse ultimamente 
andando em más companhias, seria um gato daqueles que se pode deixar en-
trar em casa sem susto. Ao se juntar aos demais gatos de má índole do bando, 
o Aumento da Idade para Aposentadoria corre o risco de morrer à míngua. 
Diante da voracidade da Proporcionalidade Absoluta, da qual pouquíssimos 
servidores escaparão, é provável que não sobre quase nada para o Aumento 
de Idade para Aposentadoria, que pode vir a falecer de inanição. 

Outra proposta que agora volta a ser exposta à luz do dia é o Fim da Pari-
dade. Os proventos da aposentadoria e as pensões, cujos reajustes são hoje 
vinculados às remunerações dos servidores da ativa, passariam a ser reajus-
tados por critérios não especificados. Com isso as futuras aposentadorias e 
pensões poderão ter seus valores reais diminuídos como resultado da infla-
ção, reabrindo-se a via inflacionária para promoção do ajuste fiscal, às custas 
dos aposentados e pensionistas do serviço público.

O Fim da Paridade é dos mais velhos gatos do bando que freqüenta o palácio. 
É um gato gordo e preguiçoso, incapaz de atacar diretamente quem quer que 
seja. O problema é que os pêlos desse gato transmitem a doença da deterio-
ração do poder aquisitivo, que pode ser letal a longo prazo, o que o torna 
potencialmente muito perigoso.

Voltam também a integrar proposta de emenda à Constituição os conceitos 
de Teto e Subteto de remuneração. O Teto, até então vinculado ao subsídio 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, não foi ainda efetivamente imple-
mentado, por depender de lei de iniciativa conjunta dos três Poderes. A PEC 
40/03 busca dar eficácia imediata ao Teto, vinculando-o à remuneração atual 
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dos integrantes daquela Corte, e eliminando a difícil composição tripartite 
hoje exigida para a proposta de fixação de seus subsídios. Adicionalmente, 
restaura o conceito de Subteto, ao fazer adotar como limite remuneratório, 
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador, e, nos 
Municípios, o do Prefeito.

No palácio, o Teto e o Subteto são gatos gêmeos muito conhecidos. Fre-
qüentaram, em outra época, o bando da Reforma Administrativa. Foram 
aceitos, faz pouco tempo, no bando da Reforma da Previdência, pela 
natural afinidade com seus integrantes. São gatos grandes, valentões, que 
só investem sobre presas de razoável tamanho. Daí porque são gatos que 
contam com a simpatia de muitos. O que se teme, porém, é que a eventual 
escassez de presas de maior porte faça esses gatos atacarem indiscrimina-
damente presas cada vez menores. Teme-se que o Subteto, em especial, 
seja capaz de apresentar esse desvio de comportamento.

Todas essas idéias e propostas, como vimos, são reedições de outras, tan-
tas vezes já apresentadas e debatidas. A exceção é a proposta de Gestor 
Único para cada ente estatal. Essa proposta fará com que, em cada esfera 
de governo, um único órgão seja responsável por administrar as aposenta-
dorias e pensões. Esses órgãos gestores certamente integrarão a estrutura 
dos respectivos Poderes Executivos. Pode-se imaginar a cena futura de 
um Ministro do Supremo Tribunal Federal, quando aposentado, paciente-
mente ‘mofando’ em uma desconfortável sala de espera, aguardando ser 
atendido por um pretensioso burocrata de quinto escalão?

Os gatos até aqui apresentados sempre freqüentaram o palácio, como já 
mostramos, sem dar importância ao fato de o morador ser sociólogo ou 
operário. Como todo bando, todavia, a Reforma da Previdência também 
conta com um menor de idade, capaz de fazer estripulias sem chamar a 
atenção. O gato menor de idade, recém-chegado, é o Gestor Único. Alguns 
podem não dar muita importância a ele. Não se pode esquecer, porém, que 
esse gato se alimenta da independência entre poderes, planta tenra pela 
qual os sucessivos moradores do palácio nunca revelaram maior apreço.

São esses os gatos da Reforma da Previdência. Nós sempre repetimos que, 
à noite, todos os gatos são pardos. Já aos olhos dos gatos do palácio, seus 
atuais ocupantes são tão pardos quanto seus antecessores.
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Nota do autor. Para os que não estão familiarizados com os gatos que foram 
apresentados, identificamos as tocas atualmente ocupadas por cada um de-
les. Alguns são mais destemidos e suas tocas são bem expostas; outros ficam 
ocultos a um olhar desavisado, de tão dissimulados que são seus esconderi-
jos. Vejamos onde encontrá-los:

Contribuição dos Inativos – art. 40, § 18, da Constituição, na redação dada 
pelo art. 1º da PEC 40/03, art. 8º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 20, de 
1998, com a redação dada pelo art. 2º da PEC 40/03, e art. 5º da mesma.

Aposentadoria Complementar – art. 40, §§ 14 e 15, da Constituição, com a 
redação dada pelo art. 1º da PEC 40/03, e art. 8º, § 2º, da mesma.

Redução da Pensão – art. 40, § 7º, da Constituição, com a redação dada pelo 
art. 1º da PEC 40/03, e art. 4º e art. 8º, § 3º, da mesma.

Proporcionalidade Absoluta – art. 40, § 3º, da Constituição, com a redação 
dada pelo art. 1º da PEC 40/03, e art. 8º , caput e § 1º, da mesma.

Aumento de Idade para Aposentadoria – art. 8º, §§ 1º e 4º, da Emenda Cons-
titucional nº 20, de 1998, com a redação dada pelo art. 2º da PEC 40/03.

Fim da Paridade – art. 40, § 8º, da Constituição, com a redação dada pelo art. 
1º da PEC 40/03, e art. 9º da mesma.

Teto e Subteto – art. 37, XI, e 48, XV, da Constituição, com a redação dada 
pelo art. 1º da PEC 40/03, e arts. 10 e 11 da mesma.

Gestor Único – art. 7º da PEC 40/03.
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