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Apresentação

Discutir e analisar a Previdência Social não é tarefa fácil, 
mas a Comissão de Finanças e Tributação não se furtou 
a esse debate. Diante da aprovação, pelo Senado, do PL 

nº 3.299/08, que propôs a extinção do Fator Previdenciário e sua 
substituição pela média dos últimos 36 meses de contribuição, a 
Câmara dos Deputados foi instada a se manifestar. O Projeto, de 
autoria do Senador Paulo Paim, foi aprovado no Senado e seguiu 
para esta Casa, onde coube à Comissão de Finanças e Tributação 
a análise de mérito e de adequação financeira e orçamentária. 

Designado relator, o Deputado Pepe Vargas e seus pares acor-
daram que não seria suficiente, diante da importância da pro-
posta, restringir a discussão à aprovação ou à rejeição do parecer. 
Por isso, o relator da proposição apresentou requerimento para 
realização de audiências públicas sobre o tema. A Comissão não 
só aprovou a iniciativa como anuiu que deveriam ser realizadas 
várias audiências, a fim de conceder à sociedade a oportunida-
de de discutir profundamente o tema, ouvindo-se seus variados 
segmentos.

E assim foram realizadas quatro audiências públicas, cada uma 
destinada a ouvir um grupo interessado no assunto. As reuniões 
foram organizadas de forma a dar amplitude máxima à discus-
são, extrapolando, às vezes, os limites contidos no Projeto de Lei 
para alcançar outras propostas com vistas ao aprimoramento do 
sistema previdenciário. 
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Para a primeira reunião foram convidados os representan-
tes do setor empresarial; para a segunda, os representantes dos 
trabalhadores. Na terceira, foram ouvidos os técnicos, a fim de 
se garantir aos Deputados e à própria sociedade um aprofunda-
mento teórico sobre o assunto. E, por fim, na quarta audiência, 
a Comissão de Finanças recebeu o ministro da Previdência Social 
e pôde averiguar a posição do governo federal sobre a questão.

Tamanha disposição para o debate resultou em discussões pro-
fícuas, que possibilitaram não apenas a compreensão do tema, 
tradicionalmente complexo, mas também alargaram a capacida-
de do Parlamento de garantir voz às variadas vertentes sociais, 
enaltecendo a discussão que é uma das mais importantes para o 
futuro dos brasileiros. 

Com essa série de audiências públicas, a Comissão de Finan-
ças e Tributação espera ter contribuído para o exercício do pleno 
sentido da Democracia, garantindo à sociedade a expressão de 
seus distintos pontos de vista, e assim alcançando todas as nu-
ances do debate. 

Esta publicação, que traz a transcrição das apresentações, do 
debate e dos documentos que fomentaram as Audiências Públi-
cas, demonstra que a CFT assume a responsabilidade de trans-
mitir aos brasileiros a produção e a discussão de idéias ocorridas 
no âmbito do Parlamento acerca de uma proposta cujos efeitos 
serão abrangentes, e ainda analisa outras sugestões sobre as pos-
sibilidades de evolução da Previdência Social no Brasil.

Brasília, 7 de abril de 2009.
Deputado VIGNATTI

Presidente
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Audiências Públicas

Fator Previdenciário

 DIA 26/03/09, às 10h no Plenário 3, Anexo II:

Discussão sobre o Projeto de Lei Nº 3.299, de 2008,  
que Trata da Extinção do Fator Previdenciário (Empresários)

Expositores:

THOMÁS TOSTA DE SÁ
Consultor da Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras – CNF, representando o Sr. Fábio Colletti 
Barbosa, Presidente.

NILTON MOLINA Vice-Presidente da Federação Nacional das Empresas de 
Seguros Privados e de Capitalização – FENASEG.

RAUL VELLOSO Consultor da Confederação Nacional do Transporte – 
CNT, representando o Sr. Clésio Andrade, Presidente.

MARCO ANTÔNIO REIS GUARITA
Diretor de Relações Institucionais da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, representando o Deputado 
Armando Monteiro, Presidente.

CID HERÁCLITO DE QUEIROZ

Consultor Jurídico da Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, e o Sr. Roberto 
Nogueira Ferreira, representando o Sr. Antônio Oliveira 
Santos, Presidente.

LUIGI NESE Presidente da Confederação Nacional de Serviços.
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DIA 31/03/09, às 14h30 no Plenário 4, Anexo II:

Discussão sobre o PL Nº 3.299/08,  
que Trata da Extinção do Fator Previdenciário (Centrais Sindicais)

Expositores:

FRANCISCO CANINDÉ PEGADO Secretário-Geral, representante do Sr. Ricardo Patah, 
Presidente da União Geral dos Trabalhadores – UGT.

ANTONIO NETO Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 
– CGTB.

PAULO PEREIRA DA SILVA Deputado Federal e Presidente da Força Sindical.
ARTUR HENRIQUE DA SILVA SANTOS Presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT.

MOACIR MEIRELLES DE OLIVEIRA
Secretário-Geral da Confederação Brasileira dos Aposen-
tados e Pensionistas – COBAP, representando o Sr. Warley 
Martino Gonçalves, Presidente.

JOILSON CARDOSO
Secretário de Relações Institucionais da Central de Traba-
lhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, representando 
o Sr. Wagner Gomes, Presidente.

LUÍS CARLOS PRATES
Representante da Secretaria-Executiva da Coordenação de 
Lutas – CONLUTAS, representando o Sr. José Maria de 
Almeida, membro.

ASSUNTA DI DEA BERGAMASCO Presidente da Associação Nacional dos Auditores da 
Receita Federal do Brasil – ANFIP.

CELSO AMARAL DE MIRANDA PIMENTA
Diretor de Seguridade Social, Aposentados e Pensionis-
tas – NCST, representando o Sr. José Calixto Ramos, 
presidente da Nova Central dos Trabalhadores – NCS.

ALESSANDRA LUNAS Representante da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res na Agricultura – CONTAG.
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DIA 02/04/09, às 10h no Plenário 4, Anexo II:

Discussão sobre o Projeto de Lei Nº 3.299, de 2008,  
que Trata da Extinção do Fator Previdenciário (Técnicos)

Expositores:

LEONARDO RANGEL Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA.
MATUSALÉM DOS SANTOS Advogado especialista em Previdência Social.

GUILHERME COSTA DELGADO Professor do Departamento de Economia da Universidade 
Federal de Uberlândia.

KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO Pesquisador do IBGE.

FÁBIO GIAMBIAGI
Chefe do Departamento de Risco de Mercado do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES.
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DIA 07/04/09, às 14h30 no Plenário 2, Anexo II:

Discussão sobre o Projeto de Lei Nº 3.299, de 2008,  
que Trata da Extinção do Fator Previdenciário (Governo)

Expositor:

JOSÉ PIMENTEL Ministro de Estado da Previdência Social.
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Primeira Audiência Pública:  
Empresários – 26/03/09

A seguir, apresentam-se as gravações transcritas da primeira 
Audiência Pública, elaborada pelo Departamento de Taquigrafia, 
Revisão e Redação (DETAQ), na qual estão incluídas as exposi-
ções dos convidados e o debate dos parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Declaro aberta esta 
reunião de audiência pública destinada a discutir o Projeto de  

Foto: SEFOT/SECOM

1ª Mesa: Thomás Tosta de Sá, Dep. Vignatti, Nilton Molina e Raul Velloso.
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Lei nº 3.299, de 2008, que trata da extinção do fator previdenci-
ário, resultado da aprovação de requerimento de autoria do Rela-
tor da matéria, Deputado Pepe Vargas.

Informo que, tendo em vista o número de convidados, serão 
compostas 2 Mesas de debates, da seguinte forma: na primeira 
Mesa, cada expositor terá o prazo de 10 minutos; depois compo-
remos a segunda Mesa e, a seguir, abriremos para o debate geral.

Convido para compor a primeira Mesa o Sr. Thomás Tosta de 
Sá, consultor da Confederação Nacional das Instituições Finan-
ceiras — CNF, representando o Sr. Fábio Colletti Barbosa, Presi-
dente da CNF; o Sr. Nilton Molina, Vice-Presidente da Federação 
Nacional das Empresas de Seguro Privado de Capitalização — FE-
NASEG; o Sr. Raul Velloso, consultor da Confederação Nacional 
do Transporte — CNT, representando o Sr. Clésio Andrade, Pre-
sidente da CNT.

Srs. Deputados, convidados, pessoal que assiste a esta reunião, 
movimento sindical presente — já vi aí a bandeira do Sindicato 
dos Comerciários, filiado à CUT do DF —, este é um debate com-
binado na Comissão e proposto pelo Relator, Deputado Pepe 
Vargas, e tem como objetivo aprofundar o debate sobre o fator 
previdenciário.

Acho que há uma predisposição muito forte do Relator, Depu-
tado Pepe Vargas, para construir uma saída que seja boa para os 
trabalhadores brasileiros e para o Estado brasileiro. Daí a necessi-
dade de aprofundamento no estudo da matéria.

Nós realizaremos sobre o tema 4 audiências. Separamos os pú-
blicos. Hoje estamos com os representantes do setor empresarial. 
Faremos ainda uma audiência com os trabalhadores, os represen-
tantes de todas as centrais sindicais de trabalhadores; outra com 
especialistas no tema de várias áreas, como a Academia, pessoas 
de notoriedade; e a última com representantes do Governo.

Quero avisar que, além de termos a colaboração do Jornal 
da Câmara, da Rádio Câmara, da TV Câmara, enfim, dos órgãos 
oficiais desta Casa, que vão cobrir este debate e reprisá-lo, bem 
como outros debates também, em momentos sempre importan-
tes, de modo a colaborar, de certa forma, para informar o Brasil 
e também a mídia nacional, vamos fazer uma publicação. Já foi 
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combinado aqui que uma das publicações da CFT será esse estu-
do detalhado.

Então, todas as contribuições que os senhores e os Parlamen-
tares darão hoje, e também nas outras audiências públicas sobre 
o tema, vão se tornar uma publicação, porque achamos que esta 
Comissão, como tem a responsabilidade de tratar da adequação 
financeira e orçamentária e da responsabilidade do Estado, tem 
também o compromisso de formalizar este debate, uma vez que 
o que vamos construir aqui pode ser o que será aceito pelo Par-
lamento e pelo Brasil, de forma geral. Então, acho que a nossa 
contribuição será de grande valia.

Queria combinar, então, que, inicialmente, tendo em vista 
que 5 dos 6 convidados já se encontram presentes, cada um deles 
disporá de 10 minutos iniciais e, depois, com certeza, se houver 
mais questões a serem colocadas e aprofundadas, elas poderão, 
no debate, ser aprofundadas. Fixaremos esse tempo, sem preju-
ízo da necessidade dos expositores de um tempo maior depois, 
porque haverá perguntas dos Deputados, e, se tiverem necessida-
de, terão direito a réplica e tréplica. Depois da exposição dos ex-
positores, falará o Relator, Deputado Pepe Vargas, que já tem um 
estudo detalhado sobre a exposição, a qual apresentará também, 
numa intervenção inicial, em nome dos Deputados.

Passo a palavra ao Sr. Thomás Tosta de Sá.
O SR. THOMÁS TOSTA DE SÁ – Bom dia a todos.
Agradeço ao Deputado Vignatti o convite formulado para dis-

cutir este tema, que é altamente apaixonante — costumo dizer 
que previdência e futebol são 2 temas que apaixonam todas as 
pessoas, cada uma com uma opinião diferente.

Agradeço também ao Deputado Pepe Vargas, aos demais De-
putados presentes, às pessoas se que se interessaram pelo tema.

A questão previdenciária, para mim, tem sido uma preocupa-
ção há mais de 30 anos. E eu, não sendo um profissional do ramo, 
tenho buscado me enfronhar no assunto, que é efetivamente apai-
xonante, porque tem uma implicação social da maior importância.

(Segue-se exibição de imagens.)
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Vou pedir ao Marcelo que conduza a apresentação de slides, 
enquanto vou fazer uma leitura, referindo-me às transparências 
que apresentarei.

Àqueles que desejarem a minha apresentação, eu disponibili-
zei várias cópias aqui na frente. Depois poderão pegá-las.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – A Secretaria as dis-
ponibilizará para quem precisar.

O SR. THOMÁS TOSTA DE SÁ – O PL nº 3299/2008, que extingue 
o fator previdenciário e altera o cálculo do benefício da aposenta-
doria, voltando a fazer o cálculo pela média dos últimos 36 meses, 
além de ser um retrocesso no processo da redução das despesas com 
benefícios previdenciários no País, representa também um efeito 
negativo sobre a função social do nosso sistema previdenciário.

Se analisarmos sob o prisma das alterações demográficas por 
que passa a população brasileira, veremos que a eliminação do 
fator previdenciário e a alteração na forma de cálculo do bene-
fício da aposentadoria provocarão fortes impactos negativos na 
capacidade de atendimento da demanda crescente das despesas 
com saúde, educação, segurança e investimentos. Além disso, a 
alteração na forma de indexação dos benefícios previdenciários 
será desastrosa para as contas públicas.

Nas transparências que apresentaremos a seguir, procurare-
mos sintetizar as afirmações acima.

Na primeira transparência, mostramos o quadro-resumo das 
alterações propostas pelos 3 projetos de lei apresentados pelo Se-
nador Paulo Paim no Senado Federal e que se encontram hoje na 
Câmara. Embora sejam 3 as proposições, trataremos apenas do 
PL nº 3299. Os outros 2 projetos, entretanto, como pode ser ob-
servado, também terão enormes impactos financeiros, mas não é 
o objetivo desta Comissão discuti-los. Por isso, vamos nos cingir 
à discussão do PL nº 3299/08.

Se observarmos a transparência nº 2, verificaremos que ape-
nas 6% dos benefícios concedidos representam aposentadoria 
por tempo de contribuição e estão sujeitos ao cálculo do fator 
previdenciário. Consequentemente, a sua eliminação beneficia-
ria apenas 6% dos participantes do sistema.
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Agrava-se essa observação se notarmos, na transparência nº 3, 
que o público afetado pelo fator previdenciário se concentra nas 
faixas superiores da distribuição de renda per capita: 81,6% está en-
tre os 50% de maior renda. Ou seja, a proposta contida no PL nº 
3299/08 é altamente elitista, pois beneficia os trabalhadores de ren-
da mais alta do País, que são aqueles que mais cedo se aposentam.

É o que podemos ver na transparência nº 4, que mostra que 
as mulheres se aposentam, em média, aos 51,4 anos, e os ho-
mens, aos 54,4 anos. A razão disso é que apenas os trabalhadores 
de maior renda conseguem comprovar tempo de contribuição. 
Enquanto isso, os trabalhadores mais pobres só conseguem se 
aposentar por idade, aos 65 anos.

O fator previdenciário, que buscou corrigir uma parte dessa 
injustiça social cometida com todos os trabalhadores, já produ-
ziu, desde 2000, uma economia de 10,1 bilhões de reais, como 
pode ser observado na transparência nº 5, e estimulou uma par-
cela importante dos trabalhadores a adiar seu processo de apo-
sentadoria. O efeito financeiro dessas conseqüências do fator 
previdenciário não está computado nesse número.

Se analisarmos as alterações demográficas da população bra-
sileira, na qual a taxa de fecundidade caiu para 1,83 filhos por 
mulher, nível inferior ao de reposição — transparência nº 6 —, 
poderemos projetar que a população brasileira atingirá seu máxi-
mo em 2030, quando terá um contingente aproximado de 204,3 
milhões de pessoas. Essas projeções e esses gráficos são todos 
oriundos do IBGE e do PNAD.

Isso mostra a gravidade da questão demográfica para a ques-
tão previdenciária. É excelente que a população brasileira passe 
a viver mais, mas os impactos sobre a questão previdenciária são 
fantásticos.

Associando-se a isso as mudanças na distribuição etária da po-
pulação — o percentual de idosos aumentará significativamente, 
conforme mostra a transparência nº 8 —, poderemos observar 
que o impacto fiscal — transparência nº 9 — causado pelas mu-
danças propostas pelo PL nº 3299/08 representará um crescimen-
to gradual das despesas previdenciárias do INSS — só do INSS! 
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— de 7,11% do PIB, hoje, para 16,35% do PIB, em 2050. Não há 
como o País suportar esse nível de despesa previdenciária.

O Brasil já é, hoje, o País que mais despesas com benefícios 
previdenciários apresenta no mundo, em razão do envelheci-
mento de sua população.

Se observarmos o gráfico constante da transparência nº 10, 
veremos que o eixo horizontal mostra o envelhecimento da po-
pulação, e o eixo vertical, o percentual de PIB gasto com despesas 
previdenciárias. Assim, vemos que o Brasil, um País jovem, vem, 
sistematicamente, aumentando o percentual das despesas previ-
denciárias em relação ao PIB. Esses números englobam também 
o setor público. Não dizem respeito apenas ao setor privado.

O Brasil, hoje, aposenta jovens e gasta elevada proporção do 
PIB com previdência. Se compararmos o Brasil, um País ainda 
jovem, com o Japão, observaremos que, enquanto o Brasil tem 
apenas 6,1% de sua população com mais de 65 anos e gasta 
10,9% do PIB com benefícios previdenciários, o Japão, que tem 
20% da população com mais de 65 anos, gasta apenas 7,8% do 
PIB. E eu não diria que os velhinhos japoneses vivem pior do que 
os brasileiros.

Finalmente, se analisarmos, do ponto de vista dos gastos públi-
cos do Governo Federal, os benefícios previdenciários e os compa-
rarmos com as despesas de saúde, educação, segurança e investi-
mentos, verificaremos que eles são 150% maiores. É o que mostra 
a transparência nº 12. Em 2008 foram gastos, pela Previdência, 
302 bilhões de reais com benefícios previdenciários e assistenciais.

É importante destacar, aqui, que há, no orçamento previ-
denciário, um componente significativo de gastos assistenciais. 
Há muito tempo nós temos defendido a separação entre gastos 
assistenciais e gastos previdenciários. Os gastos com segurança, 
educação, saúde e investimentos, por sua vez, ficaram em 120 
bilhões de dólares.

Se analisarmos a questão sob o ponto de vista de gastos per 
capita, os números ficam mais escandalosos: gastamos com Pre-
vidência 8 mil reais per capita; gastamos com saúde, educação e 
segurança 2 mil reais per capita e gastamos com investimentos 
menos de 100 reais per capita.
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Concluindo, o Brasil é um País que precisa aumentar seus gas-
tos sociais nas áreas de saúde, educação e segurança e aumentar 
seus investimentos. Mas, ao contrário, continuamos alimentan-
do uma política previdenciária socialmente injusta, que privile-
gia uma população de aposentados jovens e de mais alta renda, 
em prejuízo de mais investimentos geradores de postos de traba-
lho para os jovens desempregados.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Saúdo o Sr. Thomás 

pela profunda exposição, para a qual certamente ele precisaria de 
muito mais tempo. Mas vamos tentar trabalhar da melhor ma-
neira possível, no momento, para dar continuidade ao debate.

Passo, agora, a palavra ao Sr. Nilton Molina, Vice-Presidente 
da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 
Capitalização.

O SR. NILTON MOLINA – Muito obrigado pelo convite,  
Sr. Presidente.

Ao contrário do Thomás, eu não vou conseguir falar exclusi-
vamente sobre fator previdenciário, porque não consigo fatiar o 
problema da Previdência Social no Brasil. Para mim ela é carente, 
permanentemente, de um estudo no seu conjunto.

(Segue-se exibição de imagens.)
Sabemos todos que há, hoje, na Câmara 3 projetos muito impor-

tantes nessa área e que tratam, na verdade, do fator previdenciário, 
da média dos salários na regra de cálculo da aposentadoria e dos re-
ajustes dos benefícios futuros. Eu acho que esses temas representam 
um pedaço do conjunto e eu não consigo tratá-los separadamente.

Eu sou um segurador especializado em vida e previdência, 
como profissional, e, talvez por obra do próprio oficio, estudo 
a longevidade humana. Faço isso também por fatores pessoais: 
pretendo ser futuro observador desse processo.

Como curiosidade, vale lembrar que McCarthy, quando inva-
diu o Japão, em 1945, encontrou um japonês centenário. Pode 
ser até que houvesse mais alguns, mas ele encontrou só um cen-
tenário. E no censo do Japão de 2005 existiam 33 mil centenários.  
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A curiosidade é que, desses 33 mil centenários, 6 mil eram ho-
mens e 27 mil, mulheres.

Isso tem a ver com a nossa Previdência também, porque as 
mulheres, justamente — não quero me colocar contra as senho-
ras aqui presentes —, se aposentam 5 anos mais jovens e vivem 
5 anos mais que os homens. São questões da Previdência que 
devem ser encaradas.

Há uma passagem genial sobre este assunto, mas não vou 
contá-la agora porque eu tenho só 10 minutos.

Mas, enfim, não consigo imaginar o assunto previdência so-
cial sem colocá-lo dentro deste processo de envelhecimento da 
raça humana. Eu entendo que os demógrafos de hoje não têm 
qualquer dúvida de que as crianças nascidas agora serão centená-
rias. Então, é disso que se trata: quem vai pagar essa conta?

Na verdade, não dá para discutir previdência social ou mesmo 
previdência privada sem tratar da velhice e sem falar sobre quem 
vai pagar a conta. Que sociedade é essa que vai pagar essa conta?

A primeira coisa que observei na leitura dos documentos 
que eu recebi é que o Deputado Pepe Vargas, na sua justificati-
va, diz, entre outras coisas:

“Por tratar-se de matéria relevante, que busca a corre-
ção de um dispositivo que, notadamente, não alcançou, 
na prática, os objetivos para os quais foi instituído e que 
atualmente penaliza os trabalhadores do Regime Geral da 
Previdência Social no momento da sua aposentadoria...”.

Então, eu acho que a primeira coisa a verificar, Deputado, é se, 
realmente, o sistema está penalizando essas pessoas. Isso deve ser 
feito antes, até, de verificar se a sociedade consegue pagar a conta, 
não é isso?

Na transparência seguinte estão dados que eu fui buscar no 
próprio Ministério da Previdência, que os sacou da RAIS. Con-
siderei o período de 1995 até hoje, que é um Brasil novo, um 
Brasil de moeda estável, onde as estatísticas têm uma correlação 
mais leal.
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Aqui está o reajuste dos demais benefícios, os maiores que um 
salário mínimo, que são objeto, na verdade, do fator previdenci-
ário. Eu os comparei com os salários dos funcionários do Estado, 
os estatutários, que estão na primeira coluna; com os salários da 
força de trabalho celetista, os empregados da iniciativa privada, 
que estão na segunda coluna — lembro que a base disso é a RAIS; 
e fiz, na terceira coluna, a correção dos benefícios da Previdência 
Social pelo INPC.

Concluo, na última linha, que os funcionários estatutários 
tiveram, de 1995 a 2006, um reajuste acumulado de 268%; os 
celetistas tiveram um reajuste acumulado de 161%; e os nossos 
aposentados tiveram um reajuste de 237%. Portanto, tiveram 
um ganho de produtividade, sem trabalhar. Este, aliás, é o pon-
to: o aposentado não produz mais riqueza. Ele usufrui da riqueza 
produzida pelos ativos. E os ativos que sustentam a conta do 
INSS — essa é a coluna do meio — são os celetistas, que tiveram, 
no mesmo período, aumento de 161% no seu salário.

É sobre isso que temos que conversar um pouco. Qual é o im-
pacto que isso representa?

Eu peguei, ainda, alguns números, só para incluí-los no deba-
te: a despesa do INSS, em 2007, somada à da previdência do setor 
público, foi de 316 bilhões de reais, que representaram 10,9% do 
PIB. Só as despesas do INSS representaram 6,9% do PIB.

Mas não é para esse número que eu quero chamar atenção. O 
INSS e o Poder Público pagam 25,7 milhões de beneficiários por 
mês, o que significa que 13,6% da população brasileira recebem 
benefícios — contadas aí as criancinhas, aquelas que têm 1 dia 
de vida. Essas crianças estão na população brasileira. Portanto, 
13,6% dos brasileiros recebem um benefício qualquer do seguro 
social brasileiro, seja do INSS, seja do Poder Público. Só que o 
Brasil tem apenas 6,5% de pessoas com mais de 65 anos.

Portanto, não é preciso fazer muita conta para saber que há al-
guma coisa errada nisso. Quer dizer, ainda que admitamos que as 
pessoas começam a perder a capacidade laborativa — quero cha-
mar a atenção dos senhores para o fato de que eu tenho 73 anos 
e me acho absolutamente em ordem — aos 65 anos, e, portanto, 
sua produção fica ruim, ressalto que essas pessoas são apenas 6,5% 
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da população. Mas o sistema de seguro social brasileiro paga bene-
fícios para 13,6% da população brasileira.

É só isso, sabe? Acho que no estudo do seguro social brasilei-
ro... E é por isso que nós somos um ponto fora da curva, como 
disse o Sr. Thomás. Os nossos coleguinhas do BRIC não gastam 
2% do PIB! Isso remete ao Custo Brasil, remete à economia, re-
mete ao futuro do País!

Na próxima transparência, recuperei, de 1938, quando co-
meçou o sistema de seguro social no Brasil, até hoje, como é a 
contribuição patronal. Eu só me refiro a ela; não me refiro nem à 
contribuição do indivíduo. Porque a contribuição patronal não é 
o dinheiro do patrão, mas o dinheiro que vai a custo, o dinheiro 
que vai a produto. Não é isso? O patrão não abre o seu cofre no 
dia 30 e tira um dinheiro para pagar a guia do INSS. Então, eli-
mino desse cenário o que o indivíduo paga, que são os seus 8%. 
Isto aqui é o que a sociedade paga para ele.

Constatei, então, que, em 1938, nós estávamos como estão 
hoje os nossos amigos do BRIC: o patrão pagava 3,5% não da 
folha, mas do máximo benefício, que, nessa época, era de 5 sa-
lários, foi a 10, depois foi a 20 e, finalmente, voltou para 10 
salários. Não é isso?

A partir de 1988, em que há aquela curva ali, aquele degrau, o 
patrão passou a pagar não mais sobre o maior salário de benefí-
cio, mas sobre a folha. Então, a contribuição patronal, remetida 
a custos, que era de 3%, hoje é de 22%.

Eu estava dizendo antes que, se pudesse recompor, no mesmo 
período, uma estatística da informalidade, quer dizer, de como 
se comportou ou como se comporta a informalidade no Brasil, 
eu tenho poucas dúvidas de que não reproduziria o mesmo tipo 
de gráfico. Ou seja, a informalidade será tanto maior quanto 
maior for o custo da empregabilidade. Mas, infelizmente, sobre 
a informalidade, por ser informal, é muito difícil de se conseguir 
plotar uma estatística.

Eu peguei, então, um pouquinho do gráfico do Sr. Thomás, 
que mostrou para onde vão os custos sobre folha, e voltei um 
pouco. Não voltei muito, mas até o momento em que o Brasil 
ficou mais estável, o que ocorreu por volta de 1988. nesse ano 



ação
 parlam

en
tar

25
Comissão de Finanças e Tributação

ainda houve muita inflação, mas, a partir de 1994, o Brasil ficou 
estável.

Agora me refiro somente ao INSS. O Brasil, em 1988, gastava 
2,64% do PIB com as despesas do INSS. Notem que eu não es-
tou falando de receita, mas de gasto. Essa curva foi, em 2007, a 
7,13%; em 2008, na verdade, caiu um pouquinho, porque a em-
pregabilidade e as folhas salariais aumentaram, e foi a 6,9%. Os 
técnicos do Ministério da Previdência demonstram que, se nada 
for feito, se nenhuma alteração for feita, se se congelar o sistema 
como está, até 2050 esse custo vai para 11,23%.

Só isso remeteria a uma outra discussão, no lugar da que gira 
em torno do fator previdenciário e da correção das aposentado-
rias: deveria ser discutido como fazer para que isso não aconteça, 
porque, se os 7% já são insuportáveis, o que significarão os 11%?

Se, ao contrário disso, não fizermos nada e tirarmos o fator 
previdenciário e voltarmos a fazer o cálculo dos benefícios pelos 
3 últimos salários, inexoravelmente, o custo irá a 16%. Dezesseis 
por cento do PIB significa o seguinte, senhores: metade do total 
dos impostos e taxas recolhidos pelo País, ou um pouco menos.

Se eu plotar a partir desse gráfico também a correção das apo-
sentadorias pelo salário mínimo, ele vai a 18%, quase a 19%, aí, 
sim, exatamente metade de 100% dos impostos, taxas e contri-
buições recolhidos pelas Prefeituras, pelos Estados e pela União. 
É disso, finalmente, que se trata.

Eu poderia encerrar aqui — acho que cumpri os meus 10 mi-
nutos —, mas trouxe 2 exemplos da minha empresa e informa-
ção interessantíssima sobre o fator previdenciário.

Esse rapaz, o Mituo Odaira, foi meu funcionário por 35 anos. 
Ele entrou na minha empresa aos 18 anos e se aposentou aos 53. 
Como todo assalariado de nível alto — ele era controller da com-
panhia —, sempre ganhou mais do que o teto e conseguiu provar 
os 35 anos ininterruptos, o que não ocorre — e o Sr. Thomás já se 
referiu a isso — com o empregado de baixa renda. Ele ganhava, 
no mês em que se aposentou, há 13 ou 14 anos, R$957,00. Aliás, 
ele ganhava mais do que isso, mas o teto era de R$900,00 e ele 
se aposentou com R$924,00. Aposentou-se praticamente com 
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100% do teto do maior benefício da época. Recebe as correções, 
e hoje está recebendo R$2.247,00 do INSS.

Vejamos o caso de outro cidadão. O Joaquim era meu motoris-
ta, motorista da companhia. Como todo assalariado de baixa ren-
da, não conseguiu se aposentar a não ser aos 65 anos, quando pro-
vou os 35 anos de contribuição. Portanto, na sua vida laboral, ele 
esteve 10 anos desempregado, trabalhando informalmente etc.

Ele foi atingido pelo fator previdenciário. O Mituo, cuja si-
tuação foi mostrada anteriormente, não foi atingido pelo fator 
porque, naquele momento, a aposentadoria era calculada pelos 
3 últimos salários, coisa que se pretende agora, com esse projeto 
de lei, voltar a fazer.

No dia em que o motorista se aposentou, o Mituo foi falar 
comigo, indignado, porque o motorista, que ganhava, no mo-
mento da aposentadoria, R$1.554,00, estava se aposentando 
com R$2.164,00; mais do que o salário e mais do que ele recebia. 
Ele é um cidadão comum, não obstante controller. Não conseguia 
entender isso. “Mas, Mituo, ele está se aposentando agora, e você 
já recebe o benefício há 13 anos!” — eles têm a mesma idade. 
Esse é o prêmio que a sociedade paga ao Joaquim pelo fato de, 
primeiro, ter trabalho mais e, segundo, receber muito menos.

Esse, na verdade, é o efeito do fator previdenciário. Nada mais 
justo do que isso. O Mituo se aposentou com 53 anos. Ele é ja-
ponês; vai viver até os 100. Ele vai receber, certamente, mais do 
que pagou em 35 anos!

Então, na verdade, essa é a grande discussão do seguro social.
Eu teria mais slides a passar, mas fico por aqui, porque não 

quero estourar muito o meu tempo. Mas, quando eu penso em 
seguro social, eu só penso em uma coisa: quem vai pagar a conta? 
A sociedade suporta essa conta? E não podemos olhar a socieda-
de hoje. Temos que olhar a sociedade prospectivamente, como 
serão, não digo mais meus filhos, mas meus bisnetos que estão 
nascendo. Quantos anos eles viverão? Aquela sociedade do fu-
turo terá recursos para sustentar a futura longevidade humana?

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Agradecemos o Sr. 

Nilton Molina.
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Quebrando um pouco a formalidade, ele disse que queria 
olhar as coisas depois de 100 anos. O japonês, seu ex-emprega-
do, vai conseguir.

O SR. NILTON MOLINA – Eu pretendo até ver se consigo che-
gar lá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Quero passar a pa-
lavra, neste momento, ao Sr. Raul Velloso, consultor da Confe-
deração Nacional do Transporte, que aqui representa o Sr. Clésio 
Andrade.

Convido o Deputado Pepe Vargas para assumir temporaria-
mente a coordenação dos trabalhos.

O SR. RAUL VELLOSO – Muito obrigado.
O perigo de falar quando se juntam pessoas que estão mais 

ou menos do mesmo lado é que as conversas podem ficar repeti-
tivas. Eu vou tentar ser um pouco diferente, mas falarei algo na 
mesma linha do que foi dito aqui antes.

Quero lembrar aos Srs. Deputados e aos demais presentes que, 
quando olhamos os gastos do INSS, verificamos que menos de 
um terço do seu valor corresponde a benefícios cobertos por 
contribuições.

Não sei se alguma vez isso foi colocado assim, mas o fato é 
que, se olharmos um sistema previdenciário como um sistema 
em que é preciso haver uma relação razoável entre contribuições 
e benefícios, verificamos que o nosso sistema não tem nenhuma, 
porque menos de um terço do gasto está coberto pelas contri-
buições. Isso significa que mais de dois terços não estão cobertos 
pelas contribuições do sistema, mesmo com o fator previdenci-
ário operando.

Isso, por sua vez, significa que a introdução do fator previden-
ciário apenas aliviou um pouco esse desequilíbrio fundamental do 
nosso sistema, se acreditarmos que tem que haver alguma ligação 
entre contribuição e benefício. Se não acreditarmos que tem que 
haver essa ligação, aí nem adianta discutir previdência, acho eu, 
porque fica difícil até avaliar — avaliar, para mim, é isso.

Ora, então, se compararmos o nosso sistema com os de ou-
tros países, veremos que sempre existe um grau de contribuição 
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menor do que o total de benefícios pagos, mas o nosso, sincera-
mente, é escandaloso nesse sentido.

O que o fator previdenciário fez foi tentar restaurar um pouco 
desse elo, tanto que conseguiu reduzir, em 7 anos, conforme os 
números apresentados pelo Sr. Thomás — que, imagino, foram 
calculados pelo Ministério da Previdência —, a despesa em 10 
bilhões de reais. Ora, se o sistema não está baseado em contribui-
ções, é sinal de que são os impostos gerais que estão financiando 
boa parte da despesa que está lá.

Então, sinceramente, a discussão sobre acabar com o fator ou 
mantê-lo é a discussão sobre se queremos continuar com um 
sistema ainda mais distanciado da ligação entre contribuição e 
benefício. Aí acaba, volta ao que era, gasta mais. Mas temos que 
olhar as consequências, que é o que o Sr. Molina disse e é, na re-
alidade, o que eu vou fazer aqui nos 15 minutos que me restam 
— isso foi só a introdução.

(Segue-se exibição de imagens.)
Pois bem, eu queria chamar a atenção para um ponto que ain-

da não foi mencionado: hoje, no Brasil, o modelo que existe em 
operação, que eu chamo de crescimento do gasto público cor-
rente, está exaurido. Ele ganhou uma sobrevida, que acaba de se 
exaurir. A bolha imobiliária deu uma sobrevida a esse modelo.

O gasto corrente é o gasto do INSS; é esse gasto que não é li-
gado à contribuição. Então, o drama desse gasto, independente-
mente da questão da desigualdade de renda que esteja aí, é que, 
uma vez aumentado ou estabelecido, ele não volta mais ao que 
era; não há mais inflação para corroer o seu valor. Se eu quiser, 
depois, mudá-lo para menos, não posso.

E o que eu estou dizendo é que, depois do esvaziamento da 
bolha, esse modelo de crescimento do gasto corrente vai rapi-
damente se esgotar. Por quê? Porque o mundo que vem aí é um 
mundo em que se arrecadará muito menos. Vai-se arrecadar me-
nos, vai haver menos jeitos de arranjar dinheiro da sociedade 
para financiar gastos, principalmente aqueles que não podem 
ser reduzidos, depois de fixados. Isso é um fato de que as pesso-
as, infelizmente, não estão se dando conta no momento em que 
estamos vivendo.
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Esse modelo já estava esgotado antes, mas ganhou sobrevida. 
Por quê? Porque a sociedade não aguenta mais pagar imposto! 
O Congresso viu isso aqui quando tentou aumentar imposto, no 
caso da CPMF. E, além disso, os investimentos já estão no fundo 
do poço há muito tempo, o que cria distorções as mais diversas, 
especialmente na área à qual eu estou hoje ligado, a de transpor-
tes. Como os senhores sabem, os investimentos em transportes 
no Brasil desabaram.

O que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, eu tenho que 
mencionar rapidinho que se criou uma bolha tributária no Bra-
sil, nos últimos anos, seguindo a bolha imobiliária de fora. Eu 
não vou ter tempo para explicar isso, mas, se precisar, depois, eu 
explico. Agora, eu só vou mostrar o gráfico, se eu puder mostrar 
o próximo slide.

A bolha tributária está aqui: depois de anos em que a arreca-
dação crescia junto com a atividade econômica, passou a crescer 
junto — antes ela crescia muito mais do que a atividade econô-
mica, porque nós aumentávamos impostos, fazíamos um boca-
do de coisas para isso. A sociedade começou, aqui, a não aceitar 
mais isso. Aí veio a bolha imobiliária. Esse espaço é uma bolha 
tributária. Criaram-se condições para aumentar a arrecadação 
muito mais do que a atividade econômica, e isso permitiu aos 
Governos continuarem a aumentar os seus gastos correntes. Es-
tou falando de União, Estados e Municípios.

Só que, senhores, com a crise, esse modelo acabou. E, poste-
riormente, quando ela passar, o mundo será outro, com menor 
crescimento, e não haverá mais jeito de aumentar a arrecadação, 
a não ser junto com a atividade econômica. E, num primeiro 
momento, minha desconfiança — se eu tiver tempo, explico — é 
a de que vai ocorrer o contrário: a arrecadação crescerá menos do 
que a atividade econômica.

Então, neste mundo não dá para aumentar gasto corrente, prin-
cipalmente aquele que não pode ser cortado depois. Se eu precisar 
depois cortar, por quê? Porque a crise irá embora e a demanda 
privada, externa ou interna, voltará. Eu não tenho como cortar, 
depois, um gasto corrente que não recua.
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O fato é que, por conta desse modelo do crescimento dos 
gastos correntes, nós temos, hoje, uma situação em que apenas 
dois itens — previdência, que é o de maior peso, e pessoal — 
representam 67% do total das despesas. Quando eu somo essas 
despesas com assistência social, o total chega a 77%. Se eu somo 
saúde, chega a 76%. Com isso, o investimento cai para 6% do 
total. Então, essa estrutura é muito rígida, porque em nenhum 
desses gastos é possível recuar.

Investimentos nós cortamos a vida inteira, como quero mos-
trar em seguida.

Isso aqui é para mostrar para os senhores a bolha, representa-
da pela diferença entre as linhas rosa e vermelha, de modo que a 
linha rosa é o índice de crescimento real da arrecadação líquida 
da União, que sai de 100, em 2003, para 151, mostrando um 
crescimento real de 51%. O PIB, por sua vez, cresceu 26%.

A arrecadação cresceu 51%, e o PIB, 26%. E o gasto corrente, 
que é o tema de que estou falando, cresceu 43%. E é porque no 
último ano houve um problema estatístico. Era para ele ter cres-
cido mais, mas parte da despesa foi jogada para o ano seguinte.

O fato é este: estou dizendo isso para mostrar que este modelo 
está esgotado. Então, não há como mexer, para pior, num siste-
ma como este que está aí. Eu tenho que mexer para diminuir o 
gasto, e não para aumentá-lo.

Por outro lado, os investimentos em transportes, que pode-
riam ter sido recuperados nessa bonança tributária, não foram 
retomados. Então, o custo é este: há mais gasto corrente, mesmo 
arrecadando muito, e não se investe. E a infraestrutura do Brasil 
está o caos que está.

Vamos ver algumas indicações.
Esse aqui é o investimento do Ministério dos Transportes des-

de os anos 70. Vejam: eu considerei aqui a média, de 1990 a 2006. 
Essa linha vermelha representa o valor gigantesco de 0,19% do 
PIB. Isso dá algo entre R$4 e R$5 bilhões. O fator previdenciário 
gerou uma economia próxima de R$2 bilhões, em média, por 
ano, pelos valores que eu vi aqui.

Então, esses investimentos, depois de 2003, naquela fase de 
recuperação do gasto, saem de 0,08% do PIB, cerca de R$1 bi-
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lhão, para R$4 bilhões. Foram recuperados! Mas mal chegaram 
à média da fase pior, a mais baixa. Nos anos 70, investia-se 1,8% 
do PIB; hoje investe-se 0,2%, significando 9 vezes mais em per-
centagem do PIB.

Isso aqui é a CIDE, criada exclusivamente para financiar os in-
vestimentos em transportes. Ela está aqui. Alterou a média com a 
entrada da CIDE? Não. Significa que, na prática, a CIDE foi gasta 
em outro lugar.

Então, como podemos querer aumentar ainda mais o gasto 
corrente, se os investimentos estão na miséria que nós estamos 
vendo aí?

Vamos prosseguir, para encerrar.
Vejam o estado lastimável de nossas estradas sob gestão esta-

tal. Olhem aqui: isso aqui é um levantamento da população das 
estradas federais sob gestão estatal, além do grosso das estaduais. 
A CNT faz essa pesquisa porque é uma maneira de avaliar o gasto 
indireto. Por quê? Porque ela classifica as estradas como péssi-
mas, ruins, regulares, boas e ótimas. Não vou poder explicar os 
detalhes, mas quero apenas dizer para os senhores que a soma 
de péssimo, ruim e regular, que são os 3 primeiros blocos desde 
2003, que é quando essa pesquisa é comparável, até 2007, fica 
acima de 80%. Nos outros países — até na Argentina —, o qua-
dro seria completamente diferente: o grosso seriam as colunas 
em azul, e não as outras.

Não é à toa que aquela queda nos investimentos produz esse 
resultado. Por isso é que nós temos que contar as migalhas para 
empregá-las nesse tipo de gasto.

Para encerrar, Deputado, no enfrentamento da crise, que é no 
que nós temos que pensar, a prioridade da política anticíclica de 
curto prazo deve ser o relaxamento da política monetária rígida. 
Dá para reduzir os juros. Enquanto puder, reduz juros. Diante da 
queda da arrecadação, que eu já mostrei, a última providência a 
tomar é aumentar os gastos correntes. Há o risco de voltarem os 
problemas de insolvência.

À frente, a crise se amainará e será preciso abrir espaço para a de-
manda externa. Como vamos retirar o gasto do INSS, se não pode-
mos cortá-lo? Investimento nós podemos cortar. Se aumentarmos o 
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investimento em transportes, depois poderá haver uma decisão de 
não investir, e ponto final.

Aumentar investimentos públicos, especialmente em trans-
portes, resolve gargalos, aumenta a produtividade da economia 
e é medida que pode ser revertida, se houver problema à frente.

Eu acho que ainda há mais uma transparência.
Por tudo isso, o fator previdenciário deve ser mantido exata-

mente como está.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradeço ao Sr. 

Raul Velloso, que aqui representa a Confederação Nacional dos 
Transportes, a manifestação. Com a sua intervenção, nós encer-
ramos a primeira Mesa.

Foto: SEFOT/SECOM

2ª Mesa: Dep. Pepe Vargas, Cid Heráclito de Queiroz, Dep. Vignatti, Luigi 
Nesse e Marco Antônio Reis Guarita.
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Eu agradeço aos nossos 3 debatedores e imediatamente cha-
mo os próximos expositores para compor a segunda Mesa: Sr. 
Marco Antônio Reis Guarita, Diretor de Relações Institucionais 
da Confederação Nacional da Indústria, representando aqui o 
Presidente da CNI, nosso colega Deputado Armando Monteiro; 
o Sr. Cid Heráclito de Queiroz, Consultor Jurídico da Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, repre-
sentando o Sr. Antônio Oliveira Santos, Presidente da Confede-
ração; e o Sr. Luigi Nese, Presidente da Confederação Nacional 
de Serviços. 

Quero anunciar a presença do Sr. Warley Martins Gonçalles, 
Presidente da COBAP – Confederação Brasileira dos Aposenta-
dos. Obrigado pela sua presença. Acho importante a participação 
da sua entidade.

Passo a palavra, de imediato, ao Sr. Marco Antônio Reis Guari-
ta, Diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional 
da Indústria, para a sua explanação, por 10 minutos.

O SR. MARCO ANTÔNIO REIS GUARITA – Muito obrigado, 
Deputado. Mais uma vez, gostaria de reforçar o agradecimento 
pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e trazer a mensa-
gem da Confederação Nacional da Indústria sobre esse tema.

Vamos, logo de início, aos principais pontos que essa apresen-
tação traz à reflexão dos senhores.

(Segue-se exibição de imagens.)
Em primeiro lugar, o equilíbrio da Previdência: é um manda-

to constitucional, é um requerimento para o desenvolvimento 
econômico, é a forma mais forte de garantir que essa importante 
rede de proteção social, que é a Previdência, possa existir no fu-
turo. Essa é a primeira mensagem. Ou seja, a sustentabilidade da 
Previdência tem esse triplo conjunto de elementos que apontam 
na sua direção.

A segunda mensagem é muito clara: em que pese o mandado 
para se ter equilíbrio, o desequilíbrio tem aumentado.

A terceira mensagem: se o desequilíbrio tem aumentado, a nos-
sa expectativa de futuro é que esse déficit se acentue ainda mais.
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A quarta mensagem, o quarto ponto que eu destaco, diz res-
peito ao fato, aqui já demonstrado nas outras apresentações, de 
que o Fator Previdenciário tem atenuado esse desequilíbrio. Ele 
tem tido um impacto positivo sobre o desequilíbrio tanto no 
que diz respeito à média das idades de aposentadoria quanto, em 
particular, no que diz respeito à redução das despesas.

E por último, gostaria de destacar, antes de apresentar o meu 
conjunto de slides, uma mensagem do futuro: a trajetória da nos-
sa pirâmide etária é muito clara e vai nos impor a discussão sobre 
a idade mínima. A sociedade brasileira não terá como se afastar 
desse debate.

Então vamos à apresentação propriamente dita.
Eu faço menção ao art. 201 da Constituição, que determina: o 

Sistema Previdenciário será organizado de acordo com critérios 
que garantam o equilíbrio atuarial e financeiro. Ou seja, o equi-
líbrio do Sistema Previdenciário não é apenas uma opção; é uma 
direção, é uma diretriz da nossa Constituição.

Trago agora a mesma mensagem que outros companheiros 
já trouxeram, mas de outra forma, e faço uma associação clara 
com a questão do crescimento econômico: a sociedade precisa 
crescer. A sociedade vem numa trajetória de crescimento, e o 
crescimento é sempre, numa sociedade como a brasileira, um 
objetivo permanente.

Os benefícios da Previdência correspondem a cerca de 40% 
das despesas primárias do Governo, mas o mais importante é 
que a sua expansão tem sido a principal fonte de aumento do 
gasto público.

Entre 1997 e 2008, cerca de 60% dos gastos públicos tiveram 
a sua origem no aumento dos gastos da Previdência. A consequ-
ência mais importante disso já foi apontada pelos palestrantes 
anteriores: isso comprime significativamente a capacidade de 
investimento público no País, e os resultados para o desenvolvi-
mento econômico são óbvios e conhecidos de todos.

Naturalmente, neste momento de possível queda de arreca-
dação, como disse Raul Velloso, e de enfrentamento de uma 
crise, a capacidade de realizarmos investimentos, sempre impor-
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tante na sociedade e na economia, ganha ainda mais sentido e 
mais significado.

Reporto-me agora à segunda mensagem: em que pese o aumen-
to de receitas — nos últimos 3 anos, em particular, o crescimento 
econômico teve um impacto muito positivo sobre a evolução das 
receitas da Previdência, que cresceram cerca 7 pontos percentuais 
do PIB —, observamos, ao longo dos últimos anos, uma tendência 
a crescente do desequilíbrio do sistema. Essa é a mensagem.

Quando se discute a eliminação do Fator Previdenciário é im-
portante entender que se tem registrado uma tendência ao au-
mento do desequilíbrio do Sistema Previdenciário.

Vários fatores explicam o aumento das despesas, como os re-
ajustes reais do salário mínimo e a explosão na concessão de au-
xílio-doença, mas, sem dúvida alguma, o fator mais relevante é o 
próprio sucesso da Previdência em atender a um número maior de 
beneficiários. Isso reflete em algo que já foi dito, mas trago os nú-
meros: se em 1950 tínhamos 7,9 contribuintes por beneficiário, 
na média da década de 2000 temos 1,3 para cada beneficiário.

O próximo gráfico traz os números oficiais da Previdência So-
cial. Mostra que, mantidas as regras atuais, sem as mudarmos 
em nada, a transição demográfica imporá uma expansão mui-
to expressiva do déficit do Sistema Previdenciário. Se o déficit, 
em 2008, estava em 1,25% do PIB, daqui a 4 décadas, em 2050, 
conforme projeção, será de 5,2% do PIB. Ou seja, mantidas as 
regras atuais, estaremos diante da inviabilidade do Sistema Pre-
videnciário, e — volto à minha primeira mensagem — garantir 
o equilíbrio é assegurar que essa importante rede de proteção 
social existirá no futuro.

Certamente, um dos fatores de desequilíbrio do atual sistema 
é o fato de que as aposentadorias por tempo de contribuição 
ocorrem em idades muito baixas. Cabe deixar claro que, ocor-
rendo em idades muito baixas, os impactos do envelhecimento 
populacional no equilíbrio do sistema são significativos.

O Fator Previdenciário, cuja retirada aqui se discute, traz uma 
dupla contribuição: procura retardar as aposentadorias e, natu-
ralmente, tem um impacto sobre as despesas que são realizadas 
com os benefícios.
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Os dois slides que passo em seguida de certa forma mostram 
o impacto positivo que o Fator Previdenciário teve, não em eli-
minar o déficit — porque, como já mostrei, o déficit existe e é 
crescente —, mas em atenuar esse déficit. Desde a implantação 
do Fator Previdenciário, a redução total das despesas até 2007, 
segundo estimativas do Ministério da Previdência, foi da ordem 
de 10 bilhões.

Um ponto importante é que essa contribuição tem sido cres-
cente. No biênio 2006-2007, uma economia de cerca de 5,9 bi-
lhões em recursos públicos foi possibilitada pela operação do 
Fator Previdenciário. Houve também um impacto, embora não 
tão expressivo, na idade média de aposentadoria por tempo de 
contribuição. Mas o que se percebe é que muitos trabalhado-
res brasileiros estão optando por sofrer um desconto expressivo, 
uma vez que as regras atuais permitem o acúmulo do benefício 
com outro salário que eles sejam capazes de receber no mercado 
de trabalho.

A próxima transparência já foi mostrada por todos. A sua 
mensagem é que a retirada do Fator Previdenciário vai ter um 
impacto regressivo na distribuição de renda, haja vista que 82% 
dos segurados afetados pelo Fator Previdenciário encontram-se 
entre os 50% mais ricos da população e entre os 20% mais ricos 
encontram-se 44% dos segurados que são afetados pelo Fator.

Agora vamos passar uma sequência de slides que é como se 
fosse um filme.

(Segue-se exibição de imagens.)
O que acabamos de ver nesse desenho animado é algo que já 

foi mencionado, a transição demográfica no Brasil, o horizonte, 
o que é um sucesso para o desenvolvimento do País. A popu-
lação viver mais é sucesso, é para ser celebrado. Ninguém, de 
modo algum, sente-se desconfortável com esse resultado. Porém, 
o que essa sequência de slides nos mostra é algo a que chamo de 
“mensagem do futuro” sobre o nosso sistema.

Trago algumas projeções para 2050. Hoje temos uma expec-
tativa de vida de 72,3 anos. Em 2050 caminhará para 81,3 anos. 
A população mais idosa, com mais de 65 anos, que hoje está em 
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torno de 6,3%, chegará a quase 19%. Um quarto da população 
terá mais de 60 anos, e hoje são 9,2%.

O que isso nos aponta? A mensagem do futuro é que a socie-
dade brasileira tem que discutir, num futuro imediato, a imposi-
ção de uma idade mínima para aposentadoria. Se não enfrentar-
mos essa questão, não será possível preservar a sustentabilidade 
do sistema. E se assim o fizermos — e assim deveremos fazer —, 
não estaremos sozinhos.

Esse slide mostra a regra hoje aplicada na maioria dos países: 
Sistema Previdenciário por repartição seja nos países desenvolvi-
dos, seja nos países em desenvolvimento.

Com isso, Sr. Deputado, encerro a minha apresentação, em 
que trago a contribuição da Confederação Nacional da Indústria. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Agradeço ao Sr. 
Marco Antônio Reis Guarita a manifestação. Sei que tem horário 
de voo.

O SR. MARCO ANTÔNIO REIS GUARITA – Não, era o Raul.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Ah, o Raul é que 

estava com problema?
O SR. MARCO ANTÔNIO REIS GUARITA – Ficarei até o final 

para poder ouvir todas as apresentações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Melhor.
Passo imediatamente a palavra ao Sr. Cid Heráclito de Queiroz, 

Consultor Jurídico da Confederação Nacional do Comércio.
O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ – Sr. Deputado Pepe Var-

gas, Presidente da Comissão, Srs. Deputados, senhoras e senhores, 
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo agradece a deferência do convite que lhe foi formulado.

Vou procurar ser objetivo e sintético. Não vou fazer nenhu-
ma projeção, até porque os quadros apresentados pelos 4 ilustres 
conferencistas que me antecederam são extremamente claros, 
objetivos e demonstram a realidade da Previdência Social e os 
efeitos do Fator Previdenciário.

O Fator Previdenciário foi criado, como sabemos, pela Lei  
nº 9.876, de 1999, que alterou o Plano de Benefícios da Previdência 
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Social. É uma fórmula algébrica —de modo geral, os trabalhadores 
não a entendem, porque ela é aparentemente complexa, mas não 
é de difícil aplicação — que leva em conta três fatores importantes: 
a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição. Essa 
idéia, extremamente engenhosa e bem concebida, permitiu, como 
vários aqui demonstraram, uma redução de R$10 bilhões na des-
pesa com benefícios da Previdência, desde a sua criação, em 1999, 
portanto, em dez anos.

É claro que o Fator Previdenciário não é uma solução ortodo-
xa, não tem lugar num sistema previdenciário justo, equilibrado 
e racional. Mas até que se crie esse sistema ideal, realmente, a 
manutenção do Fator Previdenciário é incontestável. Ele permite 
ajustar a despesa com os benefícios à receita das contribuições 
de empregados e empregadores. Certamente, ele será extinto no 
momento em que neste País for adotado um sistema previden-
ciário público mais justo e mais completo. Ele deve ser mantido 
até para viabilizar a Previdência, porque, se aumentarmos a des-
pesa e reduzirmos a receita, a qualidade dos serviços prestados 
pelo INSS certamente vai piorar.

A CNC, portanto, manifesta-se contrária à aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 3.299, do Senado, como redigido, e, ao mesmo 
tempo, apoia e parabeniza o Deputado Pepe Vargas pelo seu 
substitutivo. E o apoia por duas razões: primeiro porque a fórmu-
la adotada é um avanço — claro que é um projeto de conciliação 
política e é finalidade do Parlamentar adotar soluções de conci-
liação —, é um passo na direção da sustentabilidade do sistema, 
é uma fórmula simples.

A CNC apoia esse substitutivo e espera que ele mereça a apro-
vação da Câmara dos Deputados, ao lado da recusa — o que é 
mais importante — do Projeto de Lei nº 3.299, na sua redação 
originária.

A CNC apoia o substitutivo não só pela nova regra proposta 
pelo ilustre Deputado, que todos conhecem, mas também pelo 
conteúdo do seu art. 2º, que estabelece:

“Art.2º. ......................................................................
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Art. 16-A. A apuração do resultado financeiro do Regime 
Geral de Previdência Social será feita de forma a tratar 
separadamente as clientelas urbana e rural, no que diz res-
peito às suas contribuições e despesas.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a apropriação 
das receitas e despesas, por clientela, bem como a apura-
ção dos respectivos subsistemas, observará critério a ser es-
tabelecido de comum acordo pelos Ministérios da Fazenda 
e da Previdência Social.”

A CNC vem batendo-se, desde os trabalhos do Fórum, pela se-
paração das contas da previdência rural e da previdência urbana. 
A previdência urbana é uma previdência, a previdência rural é 
uma assistência rural. Felizmente, já não se incluem nas contas da 
Previdência as despesas com o benefício pago, na forma da Cons-
tituição, aos idosos e aos deficientes físicos.

A previdência rural é hoje uma assistência. Os dados divul-
gados demonstram — constam de um quadro que não foi apre-
sentado, infelizmente, mas certamente o será pelo Ministério da 
Previdência Social —, numa projeção para 2009, que a despesa 
com os benefícios da previdência da clientela urbana montarão a 
R$181,6 bilhões, com um déficit de apenas R$1,29 bilhão, inferior 
a 1%. Na previdência rural, para uma despesa de R$45,5 bilhões, 
a receita é de apenas R$5,7 bilhões, ou seja, pouco mais de 10%.

Ainda ontem, a imprensa divulgou que, no mês passado, a 
previdência urbana apresentou um superávit de 286 milhões de 
reais. Portanto, o problema não está na previdência urbana; está 
na previdência rural.

O art. 2º do substitutivo do ilustre Deputado Pepe Vargas é 
excelente porque permite essa separação.

Quando nos referimos à despesa da Previdência e a compara-
mos com o PIB, um detalhe deve ser levado em conta: na verdade, 
a despesa da Previdência não é despesa do Tesouro Nacional; é 
despesa que corre à conta da contribuição dos empregadores e 
dos empregados. A Previdência é um seguro social. Está dito na 
Constituição. Ainda é deficitária, mas minimamente deficitária — 
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a previdência urbana. Portanto, não nos impressionam as com-
parações de despesas com benefícios da previdência urbana, com 
PIB ou com receita pública. E mesmo a despesa da previdência 
rural não é coberta com o produto dos impostos. Ela é coberta 
com o produto da COFINS, a Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social.

O Presidente Lula declarou publicamente — temos os recortes 
—, há uns dois anos, historiando: nos trabalhos da Constituinte, 
quando nós criamos a previdência rural, sabíamos que a Previdência 
não poderia arcar com as despesas, e para isso criamos a COFINS, por-
que ela — disse ele — não é uma despesa da Previdência; deve ser uma 
despesa do Tesouro, mas com receita da COFINS.

É claro que a COFINS é paga pelos empresários, mas recai nos 
consumidores, inclusive nos mais pobres.

A CNC apoia o substitutivo do Deputado Pepe Vargas e se per-
mite sugerir, o que seria interessante, acrescentar uma definição 
sobre o que é clientela urbana e rural.

Nós recordamos que, nos trabalhos do Fórum, o representan-
te da Confederação Nacional da Agricultura, Dr. Rodolfo, lem-
brou bem que, mesmo no meio rural, mesmo numa fazenda, 
existem trabalhadores que, na verdade, estariam na clientela ur-
bana, como, por exemplo, um agrimensor, um veterinário, um 
motorista de caminhão, uma empregada doméstica da casa da 
fazenda, e assim por diante.

Temos a impressão de que essa clientela rural se reporta àque-
les que exercem atividades tipicamente rurais e são beneficiados 
com um pagamento mínimo, uma contribuição mínima.

Ao concluir, agradecemos o honroso convite, subscrevendo 
as observações feitas especialmente pelo Tosta, pelo Raul Velloso 
e pelo Guarita, pela riqueza dos dados que trouxeram.

A CNC se manifesta contra a aprovação do projeto do Senado 
e pela aprovação do substitutivo do Deputado Pepe Vargas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito obrigado, 

Cid Heráclito de Queiroz, Consultor Jurídico da Confederação 
Nacional do Comércio.



ação
 parlam

en
tar

41
Comissão de Finanças e Tributação

Passo a palavra ao último orador desta segunda Mesa, Sr. Luigi 
Nese, Presidente da Confederação Nacional de Serviços.

Está com S.Sa. a palavra.
O SR. LUIGI NESE - Agradeço o gentil convite, que dará opor-

tunidade, pela primeira vez, à Confederação Nacional de Servi-
ços, como entidade sindical, de ser representada junto à Câmara. 
Recebemos nosso registro em dezembro.

Há um artigo na Constituição que diz que a Seguridade Social 
tem que ser financiada por toda a sociedade. Baseados nesse arti-
go precisamos, como o Molina e outros afirmaram, ver de onde 
vem esse financiamento, onde buscar recursos para financiar a 
Seguridade Social. E nós temos algumas propostas. Uma delas 
seria exatamente fazer com que todo trabalhador, todo empre-
sário pague uma parcela de tributo para garantir a Seguridade. 
A nossa proposta se baseia no fato de que, conforme dados da 
CNI, a participação dos atuais empregados no benefício pago aos 
aposentados está em 1,3 e, provavelmente, daqui a pouco, vai 
ser negativo.

A base tributária para manter esses recursos não é mais sus-
tentável. Vamos ter, cada vez mais, necessidade de aumentar 
essa base tributária para conseguir manter as aposentadorias e 
garantir a Seguridade Social. Nossa proposta é exatamente fazer 
isto, para que toda a sociedade pague: usar uma base tributária 
diferenciada, a movimentação financeira.

Encomendamos estudos à Fundação Getúlio Vargas e outras 
organizações e conseguimos mostrar que com 0,5% de uma 
contribuição sobre a movimentação financeira conseguiríamos 
manter não só a atual contribuição patronal em 20%, mas au-
mentá-la, e isso é coisa prática.

Gostaria que o primeiro slide fosse apresentado.
(Segue-se exibição de imagens.)
Fizemos uma simulação. Se nós tivéssemos hoje uma contribui-

ção previdenciária sobre movimentação financeira de 0,5%, olhem 
o que aconteceria: a Previdência, que em 2008 arrecadou sobre a 
base tributária Folha de Pagamentos R$47 bilhões, 570 mil, se ti-
véssemos usado a base tributária Movimentação Financeira, teria 
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arrecadado R$64 bilhões, 481 milhões. Tudo bem. Eu distribuí có-
pias, podem dar uma olhada.

O déficit da Previdência, que em 2008 foi de R$37 bilhões, 
quase que o reverteríamos, se tivéssemos usado uma base tri-
butária maior, que seria a movimentação financeira. Em 2007 e 
2006, a mesma coisa.

Então, existe sempre, pelo menos pelo histórico baseado na 
movimentação financeira, uma curva ascendente fixa, nunca 
descendente. Em nenhum momento — existe outro dado que 
vem desde 2006 — houve diminuição da arrecadação de CPMF 
sobre a movimentação financeira. Isso inclusive se sustentaria 
em momento de crise, como há hoje, com diminuição do em-
prego. A arrecadação da contribuição previdenciária se manteria, 
é fato insofismável. Não existem argumentos contra. Consta das 
informações do IBGE e do Banco Central que essa alternativa 
seria muito melhor.

A nossa proposta é que o trabalhador não pague essa conta, 
esse 0,5% que seria pago por toda a sociedade. O trabalhador 
teria um aumento de 0,5% sobre o salário para compensar exata-
mente o pagamento dessa contribuição extra sobre a movimen-
tação financeira para substituir os 20%.

Vejam bem, não estamos criando outro imposto — não es-
tamos criando outro imposto! —, estamos simplesmente mo-
dificando a base tributária, e os estudos que encomendamos à 
Fundação Getúlio Vargas demonstraram que, com isso, aumen-
taríamos o PIB em 2,6%, o emprego em 2,3% e a inflação dimi-
nuiria em 1,4%, tudo o que o Governo quer hoje. O Governo está 
procurando aumentar o PIB, aumentar o emprego e diminuir a 
inflação. Com essa simples alteração, teríamos essa alternativa.

Srs. Deputados, demais presentes, a nossa proposta básica, 
primeiro, é conseguir esses recursos e fazer com que haja uma 
universalização para arrecadar essa contribuição.

O setor de serviços hoje representa 65% do PIB. É o maior 
empregador do País e, portanto, o maior interessado em que isso 
aconteça. Se desonerarmos o trabalho, vamos aumentar o em-
prego, diminuir a informalidade e fazer com que mais pessoas 
entrem no processo de trabalho.



ação
 parlam

en
tar

43
Comissão de Finanças e Tributação

Apesar de ser o maior arrecadador de impostos e o maior em-
pregador, o setor de serviços também é o que mantém maior 
índice de informalidade no País. Com essa proposta, traríamos 
toda a informalidade para dentro da formalidade, num processo 
automático. Bastaria ter uma conta bancária para a pessoa ou 
empresa tornar-se formal. Evidentemente, a contribuição feita 
por empregado seria mantida, não seria desatualizada.

Com relação especificamente ao Fator Previdenciário, enten-
demos que ele, como está, traz distorções, e essas têm que ser 
corrigidas, no nosso entender.

O professor Wladimir Novaes Martinez é estudioso nessa área. 
Pedi a ele que fizesse algumas simulações. Seria uma possibilida-
de trazê-lo para dar mais informações sobre isso.

Existem algumas questões que temos de levantar. Por exem-
plo, uma mulher com 25 anos de serviço, 48 anos de idade — não 
sou contra as mulheres, Molina, nem poderia, nunca, porque 
sou italiano — e uma expectativa de vida de trinta e poucos anos 
perderá 52% da sua aposentadoria caso venha a se aposentar 
hoje com essa idade. Então existem distorções, evidentemente.

Não podemos acabar com o Fator Previdenciário. Como as ou-
tras entidades demonstraram claramente, seria um desastre para 
a economia brasileira se isso acontecesse. Mas devemos aprimo-
rá-lo. Para tanto, temos uma proposta, que tem de ser mais bem 
elaborada. É a Fórmula 95, que já foi apresentada à Previdência 
— na Revista de Previdência Social, de dezembro de 2008, há um 
artigo sobre isso. A Fórmula 95, ao que me parece, pode trazer 
uma luz com relação a essa alternativa. Nós teríamos uma regra 
muito mais simples: x/y+z=95, onde o “x” seria o tempo de con-
tribuição, o “z” a idade e o “y” um fator referente à condição so-
cial da pessoa. Inclusive as pessoas com menos condição social, 
em termos de salário, que tenham tido problema de registro em 
carteira durante o período, com esse fator, teriam maior possibi-
lidade de se inserirem na aposentadoria e conseguirem resultado 
positivo dentro desse processo.

Esse fator é o “x” da questão e tem de ser bem estudado, por-
que não é tão fácil assim de equacionar. Mas essa fórmula, no 
nosso entender, deveria ser perseguida. E deveria haver um limite 
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de idade para aposentadoria: 60 anos, no nosso entender, porque 
não achamos justo que pessoas com 45 ou 50 anos se aposentem. 
Obrigatoriamente, para conseguir os 100% de aposentadoria, te-
riam de se aposentar com pelo menos 60 anos. 

Srs. Deputados, essa é a nossa proposta.
Tínhamos outros slides, mas, infelizmente, houve problemas 

na apresentação. Eu deixo dados com a Câmara para que possam 
ser usados e distribuídos futuramente.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Sr. Luigi. 

Como o senhor chegou um pouco depois, os dados foram xero-
cados e distribuídos para todo mundo. Nós estamos fazendo essa 
coletânea porque é interesse desta Comissão, findas essas quatro 
reuniões e os debates em torno do relatório final do Deputado 
Pepe Vargas, aprovado aqui, fazer uma publicação. As suas con-
tribuições vão ser divulgadas por esta Casa, numa publicação que 
normalmente a Comissão de Finanças e Tributação faz a cada ano.

Concedo agora a palavra ao Deputado Pepe Vargas que, além 
de ser requerente da audiência pública, com outros Deputados, 
também é Relator. Eu o convido a vir até a Mesa para, numa 
combinação um pouco diferente, fazer mais o papel de Relator 
do que de proponente da audiência pública — se precisar, dispo-
rá de um pouco mais do que dez minutos.

As dúvidas que achou necessário anotar, o Deputado Pepe 
Vargas as anotou, e S.Exa. vai fazer indagações. Com certeza, vo-
cês vão ser questionados. Nós vamos abrir esse debate franco, 
que acho salutar para o esclarecimento e o bom aproveitamento 
da contribuição que vocês vieram trazer para o Relator.

Com a palavra o Deputado Pepe Vargas.
O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Obrigado, prezado Presi-

dente. Um bom dia a todas e a todos que aqui estão.
Agradeço, mais uma vez, aos senhores debatedores que aco-

lheram o convite da Comissão de Finanças e Tributação.
Estamos realizando um debate democrático. Ouviremos hoje 

as entidades empresariais, na terça-feira que vem, as centrais sin-
dicais e a Confederação Brasileira dos Aposentados e, na próxima 
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quinta, técnicos dos institutos de pesquisa IBGE e IPEA. Por fim, 
no dia 7, na terça-feira que antecede a Semana Santa, ouviremos 
o Ministro da Previdência. Na semana seguinte, após a Páscoa, 
pretendo consolidar o debate e apresentar o relatório. Lá pelo dia 
15 ou 16 apresentarei o relatório perante a nossa Comissão.

Quero agradecer, mais uma vez, aos senhores as contribui-
ções, e, de imediato, dizer que a sugestão do Sr. Cid Heráclito 
de tipificarmos na lei o que é clientela urbana e clientela rural 
é interessante. Eu até pediria a S.Sa. que nos desse a sua contri-
buição. Vamos tomar a liberdade de entrar em contato com S.Sa. 
para analisar essa questão à luz da legislação.

Vejam bem, estamos relatando um projeto de lei, então temos 
de ver o que é matéria para projeto de lei e o que é matéria para 
emenda constitucional. Mas aquilo que for possível acolher, sen-
do matéria para lei ordinária, obviamente podemos acolher.

Quanto a essa proposta do Sr. Luigi Nese, eu, particularmente, 
tenho muita simpatia por ela, mas temos de ver como equacio-
nar isso. E por que tenho simpatia por ela? Porque permitiria a 
desoneração da folha de salários das empresas, trocando a fonte 
de financiamento da Seguridade — da Previdência, especifica-
mente — por outra fonte; fonte que inclusive vai atingir a infor-
malidade: a movimentação financeira. Até quem está na infor-
malidade pagará.

Desonerar a folha é importante, porque ajuda na formaliza-
ção e na inclusão previdenciária. Exemplo disso é a Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, que permite uma grande formaliza-
ção, uma grande inclusão, assim como o é a Lei do Microempre-
endedor Individual, que votamos no ano passado, que também 
vai ajudar na inclusão previdenciária de muita gente.

Essa proposta tem um conteúdo social importantíssimo porque, 
acima de tudo, traz mais competitividade para o setor produtivo 
nacional. Ela é boa para os setores que empregam mão-de-obra in-
tensiva sob todos os aspectos.

Eu, particularmente, tenho muita simpatia por ela. Contudo, 
há que se alterar regras do Sistema Tributário Brasileiro. Talvez 
seja o caso de conversarmos com o nosso colega Deputado San-
dro Mabel, Relator da reforma tributária.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

46
Fator Previdenciário

Eu faço parte da Comissão Especial da Reforma Tributária. Lá 
está prevista certa desoneração da folha.

É importante dizer que no substitutivo do Deputado Sandro 
Mabel está garantida a compensação da desoneração da folha. 
Outros recursos do Tesouro vão ter de compensar o Fundo do 
Regime Geral da Previdência Social, porque não dá para desone-
rar a folha e deixar a Previdência a descoberto. Não é a proposta 
que V.Sa. apresenta - particularmente, acho muito interessante 
a ideia.

Estamos falando aqui de Regime Geral da Previdência Social, 
não estamos falando de outros regimes previdenciários; não es-
tamos falando nem do regime de previdência dos servidores nem 
de regimes complementares de aposentadoria que também estão 
debaixo do grande guarda-chuva da Previdência Social brasileira; 
estamos falando do Regime Geral da Previdência Social, estamos 
falando de quem se aposenta por tempo de contribuição, porque 
o Fator Previdenciário traz consequências para quem se aposen-
ta por tempo de contribuição. A quem se aposenta pelo regime 
especial não se aplica o Fator, como não se aplica à aposenta-
doria por invalidez, à pensão por morte e aos demais benefícios 
previdenciários; aplica-se apenas à aposentadoria por tempo de 
contribuição e à aposentadoria por idade, se for mais vantajoso 
para o segurado.

Portanto, o Fator Previdenciário pode trazer prejuízos a quem 
se aposenta por tempo de contribuição. Os demais segmentos 
que estão no Regime Geral da Previdência Social não são afeta-
dos pelo Fator Previdenciário. É importante deixarmos isso cla-
ríssimo porque, como nossa audiência está sendo televisionada, 
e esta é uma das questões a que mais tenho que responder às pes-
soas: Mas como fica a minha situação? Eu sou da especial. Enfim, 
temos de deixar claras essas questões.

Em segundo lugar, estamos falando de regime de repartição 
simples, que prevê a solidariedade entre as gerações, ou seja, 
quem está trabalhando hoje custeia a aposentadoria, a renda na 
velhice ou na terceira idade, como se queira dizer, daqueles que 
já contribuíram com o nosso País por terem trabalhado esse pe-
ríodo. Esse é o regime previdenciário brasileiro.
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Eu não era Deputado Federal — estou no meu primeiro man-
dato —, mas em 1998, quando foi feita a reforma da Previdência 
no Brasil, esta Casa Legislativa fez um intenso debate. Ainda bem 
que, naquele período, não fizemos reformas estruturais como fi-
zeram outros países da América Latina. Os países que adotaram o 
regime de capitalização na Previdência básica pública estão com 
problemas hoje em dia, porque baixou a cobertura e poucos tra-
balhadores acabaram sendo incluídos.

Por maior que seja a crítica que façamos ao nosso Sistema 
Previdenciário, por mais baixos que possam ser os valores que 
as pessoas recebam, é importante dizer que o Brasil hoje é o país 
da América Latina que dá a maior cobertura de renda na velhice. 
Esta é a realidade. Não é a Argentina nem é o Chile ou México; 
é o Brasil o país que dá a maior proteção social ao seu idoso, seja 
pelo Regime Geral da Previdência Social, seja pelo benefício as-
sistencial ao idoso de baixa renda cuja renda familiar per capita 
seja de um quarto de salário mínimo ou ao portador de defici-
ência de baixa renda cuja renda familiar per capita seja de um 
quarto do salário mínimo. É gente pobre que recebe esse tipo de 
benefício! O nosso País consegue isso, mas precisamos aperfeiço-
ar nosso sistema, obviamente.

Outra questão importante: acho que não há como comparar 
regimes previdenciários de um e outro países, embora eles pos-
sam servir de parâmetro em análises. Por quê? Porque cada país 
tem que ter um regime previdenciário de acordo com a sua estru-
tura social. As estruturas sociais dos países são muito distintas, 
muito diferentes.

O nosso País tem uma enorme heterogeneidade social e no 
trabalho. O mercado de trabalho brasileiro tem muita hetero-
geneidade. Eu não posso comparar a minha situação de médico 
— sou do Regime Geral de Previdência, não sou servidor público 
— com a situação de um trabalhador da construção civil. Eu não 
posso comparar a minha situação de médico com a situação de 
um agricultor familiar que trabalha de sol a sol, ou de um tra-
balhador que trabalha numa mina. Eu não posso comparar, por 
exemplo, atividades mais intelectuais com atividades exigem o 
uso da força física, em que há desgaste do trabalhador.
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O mercado de trabalho, no Brasil, tem uma rotatividade enor-
me. É só pegarmos os dados do CAGED do ano passado. Arre-
dondando números, houve 16 milhões de admissões. Mas houve 
14 milhões e 600 demissões. O que indica isso? Indica que uma 
rotatividade muito grande. Então o trabalhador fica um tempo 
empregado e outro desempregado. Por isso a maioria não se apo-
senta por tempo de contribuição, aposenta-se por idade, devido 
a essa grande rotatividade no mercado de trabalho.

Nós precisamos discutir todas essas questões numa questão 
fundamental: regime de repartição simples precisa de crescimen-
to econômico, precisa de formalização do emprego, precisa de 
formalização no trabalho. Informalidade, precarização do traba-
lho e baixo crescimento econômico são inimigos de morte de 
um regime de repartição simples como o nosso.

A década de 90, sob esse ponto de vista, eu diria que foi mais 
do que uma década perdida — baixo crescimento econômico, 
precarização, consequentemente, menos arrecadação previden-
ciária. A receita previdenciária caiu muito.

Se pegarmos os dados de 2002, a necessidade de financiamen-
to da Previdência Social em 2002, ou seja, depois das contribui-
ções de empregados, empregadores, mais aquele percentual que 
incide sobre a comercialização dos produtos agrícolas, enfim, a 
chamada receita previdenciária, em 2002 foi necessário pegar 
da COFINS ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o 
equivalente a 1,82% do PIB para financiar os benefícios da Pre-
vidência. Em 2008, 1,25%. Então, vejam bem: o Regime Geral 
da Previdência, mesmo com essa diferenciação entre o rural e o 
urbano — o regime do trabalhador urbano é equilibrado, como 
o senhor falou aqui, e o regime rural arrecada pouco e paga bas-
tante benefício —, no ano passado ficou com uma necessidade 
de financiamento na ordem de R$1,3 bilhão, mas pagou R$160 
e poucos bilhões de benefícios. 

Mesmo nessa situação, temos nos últimos anos uma redução 
da necessidade de financiamento do Regime Geral da Previdên-
cia Social, de 2002 para 2008, de 1,86% do PIB para 1,25% do 
PIB. Por quê? Porque tivemos, a partir do início dos anos 2000, 
um processo de crescimento econômico, com formalização do 
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trabalho, com crescimento da economia, com mais gente empre-
gada com carteira assinada, mais os efeitos de uma Lei Geral da 
Microempresa — agora vamos ver os efeitos do microempreende-
dor individual. Consequentemente aumentou a arrecadação da 
Previdência e foi-se reduzindo a necessidade de financiamento.

No ano passado tivemos que pegar emprestados — empres-
tado não, porque é um dinheiro da Previdência, da Seguridade 
Social — 37 bilhões. A Previdência pagou 204 bilhões em be-
nefícios. E teve de receita previdenciária 167 bilhões de reais. 
Faltaram 37 bilhões, que foram pegos da COFINS, e a COFINS e 
essas outras contribuições ainda financiam, como todos sabem, 
a Saúde, a Assistência Social.

No ano passado, se eu pegar só a COFINS e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, que são as chamadas contribui-
ções sociais, a arrecadação líquida foi, em números redondos, 
de 164 bilhões de reais. Se eu colocar 20% da DRU, 32 bilhões, 
baixamos para 132 bilhões o líquido. Trinta e sete bilhões foram 
necessários para financiar a Previdência; 48 bilhões para a Saúde 
— é isso, Deputado Darcísio Perondi? É o que está na Emenda 
Constitucional nº 29 que V.Exa. ajudou a aprovar, com grande 
inteligência, inclusive, 48 bilhões, que é o que a Constituição 
define; e foi de 28 bilhões a despesa com a Assistência Social. 
Portanto, hoje as contribuições sociais têm recursos suficientes 
para custear isso.

O grande problema, de fato, é a transição demográfica, que 
foi acentuada, o envelhecimento rápido da população — em nú-
meros redondos, hoje, para cada 100 crianças de zero a 14 anos 
há aproximadamente 24 idosos acima de 65. Isso vai se inverter 
dentro de 40 anos. Segundo previsão de 2008 do IBGE de proje-
ção da população brasileira, hoje 6,53% da população brasileira 
têm mais de 65 anos, e 26,47% têm de zero a 14 anos; em 2050 
haverá uma inversão, cerca de 13% terão de zero a 14 anos e 22% 
estarão acima de 65 anos.

Há um detalhe importante. A população economicamente 
ativa, que vai dos 15 aos 65 anos, terá uma leve queda a partir 
de 2025, mas chegaremos a 2050 com 65% da população brasi-
leira economicamente ativa. Essa questão é importante, porque 
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temos que ver a relação de dependência. Se criança e idoso serão 
aproximadamente 35% da população, teremos 65% da popula-
ção economicamente ativa. Estes, potencialmente, poderão tra-
balhar para custear a previdência de quem já se aposentou.

Portanto, as componentes demográficas são extremamente 
importantes, não as considero secundárias, mas fundamentais. 
Acho que quanto a isso vale um grande debate, porque não só a 
Previdência será impactada pelo envelhecimento da população, 
outras políticas públicas também o serão. Além dessas componen-
tes, taxa de fecundidade, mortalidade infantil, esperança de vida 
ao nascer, enfim, é muito importante o debate macroeconômico. 
Se houver crescimento econômico com capacidade de incluir essa 
população economicamente ativa no mercado formal de traba-
lho, a Previdência terá um cenário mais positivo; caso contrário, 
obviamente o cenário da Previdência será mais negativo.

Dito isso, gostaria de dizer que apresentamos uma pré-pro-
posta com a idéia de facilitar o alcance, pelo trabalhador, de 
100% do salário-benefício. Por quê? Quero concluir dizendo 
isso. Quando foi criado, o fator previdenciário era uma forma de 
desincentivar a aposentadoria precoce. Ou, em outras palavras, 
era uma tentativa de estimular a pessoa a não se aposentar e, 
consequentemente, ao não se aposentar essa pessoa, a Previdên-
cia postergar o pagamento do benefício e ainda ter um ganho 
por essa pessoa continuar contribuindo.

Esse era o objetivo. Para esse objetivo o fator previdenciário 
foi um retumbante fracasso. É só olhar a curva da idade média. 
Em 1998, a idade média era de 49 anos; veio a reforma da Previ-
dência — o fator previdenciário é de dezembro de 1999 — e en-
tão, de 1998 para 1999, pulou de 49 para 51 anos a idade média. 
E isso não é influência do fator previdenciário, talvez seja influ-
ência de regras da aposentadoria, que mudaram com a reforma 
de 1998 — por exemplo, mudou a aposentadoria proporcional. 
Mas ainda não era o fator previdenciário. De 2000 em diante dá 
para dizer que o fator previdenciário começou a ser contado de 
fato. Em 2003, chegou a 53,5. E agora, em 2008, está em 53,20. 
De 2003 para cá dá para dizer que está estável: foi a 53,50, 53,30 
e agora está em 53,20. Em síntese, desde a vigência do fator pre-
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videnciário, a idade média da aposentadoria das pessoas pulou 
de 51 para 53 anos. Isso indica que as pessoas não estão poster-
gando a aposentadoria. Vamos pegar um exemplo. Um sujeito 
começou a trabalhar aos 16 anos de idade. Vamos supor que ele 
tenha sido uma boa mão-de-obra, especializada, e assim conse-
guiu ficar 35 anos em pleno emprego. Esse sujeito vai chegar aos 
51 anos de idade com 35 anos de contribuição e então poderá se 
aposentar. Pela regra atual, ele vai ter uma perda de aproximada-
mente 38% no valor da aposentadoria. O seu fator previdenciá-
rio vai ficar em 0,629. É o que ele perde. 

Que outra possibilidade tem esse trabalhador? Continuar na 
ativa para conseguir melhorar a sua aposentadoria. Para chegar 
ao fator 1 ele vai ter que trabalhar até os 59, 60 anos de idade. 
Ele pensa: esse pedágio é meio comprido. Vou fazer o seguinte: vou 
me aposentar, vou fazer um biscate, um bico ou vou continuar traba-
lhando. Resultado: não posterga o momento da aposentadoria e 
a Previdência já tem que começar a pagar o benefício, um bene-
fício mais baixo, é verdade, mas é pagamento de benefício.    

Então, eu digo que o fator previdenciário não serve para a 
função para a qual foi criado. Quanto à economia que se diz que 
trouxe, posso dizer que não houve economia porque as pessoas 
postergaram o momento da aposentadoria. A economia de 10 
bilhões anunciada decorreu do arrocho do salário de quem se 
aposentou. O objetivo do fator previdenciário não era esse, era 
estimular a pessoa a continuar trabalhando.

Penso que estamos trabalhando uma lógica de negociar uma 
alternativa com o Governo, porque o Presidente se reuniu com 
as centrais sindicais e anunciou: a proposta do Senado, se for apro-
vada do jeito que está lá, eu veto. Isso não é novidade, todos os 
jornais já publicaram. Então, estamos trabalhando uma lógica 
de tentar encontrar uma negociação com o Governo para que 
não haja veto. E basicamente qual é a nossa lógica? Queremos 
uma lógica que seja realmente estimulante para o trabalhador 
postergar para ganhar uma aposentadoria melhor. Vou dar um 
exemplo bem concreto. Uma pessoa, mulher, que tenha 54 anos 
de idade e 30 anos de contribuição, vai ter uma perda de aproxi-
madamente 25%, 26% no valor de sua aposentadoria. Pela regra 
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que estamos criando, ela pode postergar a aposentadoria por 1 
ou mais anos e garantirá não só os 100% dela com 1 ano a mais 
de trabalho, mas poderia, inclusive, chegar ao fator positivo, 
indo além dos 100%. Hoje, quase ninguém chega ao fator po-
sitivo. No momento em que retardo o pagamento do benefício 
porque a pessoa continua na atividade, ela só vai permanecer na 
atividade se tiver algum benefício em relação a isso. 

Acho que podemos sair desse processo com uma melhoria 
na condição dos trabalhadores, manter o equilíbrio financeiro 
e atuarial da Previdência e continuar esse debate sobre as ne-
cessidades da sociedade brasileira, sobre o envelhecimento da 
população e o impacto desse envelhecimento sobre o conjunto 
das políticas públicas da Saúde, que vai precisar de mais recursos 
devido ao envelhecimento da população, e da Assistência Social 
— vamos ter que viabilizar alternativas para o idoso que tem fa-
mília pequena, porque a taxa de fecundidade é baixa. 

É um conjunto de questões. Acho que esse é um debate fun-
damental para darmos continuidade ao longo mas contínuo 
processo civilizatório brasileiro. Porque, ao fim e ao cabo, todos 
queremos construir uma civilização e não uma selva com cada 
um por si e Deus por todos. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Há 3 Deputados ins-

critos. Vamos abrir a palavra aos 3 Deputados. Se me permitirem, 
vamos fazer um bloco só. Se houver perguntas dirigidas a algum 
dos 6 expositores, ao Relator ou ao Deputado Pepe Vargas, isso 
poderá ser feito em até 3 minutos. Se houver necessidade de tré-
plica, não haverá problema. Depois passarei a palavra novamen-
te aos 6 convidados, já que não há tantos Deputados presentes, 
para sua fala e encerramento de sua participação na audiência 
pública, a não ser que cheguem mais Deputados.

O primeiro Deputado inscrito é o Sr. João Dado, membro efe-
tivo desta Comissão.

O SR. DEPUTADO JOÃO DADO – Sr. Presidente, Sr. Relator, se-
nhores convidados, inicialmente louvo a realização deste even-
to. Quero dizer ao Dr. Luigi Nese que em 1999 elaboramos uma 
proposta de reforma tributária, com a contribuição da Confede-
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ração do setor de serviços, e já naquele tempo entendíamos que 
era importantíssima a substituição da contribuição sobre a folha 
de salários por uma contribuição de movimentação financeira, 
por 2 fatores principais. O primeiro deles: na medida em que se 
cobra a contribuição social sobre o salário, desestimula-se o em-
prego, prejudica-se a empregabilidade. Em segundo lugar, talvez 
o mais importante: quem movimenta recursos financeiros são os 
que mais detêm a renda nacional, portanto aqueles que devem 
mais contribuir para a finalidade social do tributo, no caso uma 
contribuição sobre movimentação financeira. 

O setor de serviços continua com uma visão técnica, porque 
estabelece, com inteligência, a proposta de transformar o tributo 
que dificulta a empregabilidade em um tributo socialmente mais 
justo, com progressividade. Portanto, quem mais movimenta re-
cursos financeiros estaria pagando mais para a Previdência Social 
ou a Seguridade Social.

Parabenizamos os autores da proposta, com a qual também 
concordamos. Mais do que isso, já fomos autores de projeto nes-
se sentido nesta Casa, em 1999. 

Também gostaria de fazer uma exposição, Sr. Presidente, que 
pode contribuir para o debate que o Deputado Pepe Vargas inse-
re como proposta para a correção do processo.

A exigência da idade mínima, Deputado Pepe Vargas — está 
perfeito — tem de ser excluída, porque ela é injusta, penaliza 
quem começou a trabalhar mais cedo e, portanto, mais cedo con-
tribuiu para a renda nacional, para o progresso e desenvolvimen-
to do País. A idade mínima, por si só, como um fator único para 
estabelecer a possibilidade de exercer um benefício previdenciá-
rio, é incorreta, injusta. Se de 2 pessoas com a mesma idade, uma 
começou a trabalhar 10 anos mais cedo, contribuiu muito mais 
para a Previdência Social. Isso é injusto para com quem começou 
mais cedo a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social. 

Gostaria fundamentalmente de fazer um comentário sobre 
um trabalho que realizamos, Deputado Pepe Vargas. Essa questão 
de se pegar 80% das contribuições da vida toda. Há um estudo, 
que ofereço a V.Exa., feito por um atuário de renome nacional, 
em São Paulo, que se contrapôs a um projeto do Governo do 
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Estado de São Paulo, em 1999, que mudava o sistema previden-
ciário e as contribuições dos servidores públicos do Estado de São 
Paulo. Nesse estudo, estabelecemos algumas premissas, com base 
em cálculos atuariais e numa tábua de mortalidade mais atuali-
zada do que a utilizada pelo projeto do Governo do Estado. Eles 
usavam uma tábua de 1900, ainda em 1954; já usamos a tábua 
de mortalidade de 2000, portanto mais atualizada em relação à 
realidade da mortalidade brasileira. Estabelecemos um salário 
inicial de 1 e um salário final de 2. Na formatação dos cálculos, 
já prevíamos alguém iniciando a vida laborativa ganhando 1 e 
concluindo-a ganhando 2.

Por que estou explicando isso? Quando se pega os salários da 
vida toda do trabalhador e se faz uma média, na prática está-se 
penalizando o trabalhador em relação ao último salário, haverá 
um redutor sobre o último salário. Fazendo esses cálculos, esta-
belecendo uma taxa de juros de 6% ao ano ou de capitalização de 
recursos, atuarialmente aceita no mundo todo, estabelecendo a 
massa real de servidores públicos... Um milhão e 200 mil servido-
res públicos do Estado de São Paulo é uma massa bastante signi-
ficativa e realista. É importante compreendermos que não foi um 
estudo irreal, mas um estudo feito com base em 1 milhão e 200 
mil servidores públicos do Estado de São Paulo, com suas faixas 
etárias e seus períodos de contribuição até então. Feito esse cálcu-
lo, Deputado Pepe Vargas, chegou-se à alíquota de contribuição 
de 17,89% ao longo de toda a vida. Esse é um número mágico. 

O que existe hoje em nosso País são contribuições com base 
em alíquotas muito superiores a essa. Essa é, portanto, a argu-
mentação principal para procurarmos pegar períodos menores 
de cálculo da média para apurarmos o valor do salário final que 
a pessoa deve levar para proventos e pensões. 

Se hoje existem alíquotas muito superiores a 17,89%, e pega-
mos a média de 80% de toda a vida do trabalhador, quando se 
pega uma média entre 1 e 2, é sempre 1,5, já se perdeu 25%, se os 
índices de atualização monetária espelharem a realidade.

Nesse sentido, Deputado Pepe Vargas, é só esse comentário 
que gostaria de fazer a V.Exa. Vou passar-lhe esses elementos. 
Talvez possamos avançar para utilizar um período de cálculo 
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menor, porque 80% de toda a vida laborativa representa uma 
redução significativa no salário ou no valor do benefício previ-
denciário. Com base nesses cálculos, talvez se possa chegar a um 
período menor — não os 36 últimos meses, prazo que vigorava 
até antes da implantação do fator previdenciário —, dilatar um 
pouco o prazo, mas não tanto. Oitenta por cento da vida toda 
pega salários de quando a pessoa iniciou sua vida laborativa. E, 
com certeza, foi com o último salário que essa pessoa planejou 
sua vida, pois vive com ele. Portanto, a aposentadoria sofrerá um 
redutor que trará grandes efeitos quanto à condição financeira 
de sua família. 

Nesse sentido, quero saudar e parabenizar o Deputado Pepe 
Vargas. A proposta avançou muito, é progressista, não há dúvi-
da. Apenas gostaria de contribuir com um debate sobre o perío-
do considerado para se fazer o cálculo do benefício. Oitenta por 
cento de toda a vida laborativa talvez não seja o período mais 
atuarialmente defensável para se evitar uma injustiça, já hoje 
praticada, com relação à idade mínima e a outros critérios adota-
dos para fins de estabelecimento do benefício previdenciário.

Finalizando, parabenizo os Deputados Vignatti e Pepe Vargas 
e as instituições que aqui estão. Todos queremos alcançar uma 
formatação melhor para a Previdência Social. Hoje, o formato 
estabelece, de um lado, prejuízos à empregabilidade, no caso da 
origem do financiamento da Seguridade Social; de outro, esta-
belece graves injustiças a trabalhadores brasileiros que durante 
toda a vida contribuíram para o sistema, segundo alíquotas es-
tabelecidas por lei, de maneira compulsória, sem participar de 
qualquer discussão sobre o valor das contribuições. Ao final de 
sua vida laborativa, sofrem o redutor de um fator previdenciário 
que onera demais e injustamente a sociedade brasileira. 

No mais, meus parabéns a todos. Essa é a minha contribuição. 
Vou transmitir a V.Exa. o estudo de 1999, mas absolutamente 
atual, que pode contribuir para uma formatação final da propos-
ta desta Comissão. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado ao  

Deputado João Dado. 
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Tendo em vista que precisam viajar, concedo a palavra, dentre 
os 6 convidados, a 2 convidados, a fim de fazerem suas considera-
ções finais e despedidas. Primeiro, ao Sr. Nilton Molina, Vice-Pre-
sidente da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados. 

O SR. NILTON MOLINA – Sr. Presidente, só tenho uma consi-
deração, que é central. Todos gostariam que os aposentados, com 
a idade que fosse, ganhassem ótimos proventos de aposentado-
ria. Não discuto isso. A discussão é muito simples: a sociedade 
brasileira pode pagar 38% de impostos? Se pode, ótimo, continu-
amos. Com 38% de impostos, caminhando para a metade disso 
ser o custo da Seguridade Social, é improvável que uma socieda-
de possa subsistir. Essa é a discussão. O que se deve discutir não é 
se o benefício é um pouco maior ou um pouco menor, mas se a 
sociedade pode pagar. Nem discuto a forma, mas se a sociedade 
pode pagar tudo o que desejamos para ela ou não. 

Esta é minha única contribuição final. 
Muito obrigado a todos. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado ao Sr. Nil-

ton Molina pela colaboração.
Concedo a palavra ao Sr. Raul Velloso, Consultor da Confede-

ração Nacional de Transporte. 
O SR. RAUL VELLOSO – Sr. Presidente, apenas quero relem-

brar alguns pontos, ou um ponto básico de minha apresentação: 
o cobertor é curto — essa velha frase. Temos de pensar do que 
vamos abrir mão para tomarmos certas decisões. É só lembrar a 
frase “o cobertor é curto”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Esta Comissão agra-
dece muitíssimo aos 2 colaboradores a contribuição. Temos cer-
teza de que V.Sas. vão continuar contribuindo no momento em 
que precisarmos.

A Mesa agradece ao Dr. Raul Velloso e ao Dr. Nilton Molina 
pelas contribuições.

Concedo a palavra ao Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente,  

Deputado Vignatti, cumprimento V.Exa. por esta audiência pú-
blica, assim como o Deputado Pepe Vargas, que está mergulhan-
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do com força neste assunto, que é fascinante. Nos primeiros 8 
anos do Governo FHC, aqui cheguei também como médico, não 
conhecia esse setor e mergulhei neste assunto, mas depois me 
afastei. Mas o tema é fascinante e necessário. 

Deputado Vignatti, V.Exa. trouxe aqui o outro lado: o pa-
tronal, que contribui para a seguridade social. Geralmente nos 
esquecemos desse lado. O patrão contribui, é verdade. Mas às 
vezes, em nossas defesas apaixonadas, falamos mais na contri-
buição do empregado.

O cobertor é curto. Concordo com a cabeça brilhante do  
Dr. Raul Velloso — uma das mais brilhantes que o País tem. 

Sou preocupado com a seguridade. Como o Dr. Molina disse, 
é isso o que queremos? Não. Um país tem que proteger seus ci-
dadãos. A riqueza deste País é o capital humano, são as pessoas. 
Temos que buscar alternativas para proteger as pessoas. Envolve 
o doutor Odebrecht, envolve o João da Silva, que é pedreiro de 
uma obra do Paulo Octávio, no Sudoeste. Então, temos que bus-
car alternativas e proteger.

Na época, o Deputado Pepe Vargas não sabe, ajudei a defen-
der e construir o fator previdenciário. Acho que segurou um 
pouco o déficit da Previdência. Ao longo dos anos, vi o Governo 
Federal, que é o grande gastador — em âmbito público gasta-se 
muito e tem-se menor resultado —, investir este ano no funcio-
nalismo público federal mais de 25 bilhões de reais, e esse custo 
aumentará ano que vem. Fico muito preocupado. Não sei se 
algum setor ganhou.

Vejo desonerações fiscais ao longo dos últimos 2 anos, prin-
cipalmente. Não vou discutir o mérito da desoneração que pode 
gerar emprego em setores que foram dados. Isso me fez reavaliar 
minha posição em relação ao setor previdenciário.

Não vou votar com V.Exa., Deputado Pepe Vargas. Talvez pos-
sa mudar algumas coisas no projeto. O dado que se refere a 80 
meses, 36 meses, é polêmico, mas podemos conversar melhor 
sobre ele.

O principal agente gastador — Governo Federal — gasta mui-
to e o cidadão perde 38% da sua previdência. É um tiro no peito 
do cidadão. Queríamos, na época, estabelecer idade mínima e 
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perdemos por 2 votos: um do Kandir, que votou errado, e o ou-
tro do Germano Rigotto, que surpreendentemente mostrou uma 
visão só da urna e não do todo. Então, revisei minha posição. 
Tem que rever isso. 

Para encerrar, é interessante discutirmos bastante esses 3 pro-
jetos que o Senado Federal aprovou e vieram para cá. 

Há outra questão sobre a qual não ouvi os senhores falarem, 
porque cheguei tarde. Li rapidamente, mas lerei melhor depois. 

A reforma tributária, aprovada na Comissão Especial e pre-
parada para ir ao plenário, fragiliza substancialmente a rede de 
proteção social, que sustenta o maior capital de qualquer país e 
do Brasil: o cidadão. 

O Constituinte, em 1988, foi sábio: estabeleceu o orçamento 
da seguridade. Não precisa dizer o que aconteceu até 1988, sob o 
ponto de vista de rede de proteção social, e o que aconteceu de 
melhora depois de 1988. As melhoras foram substanciais. A saú-
de ainda precisa avançar. Não está claro o financiamento, muito 
menos é suficiente. O patinho feio da seguridade foi, de fato, a 
saúde. As licenças correntes dispararam, e a participação da saú-
de caiu substancialmente em relação ao PIB.

Essa proposta que está aí desmonta a rede de proteção so-
cial, porque acaba com as contribuições sociais. O empresário 
poderá me dizer que ela é cumulativa, que encarece. Sim, ela é 
ruim, mas permitiu essa rede de proteção social. É por esse moti-
vo que temos no Parlamento um movimento. A cada dia cresce 
o número de Deputados e de entidades nacionais que entram 
no movimento. Há mais de 85 entidades nacionais. Queremos a 
reforma tributária que preserve essa rede de proteção social. Por 
sinal, não é a única, mas é uma das causas que está alimentando 
o mercado interno, que nos dá um pouco mais de perna para 
enfrentar a crise mundial que aqui chegou e vai aumentar.

É bom discutirmos essa questão. Mas é importante que todos 
os senhores levem essa discussão às suas entidades. 

Aprovar essa reforma como está, acabando com as contribui-
ções sociais, que são ruins sob o ponto de vista econômico, e co-
locar tudo como imposto, fragiliza a saúde, a assistência social, 
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o seguro-desemprego e a educação fundamental. A desoneração 
da folha tem de ter uma garantia. 

Não sou desta Comissão, vim aqui porque gosto do assunto, mas 
— quem sabe? — possamos realizar, daqui a 1 mês, uma audiência 
para discutir a reforma tributária versus longevidade, a fim de au-
mentar a consciência dos Deputados em relação a esse tema. Acho 
que o Lula desconhece o lado perverso dessa reforma tributária. 

Deputado Pepe Vargas, não acredito que o Lula conheça esse 
lado perverso!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito obrigado, 

Deputado Perondi. V.Exa. é sempre bem-vindo às Comissões.
Para efeito de esclarecimento ao Deputado, teremos mais 3 

audiências. Chamamos, primeiro, o patronato; depois os traba-
lhadores; depois os especialistas, e depois o Governo.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Excelente!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Senão colocaríamos 

8, 10 pessoas aqui e não teríamos condições de realizar o debate. 
Acho que o debate é cumulativo.

Concedo a palavra ao Sr. Thomás Tosta de Sá, Consultor da 
Confederação Nacional das Instituições Financeiras, para suas 
considerações.

Gostaria que o Thomás, os demais expositores e os Deputados 
fizessem algumas considerações, especialmente, claro, ao nosso 
Relator, Deputado Pepe Vargas, a fim de contribuírem no pro-
cesso final.

O SR. THOMÁS TOSTA DE SÁ – Gostaria de fazer alguns co-
mentários sobre as ponderações do Deputado Pepe Vargas e a 
respeito de apresentações posteriores à minha exposição.

Em primeiro lugar, enfatizo que minha preocupação e minhas 
ponderações estão voltadas para o que chamo de modelo perver-
so de distribuição de renda do nosso modelo previdenciário. A 
eliminação tornará o fator previdenciário mais perverso ainda, 
porque prejudica o pobre trabalhador em benefício das elites tra-
balhadoras, na qual eu me incluo. Estou com 70 anos e me apo-
sentei por idade, aos 65 anos, mas pertenço à elite trabalhadora, 
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à elite educada deste País. Neste plenário, ninguém mencionou 
educação. Para mim, ela é a coisa mais importante. Mais recursos 
têm de ser alocados para a educação. 

O falecido Prof. Roberto Campos declarava que o Brasil tinha 
2 grandes problemas. Para se ter um desenvolvimento sustenta-
do, teria de investir mais em educação e aumentar sua poupança 
doméstica. São problemas ainda reais. Quanto à questão previ-
denciária, se pensada em outros termos, poderia contribuir para 
o aumento dessa poupança doméstica no País e para o aumento 
da participação dos trabalhadores, geradores da riqueza, no ca-
pital das empresas. 

Dizem que, no Brasil, existe má distribuição da renda. Sem-
pre digo que o maior problema no País é a má distribuição da 
riqueza. Se não se participa da criação da riqueza está-se alijado 
desse processo.

Não há dúvidas de que melhor do que o fator previdenciário 
seria adotarmos a questão da idade mínima. Todos os países de-
senvolvidos e em desenvolvimento optaram pela idade mínima. 
Nenhum deles com idade mínima inferior a 65 anos, idade que 
o trabalhador pobre neste País se aposenta. Só os trabalhadores 
mais ricos se aposentam com idade média de 54 anos. Conforme 
disse o Deputado Pepe Vargas, a idade mínima para as mulheres, 
em 1999, era de 49 anos; passou para 51 anos, e hoje é de 54.

A regra dos 95 anos é uma colocação inicial para evoluirmos 
na questão da idade mínima.

Chamo a atenção para o fato de que essa regra deveria con-
templar as alterações demográficas, ou seja, deveria ser móvel. 
Tendo em vista o envelhecimento da população, deixaria de ser 
de 95, passaria para 96, 97, e assim sucessivamente, de forma 
gradual, a fim de que o impacto não seja negativo. 

Voltando à ponderação inicial, se nada puder ser feito, de-
vemos manter o fator previdenciário, porque ele é ainda uma 
maneira de proteger os trabalhadores mais pobres do País em 
função da aposentadoria precoce dos mais ricos.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Concedo a palavra 
ao Sr. Cid Heráclito de Queiroz, Consultor Jurídico da Confede-
ração Nacional do Comércio.

O SR. CID HERÁCLITO DE QUEIROZ – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Apenas para acrescentar a excelente medida do substitutivo, 
que separa a contabilidade da previdência rural da urbana. Isso 
não significa que se deva cortar os benefícios dos trabalhadores 
rurais. Ao contrário. É a separação dessas contas que permitirá 
um estudo aprofundado de como financiar essa previdência ru-
ral, que é o xis do problema.

Com relação à previdência urbana, lembro ainda que bastaria 
suprimir ou reduzir algumas isenções ou contribuições — enti-
dades de assistência social, clubes de futebol, exportadores urba-
nos, que são isentos — para que ela passasse a ser superavitária. 

Finalmente, não se deve esquecer de que o art. 250 da Consti-
tuição Federal previu a criação de fundos, inclusive para o Regi-
me Geral da Previdência Social. Esse fundo está legalmente cria-
do por um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, falta 
implementá-lo. O fundo, que seria naturalmente gerido com a 
participação de empregadores e trabalhadores, permitiria a ges-
tão própria desses recursos que hoje estão no Ministério da Fa-
zenda, no Tesouro Nacional. Sei que é difícil vencer resistência 
no Ministério da Fazenda. Trabalhei lá e sei como é a força do 
Ministério, que sempre tem necessidades a atender e, portanto, 
não abre mão de centralizar o caixa. Mas se esses recursos fos-
sem vinculados a um fundo, eles seriam aplicados no mercado 
financeiro, por meio das instituições financeiras, e iriam gerar 
recursos substanciais para ajudar o financiamento da Previdên-
cia Social, a exemplo do que ocorre com o FGTS e com os fundos 
de previdência privada.

Eram essas as considerações finais que gostaria de acrescen-
tar, reiterando que apoiamos o substitutivo do Deputado Pepe 
Vargas. Também me solidarizo com o Deputado pela preocupa-
ção com a reforma tributária. Realmente, a CNC está se manifes-
tando publicamente pela inoportunidade e inconveniência da 
reforma como está posta, com a substituição de 3 contribuições 
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por um imposto, misturando bases de cálculo diferentes e reper-
cutindo no consumidor, ou seja, tem um efeito concentrador de 
renda. Como está, não é uma reforma tributária ideal.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Cid.
Passo a palavra ao Luigi Nese, Presidente da Confederação Na-

cional de Serviços, para as considerações finais.
O SR. LUIGI NESE – Gostaria de complementar a minha expo-

sição, Deputados Vignatti e Pepe Vargas, a respeito da posição da 
Confederação Nacional de Serviços nessa questão de desoneração.

O problema não é desonerar simplesmente para ganhar in-
centivo. Nossa desoneração seria a do trabalho, fazer com que o 
trabalho seja desonerado em benefício da empregabilidade. Essa 
é a posição bem clara que defendemos, e os estudos técnicos de-
monstram que é possível fazer isso. Aliás, até hoje a nossa proposta 
nunca foi questionada por nenhum economista nem por nenhum 
jurista. Há 15 anos, estamos nessa luta de mostrar isso e nunca fo-
mos questionados. Ela está disponível para a questão colocada. 

O nobre economista Velloso realmente é uma pessoa respeitá-
vel e temos de tirar o chapéu pelo trabalho que tem feito. Quan-
do fala no cobertor curto, eu posso concordar. Agora, já que esse 
cobertor é curto, pelo menos vamos dar possibilidade ao traba-
lhador para que seja coberto por esse cobertor e, inclusive, as 
empresas possam empregar cada vez mais.

No setor de serviços, a matéria-prima é o homem, e nós pre-
cisamos ter uma condição boa de relacionamento com o empre-
gado, porque até 80% dos nossos custos são salários, inclusive 
naqueles setores que empregam mão de obra intensiva. Então, 
precisamos ter uma relação de saúde, de educação, de benefício, 
inclusive na questão da aposentadoria. O problema da rotati-
vidade em relação a isso muito se deve ao custo sobre a mão 
de obra. As pessoas, em função disso, despedem para conseguir, 
quem sabe, diminuir os custos com um percentual menor de sa-
lário, quando coloca um novo trabalhador. Então, deve-se a isso. 
Se diminuirmos a carga sobre o trabalho, vamos diminuir com 
certeza essa rotatividade e também, segundo a nossa proposta, o 
problema de corrupção, sonegação e, principalmente, a informa-
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lidade. Isso traria todo mundo para a formalidade, e poderíamos 
efetivamente conseguir fazer com que a empregabilidade fosse 
aumentada. Então, a nossa proposta é essa: fazer com que todos 
contribuam com a seguridade social. Toda sociedade precisa fa-
zer isso. No nosso caso é até uma justiça social: quem tiver mais 
paga mais. Essa a ponderação que defendemos.

Com relação à reforma tributária, realmente, para nós do se-
tor de serviços, será um desastre. Quem vai pagar a conta será 
o setor de serviços. Mandamos fazer um estudo, pelo Antonio 
Marmo Trevisan. Se a alíquota do IVA for acima de 5% ou 5,5%, 
nós estamos pagando a conta. Estão falando em 15%. Não temos 
condição. Haverá um aumento de carga substancial, como foi o 
caso do PIS e da COFINS, não cumulativos.

Viemos aqui pedir que a cumulatividade continue, porque o 
não cumulativo sobretaxa o setor de serviços. É o que vai acon-
tecer nessa reforma. Se tivermos de fazer algo, acho que a deso-
neração sobre o trabalho é a melhor forma de fazer uma reforma 
tributária imediata e objetiva.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Para encerrar esta 

Mesa, passo a palavra ao Marco Antônio Reis, que representa a 
CNI.

O SR. MARCO ANTÔNIO REIS GUARITA – Muito obrigado, 
Deputado. 

Três pontos. Primeiro, a proposta de eliminação do fator pre-
videnciário, ao contrário do que foi dito, não é progressista. Ela 
beneficia os mais ricos entre os aposentados e concentra renda. 
Então, o sentido de progressivo que a história acolhe é o da dis-
tribuição de renda. A eliminação do fator previdenciário é con-
centrador de renda.

Segundo, Deputado Pepe Vargas, não há como desconhecer o 
seu comentário, que é correto, de que o fator previdenciário já 
não cumpre mais, hoje, um papel de esticar a idade da decisão de 
aposentadoria. O senhor tem toda razão em relação a isso. Acho 
que na minha própria apresentação esse ponto estava reconhe-
cido. Mas, Deputado, trago para sua reflexão uma preocupação 
que está no centro das várias intervenções. Não podemos separar 
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aposentadoria urbana da rural, porque o sistema é geral e um só, 
e os recursos vêm da única fonte: a sociedade. Infelizmente, o 
sistema vive em desequilíbrio.

De certa forma, o recente crescimento econômico mostrou 
uma recuperação de receitas, mas mesmo nesse cenário não fo-
mos capazes de equilibrar o sistema. O sistema continua defici-
tário e, infelizmente, mesmo que o cenário econômico se mostre 
diferente do que é hoje, ele tende, pelo menos por conta da tran-
sição demográfica, a acentuar-se no seu desequilíbrio.

Nesse sentido, uma reflexão é que o fator previdenciário, ain-
da que não tenha sido pensado com esse objetivo explícito — na 
verdade, o objetivo principal era a questão da prorrogação da 
decisão da aposentadoria —, tem cumprido um papel de atenu-
ar esse desequilíbrio. Como o desequilíbrio repercute em outras 
decisões de gasto do Governo, do setor público, preocupa-nos 
uma medida que possa, de alguma forma, retirar essa capaci-
dade atenuadora e nesse sentido reforçar o desequilíbrio. Mais 
desequilíbrio nesse campo representará menos capacidade para 
gastos sociais e investimento. O desafio da sociedade é crescer. 
O desafio da economia da sociedade brasileira é crescer. Não se 
pode imaginar essa sociedade crescendo com uma taxa de inves-
timento público menor que 1% do PIB. Então, no fundo, temos 
essa questão que é, na síntese do Raul, o cobertor curto a que 
estamos expostos.

Por último, Srs. Deputados, gostaria de falar sobre um tema 
que não é o desta audiência, mas que foi aqui trazido e eu me 
sinto forçado a fazer uma abordagem.

Quero deixar claro que a indústria não concorda com a pro-
posta de recriação da CPMF. A sociedade, por intermédio do 
Congresso, de um debate acirrado, caloroso, resolveu extingui-
la, mas prevaleceu a compreensão de que a CMPF não é apenas 
um imposto, é ruim e afeta a competitividade das empresas. Se 
afeta a competitividade das empresas e também é regressiva — 
acho que não devemos avançar nesse debate agora —, causa-me 
surpresa que alguém possa pleitear que a recriação da CPMF vai 
ter um impacto positivo sobre o desenvolvimento, sobre a ex-
pansão do PIB.
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Naturalmente, esse debate aqui é democrático, outras visões 
podem coexistir, com todo respeito, a visões contrárias, mas não 
poderia deixar de manifestar a visão da indústria sobre o tema. 
Nós nos envolvemos no debate a favor da extinção da Contri-
buição Sobre Movimentação Financeira, há todo um conjunto 
de argumentos que podem ser explicitados, mas, como não é o 
tema de nossa audiência e nosso tempo já se esgotou, acho que 
não cabe esse debate aqui, mas não gostaria de sair da audiência 
sem deixar esse posicionamento público sobre o tema.

Mais uma vez, agradeço a oportunidade para esse debate de 
ideias em relação ao tema central.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Esse é outro grande 

debate.
Passo a palavra agora ao nosso requerente e também nosso 

Relator, Deputado Pepe Vargas.
O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – De fato não estamos deba-

tendo a reforma tributária, um tema importante. Mas diria que 
a pior reforma tributária é aquela que não é feita. Faz anos que 
o País discute a necessidade de uma reforma tributária e nunca 
consegue. (Risos.)

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Mas estou trabalhando num 

cenário de que temos de fazer uma reforma tributária que melho-
re a condição e não piore. É um debate importante, e acontece em 
outra Comissão, a Comissão Especial da Reforma Tributária.

Queria fazer alguns comentários.
Em primeiro lugar, não foi abordado aqui que a maior pressão 

fiscal sobre o Orçamento da União não é o gasto social, não é o 
gasto corrente com as questões do dia a dia da administração 
pública, não é o funcionalismo público. A maior pressão fiscal 
são os juros a serviço da dívida.

Isso é inquestionável. Já foi maior. Em 2003, a dívida pública 
brasileira interna era 53%, 56% do PIB. Hoje ela está em 36% do 
PIB. Ainda é alta, mas baixou muito. Se não me engano, em tor-
no de 40% da dívida interna pública está indexada à Taxa SELIC 
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que, em 2003, era de 25%, e hoje está em 11,25%. Então, essa 
é uma das razões por que o peso da dívida pública sobre o PIB 
brasileiro caiu. Mas ainda é alto, precisamos que haja uma re-
dução maior dos juros básicos, evidentemente. Não só dos juros 
básicos, mas também dos spreads bancários, seria muito impor-
tante que caíssem, mas a grande pressão fiscal é ainda os juros a 
serviço da dívida. É preciso fazer também esse debate.

Acredito que aqui ninguém acha que, se deixarmos de pagar 
os juros a serviço da dívida, vamos conseguir trazer estabilidade 
para o País. Não é isso que estou dizendo. Estou querendo dizer 
que a grande pressão fiscal não é o gasto social, porque o gasto 
com pagamento de juros é muito maior que o gasto social. Temos 
que continuar trabalhando para reduzir essa dívida, para mudar 
o perfil dela. De certa forma, nos últimos anos, houve mudança 
do perfil da dívida, houve troca de várias questões que melhora-
ram essa questão, mas ainda há um longo trabalho a fazer.

Sob esse ponto de vista, nos últimos 5 ou 6 anos, nós esta-
mos caminhando no sentido de um ajuste mais adequado. Não 
tinha como continuarmos com uma dívida pública que crescia a 
tal ponto. 

Foi essa pressão fiscal que levou ao aumento da carga tribu-
tária do Brasil. O aumento da carga tributária brasileira não foi 
devido ao gasto social.

Vejam bem. A COFINS e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido são mais do que suficientes para cobrir o atual patamar 
de despesas com a seguridade social. 

Vou repetir os números. No ano passado, arredondando, fo-
ram 164 bilhões de arrecadação entre COFINS e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido. Duas contribuições para o custeio 
da seguridade social, do gasto social, portanto. Já estou tirando 
os 20% da desvinculação das receitas da União — 20% disso são 
32 bilhões, em números redondos. Para ficar bem claro, soman-
do o gasto com a necessidade de financiamento da Previdên-
cia, foi necessário pegar dinheiro da COFINS e da Contribuição 
Social para se somar aos recursos da receita previdenciária, das 
contribuições de empregados, empregadores etc. Somando isso, 
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mais o gasto com a saúde e com assistência, dão 114 bilhões de 
reais. Mesmo tirando a DRU, vamos a 132 bilhões.

O que quero dizer com isso? É a pressão dos juros a serviço da 
dívida que elevou a carga tributária. O que a União fez ao longo 
da década de 90, adentrando os anos 2000? Ela não aumentava 
os impostos que tinha de partilhar com Estados e Municípios, e 
sim as contribuições que não tinha de partilhar. 

É importante esse debate sobre Previdência, direitos e a res-
peito de qual proteção social queremos dar aos idosos do nosso 
País. Quero sustentar, respeitando as opiniões em contrário, ob-
viamente, que não é a Previdência que pressiona o gasto público 
brasileiro. São os juros a serviço da dívida. Temos de trabalhar 
muito para equacionar essa questão.

Em segundo lugar, a questão que o Deputado João Dado le-
vantou. Não tinha falado da proposta do Senado.

No que diz respeito ao período básico de cálculo, questão que 
o Deputado João Dado levantou, a regra é 80% das maiores con-
tribuições de 1994 para cá. O Senado está aumentando isso para 
as últimas 36. Há 2 problemas graves nessa proposta do Senado. 
Primeiro, ela permite o planejamento da contribuição, mas para 
quem pode planejar a contribuição. A imensa maioria dos assa-
lariados não pode planejar essa contribuição. Agora, profissional 
liberal, autônomo de boa renda, enfim, quem pode planejar a 
contribuição — a minoria — vai fazer o que mesmo? Vai ficar 
32 anos contribuindo sobre o valor mínimo, que a valores de 
hoje são 465 reais, e nos últimos 3 anos vai contribuir no teto 
máximo, que a valores de hoje são 3.400 reais. Isso causa um 
profundo desequilíbrio nas contas, além de ser muito injusto. 
Então, não dá para acolher essa proposta. Só por isso já tínhamos 
de fazer um substitutivo e não acatar a posição do Senado. 

Segundo, de acordo os dados da Pesquisa Nacional por Amos-
tras de Domicílios, do IBGE, o trabalhador menos escolarizado, 
consequentemente, menos renda, menos mão de obra especiali-
zada, ao fim de sua vida laboral, tem queda nos seus rendimentos. 
A curva de rendimento dele é declinante, próximo ao momento 
da aposentadoria. A velha discussão que todo mundo já ouviu: 
depois dos 50 anos uma parcela da população não consegue mais 
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emprego. Então, ele trabalhava ganhando 100 mil reais. Aí perde 
a aposentadoria, perde o emprego. Se ele consegue outro empre-
go, é ganhando menos. Se não consegue mais emprego, com boa 
parte acontece isso mesmo, fica no mercado informal e contribui 
sobre 465 reais. Se pegarmos os últimos 36 meses, esse trabalha-
dor vai ganhar uma aposentadoria menor, pegando a média cur-
ta. Se pegarmos uma média de 80%, esse trabalhador mais pobre 
vai ganhar uma aposentadoria melhor. 

O sistema previdenciário brasileiro, sistema de aposentadoria, 
pensões e benefícios, obviamente não corrige. Deveria corrigir, 
mas ainda não corrige. Ele não corrige as desigualdades existen-
tes no mercado de trabalho brasileiro. O mercado de trabalho 
brasileiro é desigual, heterogêneo, muito distinto de norte a sul, 
de leste a oeste deste País de dimensões continentais. Então, há 
muita desigualdade. Essa desigualdade existente no mercado de 
trabalho brasileiro não é totalmente compensada pelo regime 
previdenciário que temos. Isso é absolutamente verdadeiro. Cor-
rige em parte apenas, mas não corrige tudo.

Repito: isso tem de ser discutido no âmbito de uma reforma da 
Previdência. Como não a estamos discutindo, mas sim o que fa-
zermos com um projeto de lei que extingue o fator previdenciário 
e muda o período básico de cálculo, então, estamos trabalhando 
para tentar corrigir o máximo possível alguma eventual distorção.

No meu relatório, vou manter a média das 80 maiores contri-
buições. Obviamente, Deputados, a exemplo do João Dado, e cen-
trais sindicais defendem uma redução em vez de 80%, 60%, 70%.

Na Comissão de Seguridade Social houve, inclusive, um voto 
em separado da Deputada Rita Camata que propôs reduzir de 
80% para 70%. Esse debate existe, está aí.

No meu parecer, por enquanto, continuo adotando a regra 
dos 80%, porque acho que ela é melhor do que as 36 últimas 
contribuições, como o Senado quis fazer. 

A questão de se incluírem regras de demonstrações contábeis 
em lei é muito importante. Se abrirmos os números do resul-
tado geral da Previdência do ano passado veremos: em 2008, a 
clientela urbana teve uma arrecadação líquida de R$161 bilhões 
e pagou em benefícios R$163 bilhões, 298 milhões — houve, 
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portanto, a necessidade de 1 bilhão 349 milhões de reais da CO-
FINS; o benefício rural teve de arrecadação líquida R$5 bilhões, 
88 milhões e pagou em benefícios R$40 bilhões, 926 milhões 
— houve uma necessidade de financiamento de R$35 bilhões, 
838 milhões. 

Contudo, quando o Tesouro Nacional dá o resultado, aparece 
como? Aparece que foram precisos R$37 bilhões. Então, quando 
ouvimos nos jornais que o rombo da Previdência — porque as-
sim é dito — foi de R$37 bilhões, está mascarada essa questão. 
Não podemos permitir que o trabalhador urbano, que está com 
o regime equilibrado, pague a conta de uma reforma ou de uma 
mudança na questão dos benefícios que o prejudique, porque o 
regime dele está razoavelmente equilibrado.

Isso quer dizer que o trabalhador rural tem de perder o bene-
fício? Não. A sociedade brasileira tem de discutir qual benefício 
deve ser-lhe pago. Particularmente, acho justo que o trabalhador 
rural, o agricultor familiar, tenha uma renda na velhice, que é 1 
salário mínimo (465 reais). Quando ele se aposenta, é por idade, 
e não por tempo de contribuição — 60 anos, a mulher; 65, o 
homem. Isso é correto.

Por isso é importante dizer que a Previdência não pode ser 
só custeada com as contribuições diretas de empregados e em-
pregadores. É necessário haver também outras fontes de finan-
ciamento da Previdência, que têm de ser pagas pelo conjunto 
da sociedade. É justo discutir o tamanho dessa contribuição. O 
grande debate é saber qual o peso a sociedade pode arcar. 

Vamos colocar que na demonstração contábil deva ter a se-
paração da clientela urbana, da clientela rural, como o senhor 
disse, não para tirar direito do trabalhador rural, mas para que 
fique claro. E aí nós vamos ter de encontrar uma solução para 
essa questão, seja ela a continuação com contribuições sociais, 
seja ela qual for. 

Outro ponto muito importante: vamos colocar também as re-
núncias previdenciárias. No Congresso Nacional, somos pródigos 
em votar renúncias previdenciárias. Alguém aqui defende que os 
hospitais filantrópicos, as entidades assistenciais deixem de ter fi-
lantropia? Acho pouco provável que o Congresso Nacional aprove 
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isso. Bom, no ano passado, isso significou quase 5 bilhões em re-
núncia de arrecadação da Previdência.

Todos achamos necessário haver um regime simplificado para 
as pequenas e microempresas. Por um lado, ele formaliza; por 
outro, há o regime simplificado de recolhimento. No ano pas-
sado, o SIMPLES implicou renúncia de 8 bilhões 355 milhões 
de reais. Então, temos de dar transparência a essa questão. Deve 
ficar claro que, no momento em que se reduz a arrecadação da 
Previdência, existe outra fonte para custear isso aí. Não se pode, 
para garantia, tirar direito do trabalhador urbano que está com o 
seu regime equilibrado. 

Acho que é esse o grande debate. Temos de desmistificar al-
gumas coisas, debater profundamente. A transição demográfica 
obviamente precisa ser discutida, e vamos fazer também esse de-
bate no momento devido.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem, Depu-

tado Pepe Vargas. V.Exa. também contribuiu com o debate. 
Dadas as informações, acho que é importante ressaltar uma 

questão. 
O Ministério da Previdência, nesse processo de simplificação, 

informatização e transparência da vida previdenciária, determi-
nou que, a partir do mês de maio, cada contribuinte da Previdên-
cia terá oportunidade de saber a sua vida previdenciária, usando 
a senha normal do cartão de crédito do Banco do Brasil. 

Isso vai ajudar todos os trabalhadores a fazer esse debate com 
mais eficiência a partir da sua realidade, Pepe Vargas, porque 
hoje essa questão, como V.Exa. disse, é uma terminologia mas-
carada. Diz o Presidente Lula que tem de ir com o saco das notas 
para se aposentar. A aposentadoria simplificada, o pré-aviso e a 
meia hora já ajudaram bem. 

A partir do mês de julho, a Caixa Econômica também vai fa-
zer o mesmo. Não será em maio, porque a Caixa quer fornecer, 
juntamente, o extrato do FGTS a cada trabalhador. Isso é muito 
importante para ele. Dessa forma, o debate e a vida individual de 
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cada contribuinte ficam mais transparentes, o que infelizmente 
não existe hoje. Quem consegue planejar a aposentadoria, como 
diz o Pepe Vargas, consegue ter isso organizado. Mas a grande 
maioria dos trabalhadores brasileiros não sabem. Têm de ir ao 
balcão da Previdência para fazer cálculo, ou contratar advogado, 
economista, alguém que vá fazer cálculo para ele nesse sentido.

Quero agradecer-lhes por esta bela audiência, este belo deba-
te. Não tenho dúvidas de que a contribuição dos senhores foi 
significativa.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, 
antes, porém, convido os Srs. Deputados para reunião de audi-
ência pública com as centrais sindicais e os aposentados, a fim 
de discutir novamente o PL nº 3.299/08 que trata da extinção do 
fator previdenciário, para terça-feira, dia 31 de março, às 14h30, 
no Plenário 4.

Está encerrada a presente reunião. 
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Segunda Audiência Pública: 
Centrais Sindicais – 31/03/09

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Boa tarde a todos. 
Declaro aberta a presente reunião de audiência pública, desti-

nada a discutir o PL nº 3.299/08, que trata da extinção do fator 
previdenciário. Ela é resultado da aprovação do Requerimento 

Foto: SEFOT/SECOM

1ª Mesa: Moacir Meirelles de Oliveira, Antonio Neto, Artur Henrique San-
tos, Dep. Vignatti, Dep. Paulo Pereira da Silva e Francisco Canindé Pegado.
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nº 161/09, de autoria do Deputado Pepe Vargas, Relator nesta 
Comissão.

Informo que haverá 2 Mesas de debate, tendo em vista o nú-
mero de convidados — inclusive, agora, com a presença negocia-
da da CONTAG também.

Convido para compor a primeira Mesa os seguintes convida-
dos: Artur Henrique da Silva Santos, Presidente da Central Única 
dos Trabalhadores; Deputado Federal Paulo Pereira Silva, Presiden-
te da Força Sindical; Antonio Neto, Presidente da Central Geral 
dos Trabalhadores do Brasil; Francisco Canindé Pegado, Secretá-
rio-Geral, representante do Sr. Ricardo Patah, Presidente da União 
Geral dos Trabalhadores; Moacir Meirelles de Oliveira, Secretário-
Geral, representante do Sr. Warley Martins Gonçalves, Presidente 
da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. 

Em seguida anunciarei a segunda Mesa. 
Informo aos Srs. Parlamentares, aos sindicalistas do Brasil intei-

ro presentes e às várias organizações sindicais aqui presentes que 
nós trabalhamos com a ideia de realizar 4 audiências públicas. A 
primeira delas foi na quinta-feira passada. Foram ouvidas as repre-
sentações do setor patronal brasileiro — todas elas de organização 
nacional, aqui incluída pelos Parlamentares dos diversos partidos. 
Hoje ouviremos todas as organizações de trabalhadores do Bra-
sil. Na próxima quinta-feira pela manhã todos estão convidados 
a comparecer aqui novamente. Na ocasião, ouviremos o especia-
lista da Academia, professores do IPEA sobre a questão do fator 
previdenciário também. E na última reunião, depois da Páscoa, 
nós vamos ouvir o Governo. Depois, então, o Relator, Deputado 
Pepe Vargas, membro titular desta Comissão, vai proferir o pare-
cer. S.Exa. já opinou um pouco sobre a questão.

Como ocorre normalmente, todos os Deputados que são 
membros titulares desta Comissão terão preferência na inscri-
ção. Isso é regimental. Depois os demais Parlamentares também 
poderão falar e fazer perguntas.

Sempre vamos trabalhar com a possibilidade de o Relator fa-
lar após a conclusão dos expositores e também dialogar, de certa 
forma, com os integrantes da Mesa. A ideia é extrair o máximo 
possível da contribuição dos presentes. O Deputado Pepe Vargas 
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tem um jeito democrático de construir o seu relatório. Por isso, 
há a necessidade de ouvir todo mundo.

Inicialmente, quero dizer que foi feito um acordo. Não sei 
se ele será cumprido. Vamos tentar cumpri-lo. Fui sindicalista 
também e sei que isso não será fácil. Vamos tentar obedecer o 
prazo de 7 minutos, tendo em vista o número de integrantes 
da Mesa. Mas o Deputado Pepe Vargas já articulou esse acordo. 
O prazo era de 10 minutos. É preciso garantir que as pessoas da 
área rural se pronunciem hoje também, que todos possam falar. 
Vamos procurar obedecer, então, o prazo de 7 minutos. Iremos 
avisar quando o tempo estiver terminando, sem problema. Se 
for preciso, interromperemos também, sem problema, de forma 
democrática e tranquila.

O Sr. Francisco pediu para falar primeiro, por causa do tempo. 
Ele deve ter outro compromisso.

Então, concedo a palavra ao Sr. Francisco Pegado, represen-
tante do Presidente da União Geral dos Trabalhadores. S.Sa. dis-
põe de 7 minutos.

O SR. FRANCISCO CANINDÉ PEGADO – Boa tarde, Sr. Presi-
dente da Comissão; Sr. Deputado Pepe Vargas, Relator; demais 
Parlamentares; companheiras e companheiros. 

Inicio dizendo que a União Geral dos Trabalhadores é contra 
o fator previdenciário. Consideramos esse projeto injusto, desu-
mano. Ele precariza as aposentadorias.

Houve uma reunião da Executiva Nacional da UGT na sema-
na passada. Ratificamos a posição unânime da nossa Central Sin-
dical contra o fator previdenciário. Queremos derrubá-lo. Acha-
mos que tudo aquilo que foi dito a partir do momento em que 
o fator previdenciário foi estabelecido, de 18 de novembro de 
1999 para cá... Dizem que ele trouxe economia para os cofres 
públicos, mas o que se verificou foi justamente um pequeno im-
pacto disso no suposto déficit da Previdência Social. É insignifi-
cante o impacto provocado justamente pelos que dizem que o 
fator previdenciário traz economia.

Portanto, a UGT defende literalmente a aposentadoria basea-
da no sistema contributivo, de 35 anos para os homens e 30 anos 
para as mulheres, independentemente de idade.
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Queremos também que o Relator, ao examinar esse projeto, faça 
menção, em seu relatório, à grande demanda daqueles que foram 
afetados pelo fator previdenciário até o presente momento. 

Reivindicamos que, em relação àqueles que foram afetados 
pelo fator previdenciário — ou seja, de 19 de novembro de 1999 
até a queda do fator previdenciário —, a Casa tome alguma me-
dida. Talvez seja o caso de se fazer uma emenda constitucional. 
Que essas pessoas possam vir pedir a revisão da aposentadoria. 
Aqueles que foram afetados não podem ficar com esse prejuízo, 
não podem dormir com esse prejuízo.

Portanto, a União Geral dos Trabalhadores, de forma objeti-
va, prática e sucinta, está com seus sindicatos totalmente mobi-
lizados nesse sentido. Vamos acompanhar o andamento do pro-
jeto na Casa. Sabemos perfeitamente que, nos últimos tempos, 
desde o Governo passado, não houve algo semelhante à questão 
do fator previdenciário, no sentido de atingir diretamente os 
trabalhadores. 

Não confiamos nos dados do IBGE. A cada 6 meses é feita, 
sistematicamente, uma nova discussão relacionada com a escada 
de vida das pessoas do Brasil, aumentando, de 6 em 6 meses, um 
determinado período em que os trabalhadores passam a contri-
buir ainda mais com o fator previdenciário. Em breve, viver 100 
anos no Brasil será pouco, porque o sujeito ainda terá de conti-
nuar pagando o fator previdenciário. 

Essa é uma medida injusta, capitalista, suja, com a qual não 
concordamos. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Parlamentares 
e demais companheiros, a União Geral dos Trabalhadores hipo-
teca a sua luta, junto com todas as Centrais Sindicais e com to-
dos os setores organizados da sociedade, para derrubar o fator 
previdenciário.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Passo a palavra ao 

Sr. Antonio Neto, Presidente da Central Geral dos Trabalhadores.
O SR. ANTONIO NETO – Boa tarde, Sr. Presidente, Deputado 

Vignatti, Sr. Relator, Deputado Pepe Vargas, demais Deputados.
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Em nome da Central Geral dos Trabalhadores, cumprimento 
todos os companheiros sindicalistas que aqui estão e os demais 
companheiros da Mesa.

Temos discutido esse tema já há alguns anos. Percebemos 
que, além de significar subtração criminosa dos benefícios pagos 
aos aposentados, caso esses não se submetam a trabalhar mais 
de 10 anos do que deveriam, o fator previdenciário faz parte da 
política neoliberal que levou nosso País à beira do abismo. Por 
isso lutamos nos últimos anos para aboli-lo. Estamos juntos nes-
sa luta. 

É bom lembrar que esse mecanismo foi criado em 1999, ime-
diatamente após o Governo não ter conseguido aprovar a emen-
da constitucional que intentava aumentar a idade mínima para 
a aposentadoria. Então, na atualidade, esse dispositivo vai na 
contramão dos preceitos do Governo Lula. O fator integra um 
pacote de desmonte da Previdência, de arrocho salarial e de em-
pobrecimento do País. Portanto, temos de mudar o rumo, garan-
tir direitos e ampliar cada vez mais o papel do Estado.

Os números demonstram que o fator não conseguiu sequer 
sustentar a alegação para a qual foi criado, isto é, forçar a apo-
sentadoria tardia. Analisando o gráfico da idade média de apo-
sentadoria, que se estabilizou a partir de 2002, verificamos que o 
trabalhador prefere se aposentar perdendo parte do benefício a 
continuar trabalhando. É só ver que a média ficou em 53,3 anos. 
Também vamos analisar isso com carinho, pois um homem que, 
com 53 anos de idade, completa 35 anos de contribuição perderá 
mais de 30% do seu benefício para se aposentar. Para conseguir 
100%, ele teria de contribuir por mais 13 anos. Mas de acordo 
com o Ministério da Previdência, de 2002 a 2007, o fator previ-
denciário gerou uma economia de R$10,1 bilhões, uma maravi-
lha propalada pelos técnicos neoliberais que se escondem nos 
porões daquele órgão. 

Nós, da CGTB, dizemos que o fator representou a subtração 
de R$10 bilhões do bolso do trabalhador que contribuiu a vida 
inteira para ter o direito à aposentadoria. Foram R$10 bilhões a 
menos no mercado interno, recursos que possivelmente ajuda-
ram a engordar o saco sem fundo do superávit primário. 
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Neste momento de crise, mais do que nunca, é importante au-
mentarmos o potencial do mercado interno. Sempre tivemos claro 
que o achatamento dos benefícios e a campanha mentirosa sobre 
a suposta quebra da Previdência tinha o claro objetivo de des-
montar o sistema para estimular a busca pela previdência priva-
da. E, em parte, isso foi conseguido. Segundo dados da Federação 
Nacional de Previdência Privada e Vida — FENAPREV, até agosto 
de 2008, 8,9 milhões de brasileiros já haviam buscado refúgio nas 
seguradoras privadas, quase todas dominadas por bancos. 

Por isso, uma das propostas que a CGTB apresentou ao Relator 
foi a criação da previdência pública complementar, pois vimos 
que esse mercado, tão falado pela FENAPREV, já possui uma car-
teira de investimentos que inclui reservas técnicas, reservas líqui-
das, capital de seguradoras e outros valores, de R$139,3 bilhões, e 
somente no primeiro semestre de 2008 cresceu 19,5%. O mercado 
da previdência privada apresentou, de janeiro a agosto de 2008, a 
captação recorde de R$20 bilhões, um crescimento de 18,5% em 
relação aos R$17 bilhões captados no mesmo período de 2007. 
Esses recursos, que poderiam ser geridos pelo Estado, seriam mais 
úteis ao País se fossem aplicados em obras de infraestrutura e não 
na especulação financeira, como ocorre atualmente. O mesmo 
vale para a criação de um bônus para os trabalhadores que se apo-
sentarem mais tarde, ou seja, o fator positivo, não o fator puni-
tivo, como é o fator previdenciário. Seria mais dinheiro no bolso 
das pessoas, mais consumo e mais produção.

Concordamos em que é necessário acabar com essa equação 
draconiana. Existe, entretanto, a proposta — e ela foi apresentada 
nas discussões com o Relator — de uma nova fórmula para evitar 
a queda na arrecadação da Previdência. Especula-se a hipótese de 
se estender o sistema de aposentadoria do setor público para o 
setor privado, a conhecida Fórmula 95, que consiste em somar a 
contribuição com a idade resultando no número 95 para homens 
e 85 para mulheres. No entanto, a realidade de um trabalhador 
do serviço público, que possui estabilidade, é diferente de um da 
iniciativa privada. Estudos demonstram que, no decorrer de sua 
vida laboral, um trabalhador do setor privado fica, em média, de 
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5 a 7 anos desempregado, ou seja, ele sai com de 5 a 7 anos de 
desvantagem. 

Sabemos que o Governo está sensível e deseja melhorar o sis-
tema. E, se não for possível extinguir o fator previdenciário, que 
é o que nós desejamos, nessa composição de Fator 95, a Central 
tem uma proposta pouco diferente: que seja aplicado o Fator 
90. O benefício será equivalente a 100%, se a soma do tempo 
de contribuição com a idade do segurado atingir 90. E, quando 
a soma for inferior a 90, a renda mensal será submetida a um 
redutor de 2% por ano a menos de contribuição. E, se for supe-
rior a 90, a renda mensal de aposentadoria será submetida a um 
ampliador de renda equivalente também a 2%, ambos os casos 
limitados a 20%. E, na nova sistemática, o salário do benefício 
deverá levar em conta a média longa e a seleção dos 60 maiores 
salários de contribuição.

A prioridade é extinguir o fator previdenciário. Mas, se for 
negociado aqui no Congresso Nacional, que pelo menos seja mi-
tigado com o Fator 90, a redução para 60 das maiores contribui-
ções e também a média longa.

Sr. Presidente, essa é a posição da Central Geral dos Trabalha-
dores.

Parabenizo o Deputado Pepe Vargas pela maneira com que 
tem conduzido a Relatoria. 

Um forte abraço. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Com a palavra o 

Deputado Paulo Pereira da Silva, Presidente da Força Sindical.
O SR. DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA – Sr. Presiden-

te, Deputado Vignatti; Sr. Relator, Deputado Pepe Vargas, há aqui 
uma relação de dirigentes sindicais importantes do Brasil inteiro. 
Não vou citar todos, mas não posso deixar de mencionar o Mo-
acir, da Federação de Turismo; o companheiro Calixto, da Nova 
Central; o Lacerda, da Força Sindical; o Artur, da Alimentação; 
a Assunta, dos auditores fiscais; enfim, todos os companheiros. 
Há uma relação de dirigentes sindicais também da Federação dos 
Técnicos de Segurança no Trabalho e companheiros aposentados.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

80
Fator Previdenciário

Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. por mais uma audiência 
pública e pelo trabalho que está sendo realizado nesta Comissão. 
Sei do esforço que V.Exa. tem despendido para ajudar a resolver 
a questão do fator previdenciário. A meu ver, todos aqui sabem e 
quem já se aposentou também que o fator previdenciário é uma 
tabela, segundo a qual o salário é multiplicado por zero vírgula 
alguma coisa. O resumo disso é que qualquer trabalhador que 
vai se aposentar hoje, se for homem, perde no mínimo 40% do 
salário; e, se for mulher, um pouco mais. A mulher é mais penali-
zada: perde 45% do salário. É disso que estamos falando, e é isso 
que vem sendo combatido desde 1988. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar os companhei-
ros das Centrais aqui na mesa — os outros vão falar depois. 

Enfim, desde que foi implantado, esse fator tem sido um tor-
mento, pois prejudica milhares de pessoas com um cálculo que 
se inicia com zero. Esse cálculo tem penalizado milhares de pes-
soas que se aposentaram nesse período.

Normalmente nos esquecemos de dizer, mas é bom sempre 
lembrar que, aqui, temos nos esforçado, como também as Cen-
trais Sindicais e os sindicatos do Brasil inteiro, para aumentar 
o salário mínimo. E, nesse sentido, aprovamos um projeto que 
ainda está parado no Senado Federal. Precisamos agora fazer um 
esforço — e convoco as Centrais aqui presentes — para aprovar 
a política do salário mínimo, porque, senão, tudo o que fizemos, 
marchas e marchas em Brasília, será prejudicado, porque esse 
projeto está parado no Senado. 

Implementamos uma política para o salário mínimo até 2023, 
com base no PIB de 2 anos anteriores mais a inflação. Consegui-
mos, no meio da atual crise, que o Governo aplicasse esse acordo 
feito com as Centrais e concedesse 12% de aumento para os apo-
sentados e para quem ganha salário mínimo. Portanto, é impor-
tante manter essa pressão e, talvez, não hoje, mas amanhã, falar 
com o Presidente Sarney e solicitar que esse projeto, parado no 
Senado Federal, seja colocado em votação. Do contrário, no pró-
ximo ano, de novo, teremos de ficar correndo atrás do Presidente 
— e, este ano, vai ser no mês de dezembro — para que seja elabo-
rada outra medida provisória para aprovar o salário mínimo.
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Vale ressaltar que isso fez com que melhorasse a renda dos tra-
balhadores. Por um lado, recuperamos o poder de compra des-
ses aposentados, mas, de outro, todos eles vão caindo no salário 
mínimo. Hoje, 18 milhões de brasileiros que trabalharam a vida 
inteira ganham salário mínimo. Em poucos anos, do jeito que 
está indo, estarão todos no salário mínimo. Por quê? Porque o 
salário é achatado com a aposentadoria. E, como temos conse-
guido um pouco mais para o salário mínimo, vão todos cair no 
salário mínimo. 

Além do fator previdenciário, precisamos resolver outra ques-
tão: a aplicação do mesmo percentual de reajuste do mínimo para 
os aposentados que ganham acima disso. Esse tema é objeto de 
um projeto de autoria do Senador Paulo Paim, está nesta Casa. 
Poderíamos até discutir uma tabela para cima, porque não vamos 
dar também para aqueles que ganham 20 mil, 30 mil reais o mes-
mo aumento de quem se aposentou pela Previdência Social.

Faço essas ponderações para dizer que todos estamos empe-
nhados em acabar com o fator previdenciário. Todavia, temos 
de pensar um pouco na realidade que vamos enfrentar. No meio 
sindical, sempre trabalhei muito com isso, ou seja, com o que 
podemos conseguir em termos reais. Não adianta dizer que va-
mos acabar com o fator previdenciário e, quando chegar às mãos 
do Presidente, ser vetado — e o Presidente já disse que vai vetar, 
mesmo que corra o risco de perder popularidade. E disse isso 
para mim, para o Artur, enfim, para todos os Presidentes das 
Centrais que estão aqui. 

Até para podermos avançar nessa negociação, deveríamos dis-
cutir o que o Governo está pondo na mesa. O Relator aqui tem 
falado do Fator 95. Aliás, Deputado Pepe Vargas, nós, da Força, 
toparíamos discutir o Fator 95 ou 90, como disse aqui o compa-
nheiro Antonio Neto, da CGTB, desde que garantíssemos o direi-
to das pessoas. A meu ver, mexer em direito é um problema. Te-
mos de garantir, por exemplo, o direito de alguém que trabalhou 
30 anos, se for mulher, ou 35 anos, se for homem, e que acabou 
de contribuir poder se aposentar. Temos, então, de garantir esse 
direito ao trabalhador. Se o trabalhador chegou aos 35 anos, no 
caso do homem, ou aos 30 anos de serviço, no caso da mulher, 
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tem o direito de se aposentar. A partir daí, ele decide volunta-
riamente se quer ir para frente ou não, se quer continuar traba-
lhando ou não. E, se ele quiser, teria alguns ganhos a mais, mas 
ele o direito de se aposentar. Agora, se ele está no emprego, não 
há problema de risco de emprego e quer continuar trabalhando, 
isso é outra discussão que pode estar prevista na legislação. 

A partir daí, temos de discutir não mais o fator. Eu tenho 
ouvido falar, na Previdência Social, que o Governo toparia essa 
discussão a que estou me referindo, desde que começasse do fa-
tor previdenciário. Não pode ser do fator previdenciário, porém, 
porque senão estaria sendo mantido o fator. É bom lembrar que 
o fator previdenciário já perdeu no Senado e, tenho certeza, se 
não chegarmos a um acordo nesta Comissão e o Relator apresen-
tar uma proposta diferente, vai perder aqui na Câmara também. 
Duvido que, em véspera de eleição, algum Deputado aqui tenha 
a coragem de votar contra os aposentados do Brasil.

Sr. Presidente, é preciso deixar claro que, se o trabalhador che-
gou aos 35 anos de contribuição, tem o direito de se aposentar. E 
não pode ser com os 60% que ele tem hoje, porque isso é resul-
tado do fator previdenciário. Portanto, teria de ser um número 
acima — sei lá, 80%. Assim, já conseguiríamos aumentar 20%. E, 
a partir daí, ele pensa o seguinte: se eu trabalhar mais 1 ano, eu 
vou ganhar mais 6%, 5% — até chegar a 100%. 

Poderíamos também incentivar o trabalhador a permanecer 
no emprego, até passar de 100%. Não pode, porém, ser muito 
além de 100% — os aposentados defendem 120% —, porque se 
incentivarmos demais o trabalhador a permanecer no emprego, 
correremos o risco de acontecer aquilo que ocorreu na França: a 
molecada não ter vaga para trabalhar, porque os trabalhadores 
não querem se aposentar antes de conquistar um salário bem 
acima. Por conta disso, os jovens franceses começaram a tocar 
fogo nas cidades. 

Portanto, é preciso encontrar uma maneira, Deputado Pepe 
Vargas e companheiros da Comissão, de fazer parte dessa briga 
do Paulo Paim, no Senado. Todos nós concordamos com S.Exa., 
porque esse fator previdenciário é um trauma para os trabalha-
dores. Temos de partir do seguinte princípio: se o trabalhador 
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completou os 35 anos de contribuição, tem direito; se a traba-
lhadora completou os 30 anos de contribuição, também tem 
direito. Agora, a aposentadoria não pode ser de 60% do salário 
desse trabalhador, como ocorre hoje, mas acima disso. E quanto 
tempo demora para se chegar aos 100%, 110% ou aos 120%, 
conforme sugeriu o João Inocentini, Presidente do Sindicato Na-
cional dos Aposentados?

Na minha opinião, teríamos de acabar com essa história de 
expectativa de vida — e os aposentados presentes sabem do que 
estou falando. Conforme o IBGE, o aumento da expectativa de 
vida faz com que aumente 58 dias por ano o tempo para a pessoa 
se aposentar. O fator zero é um cálculo terrível, só especialistas 
sabem fazê-lo, porque aumenta 58 dias, mas diminui o salário do 
sujeito. Parece que essa invenção é só para desgraçar o sujeito. 

Temos de acabar com essa conta, porque ela é difícil. E, se não 
sabemos fazê-la, como explicar para o sujeito que a cada ano ele 
perde 58 dias?

Com relação à média curta, muito bem apresentada pelo 
Paim, no Senado, até pensando em ajudar, acho que não é uma 
coisa boa. Vamos analisar o que acontece hoje no Brasil. No ano 
passado, o País criou 1,4 milhão de novos empregos. 

Segundo dados do CAGED, porém, 15 milhões de pessoas 
perderam emprego ano passado. Mais da metade da força de tra-
balho do Brasil, com carteira assinada, perdeu emprego em um 
ano. Isso significa que 100% dos trabalhadores, em 2 anos, “ro-
dam” no emprego. E, se o trabalhador muda de emprego, ganha 
menos, dificilmente ganhará mais. Então, esse cálculo feito com 
base nas últimas 36 contribuições é contrário aos nossos inte-
resses, porque, normalmente, pegará pessoas que mudaram de 
emprego várias vezes.

Eu prefiro manter as 80 maiores contribuições, de 94 para cá. 
O SR. ANTÔNIO NETO – Sessenta contribuições.
O SR. DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA – Ou, pelo me-

nos, 60, como enfatizou aqui o Neto. Até aí, dá para discutir. 
Agora, pegar apenas os últimos anos é muito ruim, porque as 
pessoas estão trocando mais rapidamente de emprego, e os tra-
balhadores perderão com isso.
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 Os Deputados Pepe Vargas e Vignatti são grandes compa-
nheiros, assim como os demais membros desta Comissão. Por 
isso, estou certo de que podemos trabalhar com a ideia de fechar 
um acordo com as centrais e com os sindicatos no sentido de ga-
rantir direitos e abrir expectativas, a fim de que os trabalhadores 
que quiserem e puderem trabalhar mais tenham ganhos. Essa é 
uma maneira de incentivá-los a permanecer no emprego em vez 
de se aposentarem.

Era isso. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem,  

Deputado.
O SR. DEPUTADO PAULO PEREIRA DA SILVA – Sr. Presidente, 

só um aviso: amanhã haverá uma audiência pública importante 
na Comissão Especial destinada debater a redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais, ainda instituída pelo Presi-
dente Arlindo Chinaglia, no plenário 15, às 14h30min. Convido 
todos os companheiros para acompanharem essa reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Com a palavra o Sr. 
Artur Henrique da Silva Santos, Presidente da Central Única dos 
Trabalhadores — CUT.

O SR. ARTUR HENRIQUE DA SILVA SANTOS – Boa tarde, De-
putado Vignatti, Presidente da Comissão; Sr. Relator, Deputado 
Pepe Vargas; dirigentes das centrais sindicais; sindicatos filiados; 
representantes da COBAP — Confederação Brasileira dos Apo-
sentados e Pensionistas —, demais Deputados e presentes, já foi 
abordada aqui, mas é sempre bom registrar a origem do fator pre-
videnciário. 

Ele apareceu, evidentemente, depois de derrotada, na reforma 
da Previdência de 1998, da Emenda Constitucional nº 20, que 
estabelecia idade mínima para a aposentadoria. Não levarei em 
consideração o placar — a diferença foi de 1 voto —, porque o 
fato é que não passou, no plenário da Câmara, a proposta da 
idade mínima. Logo em seguida, o Governo Fernando Henrique 
Cardoso resolveu criar o fator previdenciário, que tinha como ob-
jetivo fazer com que as pessoas postergassem sua aposentadoria. 

É importante analisarmos o fato de que a grande maioria dos 
trabalhadores se aposenta e continua trabalhando. Portanto, o 
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fator previdenciário, que era para postergar a aposentadoria, não 
está cumprindo o papel estabelecido inicialmente. Para uma pes-
soa se aposentar hoje com o Fator 1, o chamado 100%, ou 100% 
da média das últimas 80 contribuições (na média longa), ela terá 
de trabalhar até os 63 anos e 4 meses de idade. E, dependendo 
da expectativa de vida do brasileiro, esse número muda. Logo, 
é muito difícil qualquer trabalhador brasileiro saber exatamente 
qual a sua condição. Ele sabe do zero vírgula alguma coisa, a que 
o Deputado Paulinho se referiu há pouco, mas...

O SR. ARTUR HENRIQUE DA SILVA SANTOS – Sessenta e três 
anos e 4 meses de idade para atingir o Fator 1. 

Hoje, a redução média do valor, pela fórmula do fator previ-
denciário, é de 23%, como foi abordado anteriormente, sendo 
maior a perda para as mulheres, por conta de a expectativa de 
vida delas ser maior do que a dos homens. E há reduções que 
chegam a 40%.

Temos de levar em consideração, primeiro, a necessidade de 
extinção do fator previdenciário, questão fundamental para se 
rediscutir as aposentadorias no Brasil. Não se pode tentar dourar 
a pílula ou construir uma outra fórmula de fator previdenciário. 
Nós, trabalhadores, empresários e o próprio Governo, discuti-
mos inúmeras alternativas no Fórum Nacional da Previdência. 
Concretamente, precisamos pôr um fim ao fator previdenciário. 
E este é um bom momento para se discutir isso. 

Eu divirjo daqueles que, inclusive, vieram aqui na semana 
passada trazendo a visão de que precisamos olhar o Brasil do 
futuro e a mudança da pirâmide etária brasileira e tomar cuida-
do com a questão da Previdência Social, isto é, com o aumento 
do número de pessoas com idade mais avançada. Segundo eles, 
temos de tomar medidas desde já. 

Primeiro, ao longo do último período, comprovamos que aqui-
lo que nós, centrais sindicais, defendíamos no Fórum Nacional da 
Previdência, ou seja que a saída para as questões da Previdência 
estava no debate da inclusão previdenciária, estava correto. 

A grande maioria dos trabalhadores está na economia infor-
mal, portanto, sem carteira assinada. E temos de, efetivamente, 
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estabelecer a inclusão previdenciária como uma das formas im-
portantes de resolver o problema.

Em segundo lugar, queremos levantar aqui — e o Deputado 
Pepe Vargas tem conhecimento disso, porque já realizamos uma 
série de reuniões, todas com o intuito de tentar construir posi-
tivamente propostas no sentido de estabelecer o fim do fator 
previdenciário — a criação de uma outra regra que restabeleça o 
mínimo de condição para que as pessoas se aposentem. 

O problema do Fator 95 é apenas um: ao se estabelecer uma re-
gra de fator previdenciário ou de Fator 95, segundo a qual, supos-
tamente, os homens têm de cumprir 35 anos de contribuição e 
chegar aos 60 anos de idade, partimos do pressuposto de que, no 
setor privado, que é diferente da realidade do setor público, onde 
essa regra foi implementada, há uma altíssima rotatividade da 
mão de obra. Portanto, dificilmente alguém consegue registrar 35 
anos corridos de contribuição ao longo da sua vida de trabalho. 

Segundo dados do CAGED e do Ministério do Trabalho, no 
ano de 2008, houve 15.207.127 desligamentos. E 87% desses 
desligamentos são de pessoas com tempo de emprego de até 36 
meses. Ou seja, estamos dizendo que a alta rotatividade atinge 
em especial aqueles que não conseguem ficar no emprego mais 
de 36 meses, porque é uma minoria que consegue passar esse 
tempo. Quando falamos do Fator 95 estamos dizendo que as pes-
soas trabalham, perdem o emprego no setor privado, ficam um 
tempo sem trabalhar e, portanto, sem contribuir e sem contar 
tempo, voltam a trabalhar, perdem o emprego de novo, e essa 
alta rotatividade dificulta qualquer um cumprir 35 anos de con-
tribuição e mais 60 anos de idade. Da forma como está sendo 
proposta, essa regra possivelmente levaria as pessoas a morrerem 
antes de terem condições de se aposentar. 

Segundo, temos o entendimento de que, ao se estabelecer que 
a pessoa teria de ter no mínimo 35 anos de contribuição e 60 
anos de idade para se aposentar, estamos dizendo que aqueles 
que ingressam mais cedo no mercado de trabalho, normalmente 
pessoas com renda menor e que, por isso, precisam começar a 
trabalhar mais cedo, vão ter mais dificuldades para se aposentar, 
porque vão ter mais tempo. 
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Ouçam o que estamos dizendo: uma pessoa que começa a tra-
balhar aos 16 anos de idade, teria condições de se aposentar com 
51 ou 52 anos de idade, se tivesse 35 anos de contribuição. Esse 
deveria ser o corte, mesmo numa proposta de redução, ou de um 
fator fixo de redução, mas não no Fator 95. Ou seja, seria preciso 
prever, para quem quer se aposentar ao concluir 35 anos de con-
tribuição, um valor da sua aposentadoria. E estamos abertos a 
discutir, como as centrais já falaram, uma espécie de redutor fixo 
para quem completar os 35 anos de contribuição, mas não dá 
para isso ser a base zero, o início. O Fator 95 tem de ser alguma 
coisa em torno de 51 ou 52, o redutor começa daí, até chegar no 
90, no 80, no 85, é o Fator 1, e quem ficar depois tem uma tabela 
progressiva, ou outra proposta positiva em relação a isso. 

Na nossa opinião, é preciso ter claro que o fim do fator previ-
denciário deve ficar explícito para o conjunto da sociedade brasi-
leira e que este é um momento muito importante para fazê-lo. 

Eu não queria perder de vista, Deputado, 2 temas muito rá-
pidos que também estão na proposta e sobre os quais é impor-
tante falar. 

Primeiro, a média. Também entendo necessário manter a mé-
dia longa com a perspectiva de mudança daqueles 60%. Hoje é 
80% da média dos últimos anos e tal, e podemos diminuir esse 
valor para 60% da média, elevando essa média como fator im-
portante nessa negociação. 

Por fim, quero falar da importância da transparência nas 
contas da Previdência Social e dizer por que isso é importante. 
Aprovamos no Fórum Nacional da Previdência a exigência de 
transparência nas contas da Previdência, para que não venham 
alguns arautos — apesar de que hoje em dia, com a crise, eles são 
menos, agora todo mundo é keynesiano — dizer da necessária 
reforma da Previdência por conta dos problemas em relação ao 
chamado rombo da Previdência. 

A questão das aposentadorias rurais não significa rombo na 
Previdência, mas poderoso instrumento de proteção social e de 
distribuição de renda neste País. E hoje, inclusive, está sendo mui-
to elogiado o sistema de proteção social implementado no nosso 
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País com a Seguridade Social, previsto na Constituição Federal de 
1988 e um dos fatores importantes de enfrentamento da crise.

Portanto, estas duas questões para nós são muito importan-
tes: a separação e a transparência das contas. 

A Central Única dos Trabalhadores defende o fim do fator 
previdenciário e o estabelecimento de condições para as pessoas 
com 35 anos de contribuição se aposentarem. Para nós, pode 
haver um redutor a ser negociado com as centrais, com o Con-
gresso, com os Deputados. Defendemos também que o Fator 1 
não seja o Fator 95, porque ele não é a situação que temos hoje 
no Brasil — e a situação do setor privado é bastante diferente 
da situação do setor público — com uma enorme rotatividade, 
como demonstramos aqui. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Agradeço ao Artur 

Henrique.
Comunico aos convidados que, além de estar sendo transmi-

tida, esta audiência pública vai ser reprisada hoje pela TV Câ-
mara, e que a Rádio Câmara e o Jornal da Câmara também estão 
cobrindo este evento.

E esta Comissão, com o resultado das 4 audiências — a pri-
meira, com o setor patronal; a de hoje, com os trabalhadores; a 
outra, com especialistas, e, depois, a com o Governo —, vai fazer 
uma publicação, que será concluída com o relatório do Deputa-
do Pepe Vargas. Inclusive se os senhores quiserem entregar os 
documentos que trouxeram hoje, eles subsidiarão a publicação. 
Sem dúvida nenhuma, queremos fazer um trabalho bem-feito 
para as centrais sindicais e para os aposentados do Brasil, e, com 
certeza, o resultado desse estudo vai ajudar muito nos debates 
futuros da humanidade no nosso País. 

Quero convidar agora o Moacir Meirelles de Oliveira, Secretá-
rio-Geral da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensio-
nistas para sua fala. 

O SR. MOACIR MEIRELLES DE OLIVEIRA – Boa tarde a todos.
Cumprimento o Presidente da Comissão e os demais com-

panheiros da Mesa; o Deputado Pepe Vargas, conterrâneo do 
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Rio Grande do Sul e Relator deste projeto; os demais Deputa-
dos e Deputadas, as senhoras e os senhores. É um prazer muito 
grande saudar todas as entidades aqui presentes. Quero fazer um  
agradecimento especial à Comissão pelo convite feito à Confe-
deração Brasileira de Aposentados e Pensionistas — COBAP para 
hoje estar aqui expondo a sua posição sobre o fator previdenci-
ário. 

O fim do fator previdenciário é uma questão de justiça. 
A COBAP vem expor sua preocupação com o andamento na 

Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 3.299/08, que extin-
gue o fator previdenciário. Lutamos intensamente no Senado Fe-
deral, com o apoio de todas as Lideranças, para que essa injustiça 
cometida no Governo Fernando Henrique Cardoso fosse extinta. 

Sob o pretexto de equilibrar as contas da Previdência Social, 
esse fator reduziu os valores das aposentadorias ao longo dos 
últimos 10 anos. O Governo e os empresários alegam que o fator 
previdenciário trouxe economia para os cofres públicos, porém o 
que se verificou foi que o impacto disso no déficit da Previdência 
foi insignificante e trouxe muito prejuízo para todos aqueles que 
estavam perto de se aposentar. 

Com a prerrogativa de resolver o desequilíbrio financeiro da 
Previdência Social, que só pode ser equacionado com o aumento 
do mercado formal e com a retomada do crescimento econômi-
co, o fator previdenciário funcionou apenas para penalizar as 
novas aposentadorias. O fim do fator previdenciário é uma ban-
deira da COBAP, das confederações, das federações, das entida-
des de base, enfim, de toda a classe trabalhadora. O fator é uma 
herança do Governo FHC, sempre contestado pelos militantes e 
integrantes do atual Governo. 

Esse fator sempre foi um instrumento injusto de interesse pu-
ramente capitalista com características neoliberais e dificulta as 
aposentadorias no Brasil, visando a uma baixa remuneração de 
forma progressiva. Promover mudanças ou emendas no projeto 
de lei é um retrocesso depois de tanta luta no Senado Federal. 

O projeto do fim do fator previdenciário foi aprovado por 
unanimidade no Senado Federal, e esse não foi um ato de irres-
ponsabilidade, mas o resultado de muito estudo e conhecimento 
de caso por parte inclusive de especialistas na matéria. 
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Não houve questionamento do mérito da matéria naquela 
Casa, como também não houve questionamento na Comissão 
de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Cabe 
à Comissão de Finanças e Tributação entender que o prejuízo 
para a população é muito maior do que a economia obtida com 
o fator. É importante que a Comissão vote pelo fim da forma do 
cálculo, pois ela é injusta com aqueles que já contribuíram para 
sua aposentadoria.

Portanto, o melhor caminho é votar o projeto conforme apro-
vado pelo Senado e pela Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília, devendo assim a Comissão de Finanças e Tributação dar 
parecer acerca da compatibilidade e adequação financeira e orça-
mentária da proposição. 

Mexer no mérito da questão seria um retrocesso no processo 
democrático e legislativo. Foram 10 anos de penalização deriva-
dos do fator previdenciário, e até o momento o Poder Executivo 
não apresentou nenhuma proposta alternativa. 

Não podemos atrasar o processo legislativo de correção das 
injustiças que há muito se comete com as aposentadorias e pen-
sões neste País.

Portanto, cabe ao Poder Executivo fazer alterações pertinen-
tes para realizar a substituição do fator previdenciário por outros 
mecanismos.

A Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas é 
contra o fator previdenciário como se encontra e a qualquer al-
teração no projeto aprovado no Senado Federal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Relator, entidades 
aqui presentes, esta é a posição da COBAP em defesa da extinção 
do fator previdenciário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) - Muito bem,  

Moacir.
Vou compor a segunda Mesa. Convido todos a permanecerem 

neste plenário, porque vai haver debate com os vários expositores.
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Saúdo os Deputados João Paulo Cunha, ex-Presidente da 
Casa, e Luiz Carlos Hauly, ex-Presidente desta Comissão e que a 
ela tem dado bela contribuição.

Chamo para compor a Mesa os Srs. Joilson Cardoso, Secretário 
das Relações Institucionais, representando o Sr. Wagner Gomes, 
Presidente da Central Geral dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil — CTB; Luís Carlos Prates, representando o Sr. José Ma-
ria de Almeida, Secretário da Executiva da Coordenação Nacio-
nal de Lutas — CONLUTAS; Assunta Di Dea Bergamasco, Presi-
denta da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil — ANFIP; Celso Amaral de Miranda Pimenta, 
Diretor de Seguridade Social, Aposentados e Pensionistas, repre-
sentando o Sr. José Calixto Ramos, Presidente da Central Sindi-
cal dos Trabalhadores; e a Sra. Alessandra Lunas, representante 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Fa-
miliar — CONTAG.

A regra é a mesma de antes: 7 minutos para cada convidado. 

Foto: SEFOT/SECOM

2ª Mesa: Alessandra Lunas, Assunta Di Dea Bergamasco, Joilson Cardoso, 
Dep. Vignatti, Luís Carlos Prates e Celso Amaral Pimenta.
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Concedo a palavra ao Sr. Joilson Cardoso, Secretário das Rela-
ções Institucionais da CTB.

O SR. JOILSON CARDOSO – Muito boa tarde a todos os pre-
sentes.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, represento aqui o  
Dr. Wagner Gomes, Presidente da Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil — CTB.

No assunto específico do fator previdenciário, nós nos soma-
mos ao movimento de várias instituições sindicais de trabalhado-
res que defendem o fim do fator previdenciário. E aqui estamos 
nos somando aos companheiros da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos 
Portos — CONTTMAF, por intermédio do Braga, que representa 
o Presidente Severino Almeida; aos companheiros do Fórum Na-
cional dos Trabalhadores, por intermédio do José Augusto, e aos 
companheiros da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho — FENATEST, por intermédio do Elias. Em nome 
deles, saúdo todas as lideranças sindicais aqui presentes.

A CTB tem a posição de que o debate sobre a Previdência 
Social no Brasil é complexo, que pressupõe a discussão de vários 
aspectos da vida nacional, principalmente uma premissa básica: 
o pacto social que fazemos na sociedade brasileira, um pacto de 
vida e de sustentabilidade do País. 

Não podemos desconsiderar a importância dos trabalhadores 
na sociedade, em especial aqueles que contribuíram para o desen-
volvimento do País e que, após um longo período de trabalho, 
tem um tempo para produzir de forma diferente na sociedade.

É preciso discutir a Previdência Social em todos os aspectos 
que a envolve, e não podemos nos limitar a entrar na seara dos 
tecnocratas, que tentam abordar a Previdência apenas pelo aspec-
to economicista. A onda economicista e a visão de que o Estado 
não pode ser provedor de bem-estar social estão muito em voga 
neste momento da crise. E, não fosse a resistência do movimento 
social brasileiro, em especial do movimento sindical, o Estado 
brasileiro não teria hoje as condições que tem para enfrentar o 
momento que se abateu sobre todo mundo, em especial sobre a 
sociedade brasileira — a crise do capitalismo.
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Portanto, discutir o fator previdenciário nos remete a outras 
questões emblemáticas que nos enviam a situações importantís-
simas para a sociedade brasileira e para o equilíbrio na sociedade, 
como é a Resolução nº 158 da OIT, que está tramitando nesta 
Casa; a de nº 151, que versa sobre o funcionalismo público, e a 
proposta de redução da jornada de trabalho, que está na Ordem 
do Dia do Congresso Nacional. 

Tenho certeza de que discutir o fator previdenciário nos leva 
a todos esses conflitos trabalhistas que estão postos aqui e que, 
no entendimento da CTB, deverão permear a pauta do Congres-
so Nacional.

O fator previdenciário, que foi um recurso à derrota que im-
pusemos à tentativa de reforma da Previdência, e estabelecido a 
partir de 1999 sob a justificativa de equilibrar as contas da Previ-
dência, não prosperou. Esse argumento é uma falácia — e já foi 
dito aqui o que ele causou durante todos estes anos. 

Desde 2003, tramita no Senado Federal a iniciativa do Sena-
dor Paulo Paim que põe fim no fator previdenciário, uma pro-
posta da CTB.

No que diz respeito às iniciativas anunciadas nesta Mesa, não 
há consenso entre nós sobre o que fazer no que tange à matéria da 
Previdência. Aliás, em 7 minutos não dá para abordar todos os as-
pectos já levantados na Mesa, mas não há consenso, e a CTB não 
concorda com vários temas pontuados acerca da Previdência.

A nossa posição é clara. Queremos, inclusive, que o Governo 
se envolva nessa questão e não deixe apenas a cargo do Parla-
mento a iniciativa de extinguir o fator previdenciário. Queremos 
que o Governo Lula se some a essa proposta de acabar o fator 
previdenciário e, a partir daí, sim, constituído um fórum legí-
timo com todas as partes da sociedade, buscar como regular de 
forma melhor a Previdência Social brasileira, que é sustentável e 
que tem de permanecer pública e universal.

Com essas palavras, somando-nos aos que nesta Mesa são 
contrários ao fator previdenciário, reportamo-nos ao Congresso 
Nacional no sentido de que esta matéria seja votada da maneira 
como saiu do Senado Federal para que, com o fim do fator previ-
denciário, estabeleçamos um amplo debate sobre a Previdência, 
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no sentido de lhe dar sustentabilidade e promover a defesa da 
previdência universal e pública.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Concedo a pala-

vra ao Dr. Luís Carlos Prates, representando a Secretaria-Executi-
va da Coordenação Nacional de Lutas –– CONLUTAS.

O SR. LUÍS CARLOS PRATES – Boa tarde a todos.
 Sr. Presidente, nobre Relator, Sras. e Srs. Deputados, sindica-

listas que se deslocaram de várias partes do País para acompa-
nharem esta audiência, a CONLUTAS se manifesta de maneira 
veementemente contrária ao fator previdenciário, objeto de ba-
talha que travamos há décadas. 

Como se costuma dizer, esse fator é um dos chamados “entu-
lhos” do Governo Fernando Henrique Cardoso, que, como afir-
mado aqui, tinha o objetivo de fazer a reforma da Previdência e 
instituir a idade mínima. Como não conseguiu instituir a idade 
mínima naquele momento, o Governo usou do subterfúgio do 
fator previdenciário, que, também como aqui já foi dito, não 
serviu para retardar o período de aposentadoria, porém serviu 
para retirar milhões de recursos do bolso dos aposentados para, 
possivelmente, destinar para outros fins, como o pagamento das 
dívidas interna e externa e para os grandes bancos. 

Portanto, a aprovação do fim do fator previdenciário é uma 
questão de justiça. 

Pois bem. A partir disso surge uma discussão: o que seria essa 
justiça? Estariam os aposentados ou as centrais sindicais que 
defendem simplesmente o fim do fator previdenciário pedindo 
demais? Será que a extinção do fator previdenciário faria, por 
exemplo, com que os aposentados fossem privilegiados, porque 
sairiam do mercado de trabalho com salário muito superior ao 
que ganhavam na ativa? Absolutamente. Não se trata de nada 
disso. Simplesmente a extinção do fator previdenciário signifi-
ca que aquela pessoa que vai se aposentar receberá, nada mais, 
nada menos — aliás, mesmo com a extinção, ainda receberá me-
nos, por causa dos cálculos que são utilizados para pagar a apo-
sentadoria —, do que aquilo que deveria receber, uma vez que 
contribuiu durante toda a vida. 
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Poderíamos até discutir se não seria viável dar um bônus àque-
las pessoas que chegaram à idade da aposentadoria e, portanto, 
gastam mais com saúde, mas não é isso que está em discussão.  
O que está em discussão é simplesmente a correção de uma in-
justiça, fazendo com que os trabalhadores que pagam sua apo-
sentadoria possam recebê-la de maneira normal, sem as perdas 
hoje existentes em razão do fator previdenciário. Portanto, acha-
mos que não tem nenhum sentido a discussão de qualquer redu-
tor de aposentadoria. 

Outro tema é o Fator 95 ou 85. O que está embutido nes-
sa proposta, na opinião da CONLUTAS é a instituição de uma 
idade mínima para a aposentadoria. O problema não é que o 
funcionalismo público seja diferente do funcionalismo do se-
tor privado. E, sempre que se fala em reforma da previdência, 
procura-se separar o setor privado do setor público. Quando foi 
feita a última reforma da Previdência, já sob o Governo Lula, 
foi utilizado o argumento de que o funcionalismo público seria 
privilegiado, que teria aposentadoria superior à do funcionalis-
mo privado. Agora, dizem exatamente o oposto, querendo trazer 
uma coisa que foi maléfica. E nós da CONLUTAS e a maioria do 
funcionalismo público federal combatemos essa última reforma, 
que introduziu a idade mínima. Este é o objetivo do Fator 95, 
ainda que de maneira mais flexível: a introdução da idade míni-
ma para se aposentar. 

O estabelecimento da idade mínimo busca reduzir a aposen-
tadoria. Isso foi maléfico para o funcionalismo público — é bom 
ressaltar, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agora, sob o argumento 
oposto do que se dizia antes, o dos privilégios, quer se levar a 
idade mínima para o setor privado, onde, em razão de caracterís-
ticas particulares, será mais maléfica. 

Portanto, não vemos sentido algum em se discutir esse tipo de 
concessão ou qualquer tipo de redutor, com a incorporação do 
Fator 95. O que tem de ser feito, objetivamente, é simplesmente 
a extinção do fator previdenciário. 

Outro argumento é o problema dos recursos, no sentido de 
que, supostamente, a Previdência seria deficitária. Já foi prova-
do, várias vezes, que a Previdência não é deficitária; que ela não 
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tem como fonte de recurso apenas aquilo que vem da folha de 
pagamento; que os recursos vêm de diversas outras fontes de pa-
gamento: FIS, COFINS e vários outros impostos que também são 
parte da Previdência. Portanto, somando tudo, percebe-se que 
ela não é, de maneira nenhuma, deficitária. Então, existe condi-
ção, sem quebrar o País, sem quebrar a Previdência, sem quebrar 
nada, de se ter o fim do fator previdenciário. 

Outro argumento utilizado é o de que se esta Casa aprovasse, 
porventura, o fim do fator previdenciário, a base governista, ou 
o Presidente Lula, iria vetar essa medida. Esse argumento, para as 
centrais sindicais, vindo de um Presidente de origem sindical e 
dos trabalhadores metalúrgicos, é absolutamente insustentável. 
Não podemos entender que, ao reparar uma injustiça, este Go-
verno — o próprio que disse em outras circunstâncias, sobre o 
fator previdenciário, de tirar um entulho do Governo anterior —  
tenha a cara-de-pau, a ousadia de vetar. O mesmo Governo que 
ontem mesmo acabou de fazer isenções milionárias às montado-
ras, às indústrias, aos bancos e a diversos setores. Não é possível 
que agora, quando chega a vez dos aposentados, este Governo 
tome uma medida mínima, pequena, que recompõe parcialmen-
te. Não podemos admitir, de maneira nenhuma, uma situação 
dessas. Inclusive, faço um apelo: se porventura for aprovado o 
fim fator previdenciário — acreditamos que deve ser aprovado. 
As centrais sindicais devem fazer pressão para que seja aprovado, 
simplesmente, o fim do fator previdenciário —, ou, se por acaso, 
houver qualquer ameaça de veto, que coloquemos o povo na 
rua, que nos mobilizemos, porque não podemos permitir uma 
situação como essa. 

Por último, eu gostaria de me somar a um dos palestrantes 
que disse que não bastaria acabar com o fim do fator previdenci-
ário a partir de agora, mas que seria preciso reparar as injustiças 
que foram cometidas desde 1998, por meio de um projeto de 
lei, ou de uma emenda constitucional ou qualquer outro meio 
parlamentar, para que aqueles que foram prejudicados e que vi-
ram seus salários achatados durante os últimos 10 anos também 
possam ser parte de uma vitória que temos que conseguir nesta 
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Casa, que é acabar, definitivamente, com esse “entulho” do Go-
verno FHC, acabando com o fator previdenciário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem. 
Passo a palavra, agora, ao representante da ANFIP, Sra. Assun-

ta Di Dea Bergamasco.
A SRA. ASSUNTA DI DEA BERGAMASCO – Boa tarde a todos. 

Sr. Presidente, companheiros da Mesa, saúdo todos os trabalha-
dores e seus representantes aqui presentes, assim como o Depu-
tado Pepe Vargas. A ANFIP se sente honrada de participar deste 
importante debate.

Eu só queria esclarecer o que é a ANFIP. O que a Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil — AN-
FIP está fazendo aqui, num debate com os trabalhadores, com 
tema tão importante? A ANFIP é uma das únicas entidades que 
desde a instituição deste fator previdenciário sempre se colocou 
contra. Como nós éramos Auditores Fiscais da Previdência Social 
e, portanto, tínhamos, e temos, a obrigação de fiscalizar as con-
tribuições previdenciárias, assim como os demais tributos e con-
tribuições; temos o dever, como cidadãos, de também acompa-
nhar onde são aplicados os recursos públicos e, principalmente, 
defender a sociedade brasileira. Portanto, é sempre uma honra 
para nós estarmos aqui, como também foi uma honra participar 
na discussão, junto com as centrais, da reforma da Previdência. 
A ANFIP e a Fundação ANFIP tiveram a honra de ser convidadas, 
como assessores, para este debate. Por isso, estamos aqui. 

Quando foi instituído o fator previdenciário –– não sei se os 
senhores se lembram ––, havia toda aquela discussão do rombo 
da Previdência, e a ANFIP, desde aquela época, vem apontando 
e demonstrando os números, anualmente, de como caminha a 
receita e a despesa da Seguridade Social. 

Desde 1988, a arrecadação é para a Seguridade Social, e todos 
os anos demonstrávamos que as receitas do orçamento da Se-
guridade Social sempre foram superiores às despesas. Tanto que 
— já chego na tabela — em 2008, ainda não divulgamos o nosso 
livro, mas vamos divulgá-lo no início deste mês de abril, mesmo 
sem CPMF conseguimos, nas contas da Seguridade, um superávit 
de 52 bilhões de reais.
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Portanto, reputamos esse argumento utilizado como não efi-
caz para demonstrar e colocar esse castigo violento aos trabalha-
dores que ganham benefício acima de 1 salário mínimo.

(Segue-se exibição de imagens.)
Fiz questão de trazer esta tabela para V.Exas. verificarem como 

se comportou a concessão de benefícios de 1995 a 1998 e de 2005 
a 2008. Houve uma redução grande na concessão de benefícios.

Outra tabela que trouxemos foi esta Tabela nº 2, que intitu-
lamos: Previdência Social, Benefícios Emitidos. O que eu quis de-
monstrar com esta tabela? Que de todos os benefícios conce-
didos pela Previdência Social de 1999 a 2008, 66%, 63%, hoje 
68% desses benefícios pagos correspondem a 1 salário mínimo. 
Então, dos 68% dos benefícios são pagos por aposentados que re-
cebem 1 salário mínimo; 13% ficam na faixa entre 1 a 2 salários 
mínimos — 13%, entre 2 e 4 — e 6% estão numa faixa acima de 
4 salários mínimos.

Então, estamos discutindo fator previdenciário para 30 e pou-
cos por cento dos nossos trabalhadores que contribuíram a vida 
toda com mais de 1 salário mínimo e quando vão se aposentar 
terão uma redução violenta no seu benefício, girando em torno 
de 25% a 40% do valor dos benefícios.

Em outra tabela que coloquei para V.Exas. fizemos a continha 
para demonstrar que o fator previdenciário leva em conta o tem-
po de contribuição, a idade, o percentual de 11% e 20% de con-
tribuição e a expectativa de vida. Isso aplicado naquela fórmula, 
dependendo do IBGE, da expectativa de vida, traz essa redução 
brutal de que o nosso companheiro Antônio Neto falou no iní-
cio. Quem tiver 53 anos de idade hoje e 35 anos de contribuição, 
vejam a redução que ele vai ter.

Vejam aí o trabalhador e uma pessoa com 35 anos de contri-
buição e 53 anos de idade. Na média dos 80% maiores salários, 
ele ganharia uns 2 mil reais. Aplicando-se o fator, ele terá um 
benefício de apenas 1.358 reais.

Então, vejo a crueldade do fator previdenciário. Além de ele 
ser cruel, gostaria que os nossos Deputados vissem a faixa a que 
esse fator se aplica. Temos 68% de beneficiários recebendo 1 salá-
rio mínimo. Precisamos inverter essa faixa. Se considerarmos os 
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benefícios, quem ganha acima de 1 salário mínimo, que não tem 
a correspondente atualização do próprio salário mínimo, quem 
recebe 2 salários hoje, daqui a uns 2, 3 anos, com certeza recebe-
rá 1 salário mínimo.

Então, é realmente muito cruel essa fórmula. Ela deve ser re-
vista, deve ser corrigida. Dizer que a expectativa de vida do bra-
sileiro mudou, com certeza mudou, estamos vivendo mais. Mas 
isso não significa que o trabalhador brasileiro tenha qualidade de 
vida melhor. O própria IPEA fez pesquisas e demonstrou que todo 
brasileiro acima de 50 anos tem qualquer tipo de doença crônica.

Portanto, se aplicamos o fator previdenciário, retardamos a 
aposentadoria. O trabalhador continua no mercado de trabalho, 
mas isso não significa que ele terá qualidade de vida, porque 
ele vai, com certeza, engrossar a fila do salário de benefícios. As 
pesquisas demonstram que ele tem desenvolvido algum tipo de 
doença crônica.

Nem quero falar das mulheres, porque V.Exas. dirão que ad-
vogarei em causa própria. Mas nós, mulheres, também somos 
penalizadas por vivermos mais. 

Sou servidora pública e me sinto muito à vontade para falar 
sobre isto. O servidor público tem estabilidade no emprego. Gos-
tamos da idade mínima? Claro que não gostamos. Porém, temos 
o direito à estabilidade, coisa que os senhores não têm.

Portanto, quero enaltecer aqui o trabalho do Relator Pepe 
Vargas, que está fazendo um esforço sobre-humano para encon-
trar uma fórmula ideal para coibir essa injustiça. Mas eu gostaria 
que se prestasse atenção a tudo aquilo que redunde em idade mí-
nima para o trabalhador, porque nas épocas atuais isso é muito 
difícil. Tolhemos o direito de o trabalhador se aposentar. E se ele 
perder emprego, o que vai acontecer?

Então, outro item desse projeto que temos de olhar com muito 
cuidado e muito critério é a média do período contributivo. Te-
mos histórias tristes do passado que tanto podem ajudar alguém, 
como contribuinte individual, que nos últimos 36 meses passa a 
contribuir pelo teto e é beneficiado, como o trabalhador assalaria-
do, principalmente o trabalhador de baixa renda que, nos últimos 
anos, quanto mais o tempo passa, tem o seu salário diminuído.
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Essas questões são muito sérias. A ANFIP sempre esteve pre-
ocupada e continuará preocupada com esses aspectos, não obs-
tante hoje estarmos todos subordinados ao Ministério da Fazen-
da, mas estamos lá para fiscalizar todas as contribuições sociais, 
inclusive as contribuições previdenciárias.

Concluindo, Deputado, só quero colocar um dado. O meu 
companheiro Antônio Neto disse que de 2000 a 2007 o fator 
previdenciário economizou 10 bilhões. Gostaria que partíssemos 
para uma outra discussão também muito importante. No ano 
passado, 2008, o valor da renúncia ultrapassou os 15 bilhões de 
reais somente.

Pergunto: será que o fator previdenciário é justo, penalizando 
fortemente esses trabalhadores que são obrigados a receber esse 
castigo, enquanto a economia, com renúncia, é de 15 bilhões? 
Será que não é melhor revermos as renúncias e melhorarmos a 
vida dos brasileiros, a vida dos nossos aposentados e a vida do 
trabalhador brasileiro do regime geral? 

 Muito obrigada, Deputado 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigada, Assunta.
Como os dados são importantes, com certeza, acabamos dei-

xando extrapolar um pouco o tempo. 
Passamos a palavra ao Sr. Celso Amaral de Miranda Pimenta, 

Diretor da Seguridade Social dos Aposentados e Pensionistas, re-
presentando a Nova Central Sindical dos Trabalhadores.

O SR. CELSO AMARAL DE MIRANDA PIMENTA – Sr. Presi-
dente, Deputado Vignatti, Deputado, Relator Pepe Vargas, Srs. 
Deputados presentes, companheiros da Mesa, trabalhadores e 
trabalhadoras que compõem este plenário.

Em nome da Nova Central Sindical de Trabalhadores, agra-
deço o convite que nos foi encaminhado. Pessoalmente, quero 
agradecer ao Presidente da Nova Central, José Calixto Ramos, 
que embora se encontre neste plenário, desde o início, permitiu-
me fazer essas considerações nesta audiência pública. 

Parabenizamos a iniciativa desta audiência pública, porque ela 
é o veículo mais fácil e rápido de se chegar ao conhecimento do 
público, ou à vontade pública, ao interesse público das mudanças. 
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De pronto, gostaria de dizer que foi digna de respeito, e mais 
uma vez de orgulho, a decisão do cenário da República, quando 
nocauteou o fator previdenciário ao aprovar o projeto, que ex-
tingue o fator previdenciário, o qual hoje é objeto desta audiên-
cia pública. 

Todos sabemos o prejuízo que o fator previdenciário trouxe a 
milhares de famílias de trabalhadores brasileiros. Ninguém tem 
dúvida disso. Todos sabemos que o fator previdenciário é tão ma-
léfico e pernicioso que nem mesmo os gestores da previdência 
privada o adotaram. Todos sabemos que o fator previdenciário 
precisa ser extinto também nesta Casa, caso contrário, estaremos 
empobrecendo ainda mais o trabalhador brasileiro.

Algumas considerações que foram postas nesta mesa não se 
coadunam e não se somam aos interesses da classe trabalhadora 
brasileira. Não! Ora, querer equilibrar as finanças da Previdência 
Social às custas do trabalhador, apenas, é um absurdo. Não seria 
mais fácil — perguntamos aqui — buscar as receitas, as quais, 
talvez algumas delas devidas, mas por falta de procuradores e 
de fiscais, muitas vezes, não são cobradas? Não seria mais fácil 
combater as isenções, as anistias e tudo o mais que conhecemos 
ao invés de cortar na carne do trabalhador, nos benefícios da 
Previdência Social?

Pois bem, ninguém tem dúvida disso. Agora, estamos diante 
de uma grande proposta, de uma grande oportunidade, que é a 
de extinguir o fator previdenciário. É uma luta dos trabalhadores 
que vem de longe. É uma luta que precisa ser levada a efeito, sob 
pena de estarmos na contramão da história. 

O Senado da República fez seu dever de casa, Presidente. Espe-
ramos que a Câmara dos Deputados também o faça. E o faça em 
respeito à classe trabalhadora brasileira. 

Quantas pessoas foram lesadas e empobreceram quando se 
instituiu, por meio da Lei nº 9.876/99, esse malsinado fator pre-
videnciário? E não podemos continuar nesse caminho. 

Deputado Pepe Vargas, até pedimos desculpas e licença, por-
que não queremos esvaziar o seu discurso. Já tivemos a oportu-
nidade de conversar sobre o tema com outras centrais sindicais 
inclusive, mas cremos que não há lugar em substituição para  
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o fator previdenciário — o fator 95 ou fator 85 ou qualquer outro 
fator. Precisamos mesmo é desfatorar como forma de faturar um 
pouco, a mesa, o bolso do trabalhador brasileiro. 

O fator 95 e o fator 85, nobre Deputado, creia, significam 
restabelecer, revivar uma proposta que esta Casa enterrou, em 
1999, quando quiseram implementar a idade. O fator 95 nada 
mais é do que mesclar, passar mel na boca do trabalhador bra-
sileiro, e não extinguir o fator previdenciário! Seria trocar 6 por 
meia dúzia; seria mudar cebola, na linguagem do agricultor. 

Então, estamos aqui, como representantes dos trabalhadores 
e membros da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, para di-
zer que somos contra o fator previdenciário. Sempre o fomos. E, 
agora somos a favor, mas a favor, sim, da sua extinção. 

Exorto o nosso Relator. Sabemos da responsabilidade social 
dele e o respeitamos por isso. Mas o pedimos que avalie muito 
bem para que não prestemos mais um serviço ao Ministério da 
Previdência Social; pelo contrário, que possamos prestar serviço 
ou atender aos reclames da classe trabalhadora. 

Gostaria de dizer que “a palavra dita, a flecha lançada e a opor-
tunidade perdida não voltam mais”. Essa é a nossa oportunidade. 
O Senado da República ouviu os clamores da sociedade em geral 
e dos nossos trabalhadores. 

Por isso, acreditamos que esta Casa caminha bem, ao abrir, 
democraticamente, esta audiência pública, ou essas audiências 
públicas na busca da solução, na busca de um caminho. Agora, 
esse caminho não pode estar eivado de arapucas; esse caminho 
não pode estar com porteiras fechadas ou semifechadas. Precisa-
mos extinguir o fator previdenciário. 

Gostaria de dizer — o tempo está esgotando — que o art. 7º 
da Lei nº 9.876/99, que instituiu o fator previdenciário, esse que 
combatemos, fala que até mesmo as aposentadorias por idade 
poderiam ser alvo do fator, que só seria adotado se benéfico ao 
trabalhador. Agora, caro Deputado, se adotarmos o fator 95 e o 
fator 95, em substituição ao fator previdenciário, nós estaremos 
fazendo o papel inverso, obrigando todos os trabalhadores a ter 
no mínimo 60 anos de idade, mulher, 65 anos, homens, senão 
quiser ser vítima desse traste, que é o fator previdenciário. 
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Concluindo, Deputado, apenas quero dizer que temos que ter 
cuidado com as fórmulas, que aparentam simples, pequenini-
nhas, minúsculas; a fórmula do fator previdenciário é até inofen-
siva, se olhar aqui. Temos que ter cuidado com essas fórmulas. 
Até porque, numa comparação meio forte, gostaria de terminar 
dizendo que quem fez a fórmula do fator previdenciário, se fosse 
cientista, com certeza não teria dificuldade de criar a fórmula do 
BHC ou até mesmo do antraz. 

Muito obrigado, Senhores. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Passamos, de 

imediato, a palavra à última expositora desta Mesa. Depois, va-
mos abrir a palavra aos Srs. Parlamentares e, ao final, podemos 
voltar às considerações finais dos expositores, depois das mani-
festações Parlamentares. 

Vamos conceder a palavra com a Sra. Alessandra Lunas, repre-
sentante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura — CONTAG. Embora o fator previdenciário não incida na 
aposentadoria rural, a CONTAG solicitou a possibilidade de fazer 
observações. Obviamente é muito importante, na medida em que 
pega um segmento significativo da classe trabalhadora brasileira. 

Tem a palavra a Sra. Alessandra Lunas para suas considerações. 
A SRA. ALESSANDRA LUNAS – Obrigada, Deputado Pepe Var-

gas, em nome do qual cumprimento os demais Parlamentares 
presentes. Cumprimento também os companheiros sindicalis-
tas, os demais presentes, também de representação das outras 
centrais sindicais, enfim, demais organizações presentes, neste 
momento de extrema importância para a vida dos trabalhado-
res, que é de debate do fator previdenciário. 

Quero inicialmente agradecer a todos o espaço, em nome da 
Confederação dos Trabalhadores na Agricultura — CONTAG, da 
qual sou Secretária de Políticas Sociais. Solicitamos este espaço 
para dialogar com os senhores, e acho que há o espanto de todos 
sobre o porquê de a CONTAG querer também se manifestar com 
relação a isso. 

Nossa presença neste debate é principalmente para trazer o 
posicionamento da CONTAG com relação a algumas questões 
que estão sendo colocadas no debate sobre a extinção do fator 
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previdenciário. Também corroboramos o posicionamento da 
bancada dos trabalhadores, que discutimos desde o Fórum da 
Previdência e assinamos embaixo nessa questão da extinção do 
fator previdenciário. 

No entanto, conjuntamente com isso, infelizmente mais uma 
vez vem para o debate algo que nos preocupa. Inclusive uma das 
emendas que está sendo apresentada pelo Deputado Pepe Vargas 
trata da questão da desmistificação da arrecadação das contas da 
previdência urbana e da previdência rural. Também concorda-
mos em separar essas contas e poder olhar de fato onde é que es-
tão os seus ganhos. Mas isso não é um problema, principalmente 
se olharmos para o que significa o rural dentro desse processo. 
Muitas pessoas, inclusive, fazem uma má interpretação dessa 
questão da previdência rural. Aliás esta foi uma das matérias que 
circulou pela Agência Câmara, no dia 26 de março, trazendo no-
vamente à tona um debate que já entendíamos superado a partir 
do Fórum da Previdência, onde debatemos junto com todos os 
segmentos que lá estavam esta questão de previdência rural, e fi-
cou desmistificado, ficou esclarecido o que significa previdência 
rural, principalmente olhando-a pelo significado que ela tem no 
nosso País hoje. Não quero ser repetitiva — o Presidente da CUT 
já comentou isso na primeira Mesa —, mas não se pode negar o 
caráter de distribuição de renda que a previdência rural.

Então é preciso, acima de tudo, trazer o esclarecimento para 
as pessoas que às vezes ainda têm dúvida com relação a isso. In-
felizmente há uma tentativa permanente de divulgar algo falso 
quando se trata de previdência rural, mostrando assim o desco-
nhecimento de muitos quando afirmam que a previdência rural 
não contribui, não tem arrecadação. Precisamos deixar claro para 
as pessoas que porventura tenham dúvida com relação a isso, 
que a previdência rural tem, sim, sua contribuição, apenas é di-
ferenciada da forma dos urbanos. A arrecadação é feita de forma 
indireta sobre a contribuição, ou melhor, na comercialização da 
produção. Há problemas nessa questão? No fórum já trazíamos 
isto. Há problemas, sim, porque hoje não consegue chegar aos 
cofres da previdência tudo o que deveria chegar. Algumas pes-
quisas mostram que apenas 22% disso estão conseguindo chegar. 
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Infelizmente há uma deficiência na própria fiscalização por parte 
do Governo, que deveria incidir um pouco em cima das pessoas 
que deveriam fazer esse repasse, das pessoas que compraram essa 
produção e que deveria fazer esse recolhimento.

No entanto, também vem à tona a discussão das isenções da-
das para exportação de outras coisas. Nem sempre chega aqui 
dentro. Então, não é responsabilidade apenas dos trabalhadores. 

Portanto, Deputado Pepe Vargas, trazemos novamente esse 
debate para dizer que precisamos desmistificar o que acontece 
nas contas, porque algumas pessoas vêm fazendo interpretação 
errada, inclusive afirmando que o grande responsável pelo rom-
bo da Previdência é a previdência rural. 

Acho que é de suma importância que possamos deixar cla-
ro onde é que estão as responsabilidades, alguns problemas. No 
próprio Fórum da Previdência conversamos, dialogamos sobre 
isso, inclusive identificamos que esse rombo que algumas pesso-
as fazem questão de apontar na Previdência não existe. Diversas 
experiências foram trazidas para o debate no Fórum da Previdên-
cia. Diversos países trouxeram suas experiências, e em todos eles 
os modelos se repetem. Tanto quando no Brasil, a previdência 
rural de lá também tem um aporte do Tesouro, assim como as 
rubricas específicas, criadas aqui no Brasil, para que pudessem 
dar esse suporte. Inclusive, em contraponto, olhando bem, há 
diversas políticas públicas hoje que não conseguem chegar ao 
campo a contento, como uma forma também de podermos estar 
fazendo esse processo social e da Seguridade Social como um 
todo, que hoje tem essa responsabilidade. 

A CONTAG gostaria de neste momento manifestar isso a to-
dos os presentes e pedir às pessoas que contribuam conosco, que 
nos ajudem na desmistificação do debate sobre previdência ru-
ral. Muitas ainda têm uma visão equivocada do que significa a 
previdência rural no nosso País. 

Para encerrar, gostaria de conclamar principalmente os Par-
lamentares, as organizações de trabalhadores como um todo 
para que pudéssemos novamente reforçar um dos principais 
encaminhamentos feito pelo Fórum da Previdência: a sugestão 
de criação de um conselho nacional de seguridade social, onde 
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esse debate fosse feito de forma permanente em nosso País, e 
não esporadicamente, como o fizemos neste Fórum da Previdên-
cia, onde discutindo se havia necessidade de reforma agora ou 
não, como esse debate se dava. Então, que pudéssemos ter uma 
discussão permanente das questões que permeiam a Seguridade 
Social no nosso País. Que esse conselho fosse quadripartite, que 
houvesse a representação dos trabalhadores, do Governo, dos 
empregadores e dos aposentados e que pudéssemos, de forma 
permanente, monitorar, avaliar, propor questões da Segurida-
de Social no nosso País. Essa é uma coisa em que precisamos 
avançar. Foi um dos principais encaminhamentos do Fórum da 
Previdência. Acho que é um espaço inclusive que poderemos 
ter, de forma mais permanente, para pensar questões em que 
possamos avançar, como a da Seguridade Social, e não só des-
mistificar questões que às vezes estão sendo apresentadas sem 
minimamente se ter conhecimento. 

Este é um pouco do posicionamento que a CONTAG gostaria 
de trazer a público neste momento e, principalmente, para que 
possamos estar solidários com os companheiros pelo fim do fa-
tor previdenciário. 

Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Agradecemos à Sra. 

Alessandra Lunas, representante da CONTAG. 
Vamos agora remanejar a segunda Mesa e dizer a todos os 

expositores que, ao término do debate, depois da palavra do Re-
lator e requerente, além do Deputado Virgílio Guimarães, que 
também está inscrito, todos vão ter tempo para suas conside-
rações finais, inclusive podendo se manifestar sobre a fala do 
Relator. Não haverá problema. Se houver necessidade, em algum 
momento, o Relator vai ter a flexibilidade de fazer essa conversa 
com as pessoas presentes. 

Chamo o Deputado Pepe Vargas, nosso Relator e requerente 
do projeto de lei, para que tome assento à Mesa. 

Concedo a palavra ao Deputado Pepe Vargas para suas consi-
derações. 

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Pois não. 
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, pa-

rece que sou o único inscrito. Talvez possa haver possibilidade 
de eu falar, e o Relator já mataria toda a charada, não precisaria 
S.Exa. falar depois de mim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Poderemos abrir 
essa exceção.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, só 
há um inscrito. O normal seria o Relator falar, os inscritos todos 
falariam, e o Relator voltaria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Um dos projetos 
apensados é de V.Exa. Então, tem toda a liberdade de falar, inde-
pendente de qualquer coisa. 

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, 
não é por causa disso, é por economia processual mesmo. Tem 
um só inscrito. Não há graça nenhuma em S.Exa. falar agora, de-
pois eu falo e, em seguida, S.Exa. fala de novo. Parece-me lógico. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Concedo a palavra 
ao Deputado Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, Sr. 
Relator, Srs. convidados, Deputados, o assunto previdência so-
cial é muito vasto. Tenho me dedicado muito a esse tema. 

Gostaria, na realidade, de estar discutindo uma Previdência 
nova. Temos o compromisso geracional, um pacto de gerações. 
Nossa geração deve à geração que nos sucederá uma nova Previ-
dência. Gostaria que houvesse uma Previdência única, sem dis-
tinção nenhuma entre urbano e rural, homem e mulher, público 
e privado, mas que começasse agora, só para quem entrasse no 
mercado de trabalho a partir de agora ou daqui a um determi-
nado número de anos. Mas não é isso que está em debate. Isto 
é o que eu gostaria. Nossa geração tem o dever de construir essa 
nova Previdência, sustentável, adequada para um País melhor, 
com um desenvolvimento rural melhor, com expectativa de vida 
melhor, mas não é o nosso assunto de agora. 

Também gostaria de discutir, dentro desse tema da Previdência, 
o próprio financiamento da Previdência. Vimos discutindo isso na 
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reforma tributária. É imprescindível uma mudança rápida no fi-
nanciamento da Previdência, no sentido de acelerar o crescimento 
da economia. O principal PAC é mudar o financiamento da Previ-
dência, aumentar a formalização. Mas não é o momento de discu-
tir isso neste seminário, gostaria demais. Há um projeto sobre isso, 
uma nova fórmula que dá garantia. Porque há uma reclamação, 
correta, de que a reforma tributária acena para uma queda peque-
na, de médio e longo prazo, mas sem garantias. A proposta é fraca. 
Temos que abaixar de 20 para 8, agora, a contribuição patronal, 
com fontes sustentáveis, garantidas, sólidas e de curto prazo. Mas 
não é nosso assunto, infelizmente. 

Deixemos esses 2 temas fundamentais de lado neste momen-
to, para entrarmos em um aspecto que nos preocupa, a ques-
tão da idade da aposentadoria, o fator previdenciário, revisão de 
proventos etc. 

Sr. Presidente e convidados, dediquei-me muito ao estudo das 
condições atuais do aposentado. Cheguei à conclusão de que os 
novos desafios vão muito além da questão do fator previdenciá-
rio. Há, por exemplo, o aposentado que permanece no mercado 
de trabalho, e o seu salário não aumenta. Depois de aposentado, 
há uma pressão para fazer carreira, algo que não existe. Há alguns 
desafios maiores do que essa discussão. Vamos voltar ao passado, 
com o fim do fator previdenciário? Vamos manter as injustiças 
presentes, que todos reconhecemos serem injustiças?

 Ousei apresentar um projeto, apensado, em que apresento 2 
questões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – É o Projeto de Lei 
nº 4.447/08. 

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – O 4.447/08. Infe-
lizmente, ele está com uma tabela errada, vou ter que apresentar 
uma errata. Eu protocolei esse projeto na última hora do último 
dia do ano passado. Eu saí correndo — saí na carreira, como se 
diz na minha terra — e não conferi a tabela. A última tabela está 
errada. Eu vou mandar uma errata. Mas não tem importância. O 
que interessa é a ideia. 

Existem 2 ideias aí que eu quero defender. A primeira é a de 
que temos que tornar a aposentadoria uma opção da pessoa. Se 
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ela quiser permanecer mais tempo no mercado de trabalho, que 
permaneça, mas com crescimento do valor de sua aposentadoria 
no futuro. Nós temos que nos preocupar com um acréscimo pre-
videnciário. Eu cheguei a essa conclusão.

Se nós quisermos que as pessoas fiquem mais tempo porque 
elas têm expectativa de vida melhor, isso tem que ser uma opção 
pessoal. Não pode ser uma penalidade. Tem que ser uma opção 
pessoal. Quem quiser ficar, tiver disposição para isso, será pre-
miado por isso; premiado. Esse é o verdadeiro caminho. 

O que vemos acontecer hoje? O coitado, mesmo que se aca-
basse com o fator previdenciário, aposenta-se com 35 anos de 
contribuição, ganhando pouco, arruma outro trabalho, para me-
lhorar sua renda, e, depois, é um drama sem fim, porque, se ele 
larga o serviço, ele volta a receber apenas aquela aposentadoria 
pequena. O segundo trabalho não acrescenta nada. E há uma 
pressão da família — o cara já não está aguentando —, que o em-
purra, porque tem que ficar mais tempo trabalhando, não pode 
parar, porque a aposentadoria não dá, é pequena.

Esse é um tema novo, que não existia no passado, porque a 
expectativa de vida era pequena. Eu sou a favor de que quem qui-
ser permanecer no mercado de trabalho, quem tiver disposição 
para ficar, que fique, mas que seu provento de aposentadoria vá 
crescendo. Então, se ele ficar mais tempo, ele poderá se aposen-
tar ganhando muito mais do que ganharia, mais do que a média. 
Não é para diminuir, não; é para aumentar. Temos que aumentar 
a média, se ele teve disposição de permanecer trabalhando. 

Eu, por exemplo, tenho tempo para me aposentar, mas eu 
estou aqui com esse gás que vocês estão vendo. Se eu ficar mais 
tempo, como eu quero, isso será até um fator benéfico para a 
vida, como é para muita gente. Quem quiser se aposentar deve 
se aposentar dignamente. E quem quiser continuar, deve ter um 
fator de elevação da aposentadoria. 

Na minha opinião, isso vai ser um estímulo grande, correto, 
justo. Eu fico indignado ao ver que quem se aposenta arruma 
outro emprego, um bico, geralmente um subemprego, passa o 
diabo e não pode parar de trabalhar nunca. Ele já está cheio de 
doença crônica, cheio de problemas. Mas como fica a família se 
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ele parar de trabalhar? Se ele tivesse uma recompensa por essa 
permanência a mais, quando ele se aposentasse, ele sairia com 
um ganho melhor. E, às vezes, uma pessoa com idade avançada, 
que não consegue melhoria salarial, poderia ter aumento de pro-
ventos com a sua permanência. Ele não consegue um salário me-
lhor, tudo bem — ou melhor, tudo mal; talvez seja tudo mal. Se 
ele ficar mais tempo, os proventos vão subindo, para, quando ele 
chegar a um ponto em que não tiver mais condições mesmo e 
parar de trabalhar, ele receber uma aposentadoria maior. Assim, 
ele vai se aposentar e não vai ter aquela diminuição na renda. 
Hoje, quando o aposentado fica fazendo esses bicos, essas coisas 
todas e para, ele tem uma diminuição da renda. E o padrão de 
vida não é assim. Pelo contrário, ele vai ter despesas maiores.

Nós temos que discutir esse tema com seriedade, observando 
a vida atual. Houve elevação do padrão de vida? Sim. Isso levou 
ao aumento da expectativa de vida? Graças a Deus, aos progra-
mas sociais e à melhoria das condições do País. Ora, por que 
não pensarmos algo que venha a dar o sentido do voluntário, 
do estímulo justo, um prêmio para quem permanecer, no lugar 
da pena. 

Eu tenho uma fórmula. Está escrita aí. A minha proposta está 
aí em cima da mesa, no projeto. Há uma outra que, infelizmente, 
com a correria da último dia, ficou errada, mas vou fazer uma 
errata. Não sei como se faz isso na Comissão, mas vou fazer uma 
errata da tabela. 

Eu acho, sinceramente, que o fim do fator previdenciário não 
vai resolver o problema de quem já está aposentado. E foram 
muitos os que tiveram os seus proventos rebaixados. 

Acho que precisamos ter uma fórmula para corrigir isso. 
Quanto a essa que foi apresentada, na minha opinião, apressa-
damente, eu quero dizer aqui alto e bom som e com clareza que 
votei contra, porque sou contra dar aumento linear de 16% para 
todos. Sou contra porque quem se aposentou no ano passado e 
no ano retrasado não tem perda nenhuma. Vou dar reposição 
de quê? Vou dar 16% a eles? E quem teve perda maior que 16%? 
Acho que isso é caro e injusto. Eu digo que é injusto porque acre-
dito que seja mesmo. 
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As perdas têm de ser verificadas. Hoje, temos a informática. 
O Brasil é o País mais informatizado do mundo, em várias áreas: 
nas eleições, o campeão de informatização é o Brasil; nos bancos, 
o sistema financeiro mais bem informatizado é o do Brasil — o 
Sistema Brasileiro de Pagamentos é de longe o mais moderno do 
mundo —; e, na tributação, que inclui a Previdência, temos o 
sistema mais aperfeiçoado do mundo. Temos como fazer revisão 
eletrônica caso a caso. 

Eu vou apresentar uma tabela em que se observa a condição 
do indivíduo. Se ele perdeu em relação ao que tinha, ele tem 
direito à reposição. Quem não perdeu não pode falar nada tam-
bém, porque vai lá, recebe uma planilha com a prestação de con-
tas, vai saber o quanto ganhava, o quanto aquilo valia em ter-
mos de salários mínimos, no momento em que ele se aposentou, 
e, se ele tem algo a ser reposto, assim será feito. 

Eu tenho uma tabela de reposição para acabar com esse ne-
gócio de falar do fator previdenciário. Muita gente pensa que se 
acabar o fator previdenciário voltarão as rodas da história e será 
corrigido o salário daquela pessoa. Não vai ser assim. É daqui 
para frente. 

Então, são 2 coisas distintas. Eu apresento esse fator de eleva-
ção como estímulo de permanência, para quem quiser, volun-
tariamente. Trata-se de um prêmio, de um aumento. Significa 
ganhar mais, aposentar-se com mais do que o salário, subir em 
relação à média. Quem tiver gás para isso, vontade, disposição 
e saúde vai se aposentar com mais do que ganhava na ativa. E 
proponho também fazermos a reposição daquilo que cada um 
perdeu, pelo menos parcialmente. 

Eu gostaria de discutir a nova Previdência, gostaria de discu-
tir o novo financiamento, mas dentro dessa discussão acho que 
temos de ousar, avançar, colocar o farol de milha para a frente. 
O retrovisor é importante, mas na política, na história, na legisla-
ção, tem que funcionar como num carro: a gente usa para saber o 
que vai fazer para a frente. Ninguém dirige olhando o retrovisor 
e guiando o carro para trás. O retrovisor é muito importante para 
se orientar quanto ao que vai fazer para a frente. É assim que eu 
enxergo essa discussão. Nós temos de inovar, incluir coisas novas. 
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Se houve aumento da expectativa de vida, vamos criar algo que 
venha ao encontro desse crescimento. Assim vamos inovar. E te-
nho certeza de que a Câmara dos Deputados será aplaudida, por-
que estaremos no rumo do progresso, da modernidade e de uma 
Previdência sadia, sustentável e justa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - Muito obrigado, De-
putado Virgílio Guimarães. V.Exa. trouxe, com certeza, sugestões 
que enriquecem o debate de hoje.

Passo a palavra e, ao mesmo tempo, a coordenação dos traba-
lhos ao Relator, Deputado Pepe Vargas. Após a sua fala, S.Exa. vai 
conduzir a conclusão da audiência pública, tendo a oportunida-
de de ouvir os demais convidados. 

Quero reiterar o convite às centrais sindicais e às organiza-
ções de aposentados do Brasil para as 2 audiências posteriores. 
Na quinta-feira, pela manhã, contaremos com representantes 
da academia e especialistas do IPEA para um debate um pouco 
mais baseado na análise científica, um olhar diferente que não 
é nem o patronal nem o dos trabalhadores aposentados, como 
foi colocado hoje aqui, mas também com posições diferentes, é 
claro. São pessoas de compreensões e posições diferentes. E, após 
a Páscoa, o Ministro Pimentel virá aqui...

O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Será no dia 7.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Desculpem-me, foi 

antecipado para o dia 7. Está confirmada a presença do Ministro 
Pimentel para uma audiência pública, e os senhores estão convi-
dados para esse debate.

Após isso, vamos confiar nesse trabalho espetacular que o De-
putado Pepe Vargas tem feito de ouvir, discutir e construir de 
fato uma saída para esse projeto que está nesta Comissão. 

Como esta Comissão tem poder terminativo quanto à adequa-
ção financeira e orçamentária, com certeza o que sair daqui boa 
parte do Congresso Nacional há de respeitar, até porque o traba-
lho foi bem feito, organizado e consolidado nesta Comissão.

Passo a palavra e a coordenação dos trabalhos ao Relator, De-
putado Pepe Vargas.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Muito boa tarde 
ao Deputado Vignatti, aos demais Srs. Deputados, aos prezados 
debatedores, às senhoras e senhores presentes. 

Vou fazer alguns breves comentários sobre as falas e depois 
dar a oportunidade para que os debatedores possam fazer consi-
derações a respeito das várias intervenções que ouviram. 

Eu queria começar por onde o Deputado Virgílio Guimarães pa-
rou, ou seja, afirmando que nós não estamos aqui discutindo uma 
reforma da Previdência Social. Nós estamos discutindo um projeto 
de lei. E se trata de um projeto de lei ordinária, diga-se de passagem. 
Não é nem um projeto de lei complementar nem uma proposta de 
emenda à Constituição. Nós estamos discutindo um projeto de lei 
e não estamos discutindo uma reforma da Previdência. 

Eu concordo integralmente com várias das questões que o  
Deputado Virgílio Guimarães levantou aqui. O ideal seria legar-
mos às novas gerações um novo sistema previdenciário, mais jus-
to do que o atual. Particularmente também defendo a ideia de 
uma previdência única que valha para o trabalhador da iniciativa 
privada, para o trabalhador do serviço público, para o servidor 
público civil, para o servidor público militar. Do Presidente da Re-
pública ao mais humilde cidadão deste País, todos teriam direito 
a uma mesma previdência, uma previdência pública que pode-
ria perfeitamente conviver com outros modelos de previdência 
complementar privados. E como foi dito aqui, por mais de um 
debatedor, conviveria também, por que não, com uma previdên-
cia complementar pública, que criaria um novo cenário para a 
questão previdenciária. Mas não é isso que estamos discutindo.

Também não estamos discutindo aqui o financiamento da 
Previdência Social. Por exemplo, na audiência passada, para além 
dessa questão que o Deputado Virgílio Guimarães levantou, o 
representante da Confederação Nacional de Serviços, uma enti-
dade empresarial, apresentou uma tese bastante interessante. Ele 
disse que seria favorável a substituir a contribuição sobre a folha 
por uma contribuição sobre movimentação financeira. Disse isso 
o representante da Confederação Nacional de Serviços. Prefere 
desonerar a folha e criar uma contribuição sobre movimentação 
financeira. Eu não estou dizendo que ele está certo, nem que 
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ele está errado. Estou só relatando debates que já surgiram aqui. 
Então, o financiamento da seguridade social é extremamente 
importante, mas também não é o debate que estamos fazendo. 
Foi o Sr. Luigi Nese que levantou essa tese. Mas também não é o 
debate que estamos fazendo. Embora importante a contribuição 
e o financiamento da seguridade, não é o debate que estamos fa-
zendo. Repito: estamos aqui discutindo um projeto de lei que o 
Senado aprovou e que trata de 2 coisas: de um lado, ele revoga o 
fator previdenciário, mas, de outro, modifica o período básico de 
cálculo. Em vez de ser a média aritmética corrigida, obviamente, 
das 80% maiores contribuições do trabalhador, passaria a ser a 
média das 36 últimas contribuições. 

Então, eu vejo assim. Todo o mundo fala do projeto do Se-
nado — não todo o mundo, mas alguns aqui se referiram a essa 
questão — como sendo a revogação do fator previdenciário, mas 
poucos falam sobre essa segunda questão; alguns aqui falaram.

Dito isso, de antemão quero dizer que não é possível aprovar 
o projeto do Senado. Respeito quem pensa o contrário, mas não 
é possível aprovar o projeto do Senado tal qual ele veio, porque 
não é possível aceitarmos a ideia das 36 últimas contribuições.

Obviamente, o Senador Paim tinha a melhor das intenções. 
Ele estava preocupado em conseguir valor de aposentadoria me-
lhor para os trabalhadores. Mas faltaram 2 questões que não há 
como tangenciarmos. Primeiro, o que já foi dito aqui: permite 
o planejamento da contribuição para quem pode planejá-la. A 
maioria dos trabalhadores não pode. Quem tem carteira assina-
da, que tem salário, o seu salário de contribuição é aquele lá, 
sobre o qual vai incidir a alíquota. Agora, quem pode planejar a 
contribuição? O profissional liberal. A minha categoria pode. Eu 
sou médico, não sou servidor público. Eu posso. A minha cate-
goria pode planejar a contribuição. Mas não só a minha. Várias 
outras categorias de profissionais liberais podem. E o empresário 
vai poder planejar a sua contribuição. Ele pode definir hoje um 
salário de contribuição num determinado valor e daqui a pouco 
definir outro salário de contribuição.

O que aconteceria mesmo se nós deixássemos as últimas 36 
contribuições? Aquilo que já foi dito aqui: o pessoal que pode, 
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a minoria que pode planejar a contribuição, ficaria 32 anos con-
tribuindo sobre o valor mínimo, que hoje é de 465 reais e, nos 
últimos 3 anos, contribuiria com o valor máximo, que hoje, em 
números redondos, é de 3.400 reais, e se aposentaria com um va-
lor maior. Isso, além de injusto, desequilibra a Previdência Social.

Só por essa razão não dá para aprovar o projeto que veio do 
Senado. Só essa razão já seria suficiente. Mas há outro problema.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do 
IBGE, o trabalhador de menor escolaridade, que tem menos es-
pecialização na sua condição de trabalho e, consequentemente, 
menor renda, vivencia aquela situação que foi dita aqui. Ele fica 
um tempo empregado, depois se desemprega; volta a ficar em-
pregado, aí se desemprega; e assim vai. Quando chega ao fim da 
sua vida laboral, próximo da sua aposentadoria, o que acontece 
com ele? Ele perde o emprego. E quando consegue novamente 
um emprego, vai ganhar menos. Ou, muitas vezes, ele nem mais 
consegue emprego. É aquela velha afirmação que todo o mundo 
já ouviu: “Ah, depois de 50 anos, não se consegue mais emprego”. 
Então, o que esse trabalhador faz? Ele vai para o mercado infor-
mal de trabalho e contribui como autônomo sobre o valor míni-
mo, ou seja, 465 reais. 

Se nós pegarmos as últimas 36 contribuições desse trabalha-
dor, qual será o valor da sua aposentadoria? Será pequeno o va-
lor. Se nós pegarmos 80% das maiores contribuições, pegaremos 
um determinado momento em que ele estaria ganhando mais 
do que ganhava no momento final da vida laboral. Então, essa 
é outra razão pela qual não dá para acatarmos a ideia da média 
das últimas 36 contribuições. Temos de trabalhar uma ideia de 
média longa.

Muitos defendem aqui que a média longa não precisa ser 
80%, pode ser 70%, 60%. Falaram aqui na reunião em 60%. Eu 
acho que essa é uma questão possível de discutirmos. Acho que 
há margem para avaliarmos essa questão por um motivo óbvio. 
Hoje, permite-se expurgar 20% das contribuições mais baixas, 
o que dá uma melhorada. Se forem expurgados 30% ou 40%, 
obviamente que o valor será um pouco melhor. Acho que essa é 
uma questão primeira para nós discutirmos e vermos a melhor 
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forma. De minha parte, na condição de Relator, tenho simpatia 
pela ideia, mas mantendo uma média longa e não a das últimas 
36 contribuições.

Segunda questão. Muita gente vem aqui, com toda a liber-
dade — a democracia e o debate político democrático existem 
nesta Casa —, defender o seguinte: que o gasto social pressio-
na o orçamento público e, consequentemente, o Governo não 
tem dinheiro para fazer investimentos na infraestrutura do País 
— leia-se estradas, aeroportos, portos, ferrovias, hidrovias, en-
fim, tudo o que seria a infraestrutura do País. Respeito quem 
veio aqui defender isso, não no debate de hoje, mas no debate 
anterior, na quinta-feira passada, embora discorde.

A rigor, isso não é verdade. Se formos fazer um debate por 
inteiro aqui, vamos chegar à seguinte conclusão: o que pressiona 
o gasto do Governo não é o gasto social, mas o serviço e os juros 
da dívida. Essa é a verdade. Isso tensiona os gastos do Governo, 
porém tem diminuído.

Em 2002, a dívida pública era de 56% do PIB, e a Taxa SELIC 
era de 25%. Hoje, nós temos uma dívida pública interna de 36% 
do PIB, e a Taxa SELIC de 11,25%. Ao longo desse período, o Go-
verno foi mudando o perfil da dívida. Se eu não me engano, em 
torno de 40% dívida pública interna hoje está indexada à Taxa 
SELIC. É por isso também que, entre outras coisas, ela vem cain-
do. Mas isso tensiona muito as contas. Não há como fugirmos 
desse debate.

Se nós formos ver, o gasto social — saúde, assistência e previ-
dência social — chegou a quanto no ano passado? Ele é menor 
do que esse outro de que eu falava. Nós respeitamos quem pensa 
o contrário, mas não concordamos com esse argumento.

Também não concordamos com o argumento de que a Previ-
dência Social é deficitária. Por que não concordamos com esse ar-
gumento? O que tem a Previdência Social hoje em dia? Ela recebe 
os valores das contribuições dos empregados, dos empregadores, 
do trabalhador rural — como a representante da CONTAG levan-
tou muito bem, porque muita gente acha que o trabalhador ru-
ral não contribui, mas ele contribui, não diretamente, mas quem 
adquire o produto agrícola paga, ou pelo menos teria que pagar 
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uma alíquota sobre isso —, além de outras fontes, como aqueles 
recursos que vêm das loterias. Mas a Previdência Social partilha 
do financiamento da seguridade social, junto com a assistência 
e a saúde. 

A Constituição Federal definiu isso e também a possibilidade 
de a União lançar contribuições sociais para o financiamento da 
seguridade social. Hoje, temos fundamentalmente duas: a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido e a COFINS. Uma incide 
sobre o lucro das empresas e a outra incide sobre o faturamento 
das empresas.

Se nós pegarmos o que a Previdência Social arrecadou no ano 
passado e o que ela pagou de benefícios — estou falando em re-
ceita própria da Previdência —, veremos que ela arrecadou 167 
bilhões de reais e pagou 204 bilhões de reais em benefícios. Aí é 
que se apegam os que advogam o déficit: “Ah, então teve déficit 
de 37 bilhões de reais”. Mas não estão computando aqui que os 
37 bilhões de reais necessários para complementar e pagar os 
benefícios vieram das contribuições sociais. Então, no ano passa-
do, nós tivemos que pegar 37 bilhões de reais das contribuições 
sociais para complementar a arrecadação própria da Previdência 
para o pagamento de benefícios. Se somarmos esses 37 bilhões 
de reais — que não chamo de déficit, mas de necessidade de 
financiamento da Previdência para além das receitas próprias 
da Previdência — com os 48 bilhões de reais da saúde e os 28 
bilhões de reais da assistência social, ainda assim teríamos uma 
pequena reserva de valores do que a COFINS e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido arrecadaram. No curto prazo, a Pre-
vidência não é deficitária.

Agora, eu também sou daqueles que admitem que, no longo 
prazo, a necessidade de financiamento da Previdência Social vai 
aumentar. Não há também como tangenciarmos esse debate. 

Na reunião que fizemos com as centrais sindicais, no dia 16 
de fevereiro, o Neto, Presidente da CGTB, me deu de presente um 
livro, em nome de todas as centrais, de um seminário produzido 
pelas centrais sindicais, o DIEESE e a UNICAMP. Não vou dizer 
que li tudo, porque ele é bastante volumoso, mas li um bocado 
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dele. Inclusive, naquela questão da transição demográfica eu me 
detive muito — a questão do envelhecimento da população.

Há um problema naqueles textos, sobre o qual eu quero dia-
logar com os representantes das centrais sindicais. Todos aqueles 
textos que falam da questão demográfica estão baseados na pro-
jeção de 2004 do IBGE. Em dezembro de 2008, o IBGE lançou 
uma nova projeção. Na semana passada, eu fui ao IPEA falar com 
a área técnica, para ver se o instituto já tem a atualização com 
base na projeção de 2008. O IPEA ainda não tem a atualização. 

Mas se olharmos a evolução de 2004 para 2008 veremos que 
há algo preocupante. Primeiro, a taxa de fecundidade caiu ainda 
mais do que estava previsto. Em vez de 2,12 foi para 1,86 fi-
lho por mulher. A população economicamente ativa, de 15 a 64 
anos, terá crescimento até 2025 e depois começará a cair. Então, 
muda a relação de dependência, porque vai diminuir o número 
de crianças, vai aumentar o número de idoso. Até 2025 aumenta 
a população economicamente ativa e depois cai. A relação de 
dependência, no longo prazo, vai diminuir. Se temos menos po-
pulação economicamente ativa em nosso sistema de repartição 
simples, com base na solidariedade entre as gerações, é preocu-
pante. Aliás, esse sistema é o oposto do modelo de capitalização 
individual. E foi uma outra vitória da classe trabalhadora neste 
País não permitir que o Regime Geral de Previdência Social vi-
rasse um regime de capitalização, além de não ter permitido a 
idade mínima. 

É sobre essa preocupação de longo prazo que acho que precisa-
mos ampliar o debate. Por que digo isso? Não vou aqui defender 
aquilo que o Governo tem dito, porque o Ministro Pimentel virá 
a esta Casa e cabe a S.Exa. dizer qual a posição do Governo. Mas, 
em linhas gerais, o que o Governo disse em relação a esse tema 
que estamos debatendo: “Ora, achamos que o fator previdenciário 
é injusto em relação ao trabalhador”. Por outro lado, só a extinção 
pura e simples do fator previdenciário o Governo tem dito que 
não aceita — disse isso, inclusive, aos presidentes das centrais 
sindicais — e quer negociar uma alternativa. Nós estamos, neste 
momento, exercitando a negociação sobre a alternativa possível. 
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Isso nos remete à seguinte situação: temos duas estratégias 
possíveis. Eu, com a responsabilidade de Relator, assumo que 
temos duas estratégias possíveis: a primeira seria que, já que 
ninguém aqui está defendendo o período básico de cálculo das 
últimas 36 contribuições, mudarmos isso, extinguirmos o fator 
previdenciário e mandarmos para o Plenário da Casa. E vamos 
ver o que fará o Governo. Vetará ou não? Se vetar, vamos lem-
brar que veto não é reapreciado na Câmara. Se vetar fica a regra 
atual. Esta Casa, desde a Constituição de 1988, não analisa os 
vetos do Poder Executivo. Vide a Emenda 3, que foi vetada, e o 
veto não foi apreciado. Então, se for vetado, ficamos com a regra 
atual. Ficamos naquela situação: trabalhador de 51 anos perde 
38% ao se aposentar. Se quiser chegar no Fator 1, vai ter que tra-
balhar aproximadamente 10 anos a mais. Essa é a situação.

É nesse processo de debate que ainda estamos andando. Na con-
dição de Relator, quero dizer que, se ficar absolutamente claro que 
o Governo pretende vetar — e o Governo até o presente momento 
tem dito: “Se passar do jeito que o Senado aprovou, vamos vetar” —, 
prefiro correr o risco de apresentar uma proposta alternativa, ne-
gociada com o Governo, e que melhore a condição do trabalhador. 

E aí eu quero dizer o seguinte, respeitando ali o meu amigo 
Celso, pessoa extremamente dedicada e que aprendi a conhecer 
nos últimos meses, desde de dezembro: não é trocar 6 por meia 
dúzia. Vou dar um exemplo concreto no 95/85: o caso de uma 
mulher de 55 anos com 31 anos de contribuição. Pela regra atu-
al, ela perde 25%. Pela Fórmula 95/85, ela se aposenta ganhando 
100% hoje. Então, não é 6 por meia dúzia. É lógico que alguém 
quer argumentar aqui: é melhor a extinção do fator. De fato, é 
melhor a extinção do fator, não vamos tapar o sol com a peneira. 
Mas é verdade que o 95/85 é melhor do que o fator atual. Portan-
to, neste momento, estamos nesse processo de negociação. 

Quero dizer só 2 coisas a mais. Primeiro, temos uma brutal 
heterogeneidade no mercado de trabalho brasileiro, e a Previ-
dência Social, com fator previdenciário, sem fator previdenciá-
rio, com Fórmula 95/85, sem Fórmula 95/85, não resolve todos 
os desequilíbrios e desigualdades do mercado de trabalho brasi-
leiro. Isso só uma reforma da previdência mais justa e generosa 
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resolverá. Porque é aquele problema: o trabalhador de menor 
escolaridade e menor renda, via de regra, nem se aposenta por 
tempo de contribuição. Chega aos 65 anos de idade sem conse-
guir 35 de contribuição. Essa é a realidade. E vai se aposentar por 
idade. Via de regra com 15, 20 anos de contribuição. E para ele o 
fator não diminui nada, porque só é aplicado o fator, na aposen-
tadoria por idade, se for mais benéfico ao trabalhador. 

Então, todo mundo que levanta aqui as desigualdades, as he-
terogeneidades do mercado de trabalho brasileiro e como isso 
persiste depois em nosso sistema previdenciário está correto. 
Mas neste projeto de lei não há como corrigirmos isso. Isso ficará 
para um debate futuro de uma reforma da previdência. 

Por fim, a questão das demonstrações contábeis. Sustentamos 
no debate que o trabalhador rural recebe benefício previdenciá-
rio e não assistencial. Não é LOAS — Lei Orgânica de Assistência 
Social. Defendemos isso e defenderemos sempre. 

Agora vejam bem: as demonstrações contábeis transparentes, 
na minha opinião, vão reforçar a nossa luta para desmistificar o 
déficit da Previdência. O que eu chamo de demonstrações con-
tábeis transparentes. Não é só demonstrar qual foi a arrecadação 
da clientela urbana, da rural, qual o montante de pagamentos de 
benefícios da clientela urbana e da rural; é colocarmos nas de-
monstrações contábeis um anexo claro que mostre as renúncias 
previdenciárias, para que quando esta Casa decidir votar a Lei 
Geral da Microempresa, que dá um regime simplificado para a 
microempresa, o que todo mundo defende, fique claro que isso 
gera uma renúncia — no ano passado, ficou em torno de 8 bi-
lhões de reais —, e que fique claro que, quando se dá a renúncia 
previdenciária a entidades filantrópicas há queda na arrecadação. 
No ano passado, a renúncia previdenciária foi de 5 bilhões de 
reais. Isso tem que ficar transparente para a sociedade brasileira. 

Por fim, temos que, por lei, fazer com que, nessas demonstra-
ções contábeis, fique evidenciada a arrecadação previdenciária, 
a porcentagem das contribuições sociais que foram necessárias 
para complementar a arrecadação previdenciária, o quanto isso 
significa nos orçamentos da seguridade social, da saúde e da pre-
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vidência e quanto foi efetivamente a arrecadação dessas contri-
buições sociais.

Acho que com isso a gente coloca uma cunha, no sentido 
de mostrar que o nosso sistema é um sistema no curto prazo e, 
talvez, no médio prazo, bastante viável. No longo prazo, vamos 
ter que discutir essa questão da transição demográfica, que não 
é só uma situação importante para a previdência. Não é proble-
ma a população envelhecer. É muito bom as pessoas poderem 
viver mais. Mas temos que discutir como fica o financiamento 
da previdência no longo prazo; o da saúde, que vai ser afetado 
também por isso; o da assistência; o do esporte; o do lazer; o da 
cultura; enfim, o financiamento das políticas públicas, para que 
os nossos idosos tenham vida digna. 

Este debate que estamos concluindo na Comissão de Finanças 
e Tributação é importante. 

Quero agradecer de todos e todas a presença nesta reunião. 
Fomos avisados agora que começou a Ordem do Dia. 

Assim, lamentavelmente, não há como darmos a oportunida-
de para as considerações finais dos senhores e das senhoras. Mas, 
na condição de Relator, coloco-me integralmente à disposição 
dos senhores para ouvir as considerações finais depois, fora da 
reunião. E até o último dia antes da apresentação do relatório 
ficaremos à disposição. 

Estou trabalhando para até o dia 15 ou 16 de abril apresentar 
o relatório. Vamos ver se é possível. 

Infelizmente vamos ter que encerrar a reunião. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião, 

antes, porém, convocando os Srs. Parlamentares para a reunião 
mensal reservada com o Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno 
Hugo Augustin, e técnicos, amanhã, quarta-feira, às 9h, na sala 
da Presidência da Comissão, e, logo a seguir, às 10h, para reunião 
ordinária deliberativa neste mesmo plenário. 

Está encerrada a reunião.
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Terceira Audiência Pública:  
Técnicos – 02/04/09

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Declaro abertos os 
trabalhos da presente reunião de audiência pública destinada a 
discutir o Projeto de Lei nº 3.299, de 2008, que trata da extinção 
do fator previdenciário, resultado da aprovação do Requerimen-
to nº 161, de 2009, de autoria do Deputado Pepe Vargas.

Quero saudar as Sras. e os Srs. Deputados e os demais presentes.

Foto: SEFOT/SECOM

Matusalém dos Santos, Dep. Vignatti, Fábio Gambiagi e Leonardo Rangel.
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Convido para compor a Mesa os seguintes expositores: Sr. Ma-
tusalém dos Santos, advogado especialista em Previdência Social; 
Sr. Leonardo Rangel, Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA; 
Sr. Fábio Giambiagi, Chefe do Departamento de Risco de Mercado 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — 
BNDES; Sr. Kaizô Beltrão, Pesquisador de Informações Geográficas 
e Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — 
IBGE; Sr. Guilherme Costa Delgado, Professor do Departamento 
de Economia da Universidade Federal de Uberlândia.

Quero fazer uma saudação aos especialistas e dizer-lhes que se 
sintam bem no dia de hoje.

Informo aos senhores que esta é a terceira das 4 audiências pú-
blicas programadas por esta Comissão e pelo Relator, proponente 
do requerimento, Deputado Pepe Vargas, e os demais membros.

Na primeira audiência, na quinta-feira de manhã da semana 
passada, ouvimos as organizações nacionais do setor patronal 
que entendemos importante ouvir.

Na última terça-feira à tarde ouvimos os trabalhadores, as 
centrais sindicais e duas organizações nacionais de aposentados 
e pensionistas.

Hoje convidamos especialistas em previdência social. O con-
vite feito aos senhores é resultado da indicação de Deputados 
que têm afinidade com um ou outro e que acham importante 
a contribuição do Instituto e a representação dos senhores. Por-
tanto, é uma comunhão de esforços políticos desta Comissão.

As exposições de hoje e os documentos que forem entregues 
à Comissão serão publicados futuramente com o relatório final 
do Deputado Pepe Vargas sobre a alteração proposta ao fator 
previdenciário ou sua extinção, como dispõe projeto em trâmite 
nesta Casa.

A reunião será gravada pela TV Câmara. O debate será reprisa-
do nos fins de semana nos horários vagos da TV Câmara, porque 
agora há sessão no Plenário. A Rádio Câmara e o Jornal da Câma-
ra também darão cobertura ao evento.

Cada orador terá o prazo de 10 minutos para sua exposição. 
Depois passaremos ao debate, quando haverá maior possibilida-
de de intervenção por parte de todos.
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Do setor patronal não veio um dirigente específico, mas boa 
parte de especialistas e assessores da área.

Passarei a coordenação dos trabalhos ao Deputado Pepe Var-
gas, visto que o Presidente Michel Temer convocou reunião com 
os Presidentes das Comissões para este exato momento, por so-
licitação destes. 

Portanto, passo a coordenação dos trabalhos ao Deputado 
Pepe Vargas, Relator e autor do requerimento de realização desta 
audiência pública. 

Retornarei ao final da referida reunião com o Presidente da 
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Senhoras e se-
nhores, bom dia.

A exemplo do Sr. Presidente da Comissão, agradeço aos de-
batedores pela presença e a todas as senhoras e senhores que 
acompanham esta audiência pública.

Quero registrar a presença dos Deputados Virgílio Guimarães, 
Jorge Boeira e Arnaldo Madeira.

Vamos dar início às exposições. 
Passo a palavra ao Sr. Leonardo Rangel, Técnico de Planeja-

mento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
— IPEA, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. LEONARDO RANGEL – Bom dia a todos.
Saúdo os colegas da Mesa, os Srs. Deputados e o público pre-

sente.
Vou ficar de pé para fazer uma apresentação breve. Repassei 

o material para os colegas da Mesa e vou repassá-lo também aos 
Deputados.

Vou utilizar o tempo de 10 minutos para discutir especifica-
mente a revogação do fator previdenciário. Não vou discutir a 
questão da média longa versus média curta.

O que é o fator previdenciário? É uma fórmula matemática 
aplicada ao salário de benefício obrigatoriamente nas aposen-
tadorias por tempo de contribuição e de forma facultativa nas 
aposentadorias por idade.
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Em tese, quando foi superior a 1, o fator previdenciário pode 
ser aplicado às aposentadorias por idade. Ele só é facultativo 
quando beneficia o trabalhador.

Essa é a fórmula que gera alguma discórdia. Esse ponto, es-
pecificamente, trata da expectativa de sobrevida sendo inversa-
mente proporcional ao valor do fator. O que isso quer dizer? 
Quanto maior o tempo de contribuição, quanto maior a idade de 
aposentadoria, maior o valor do fator previdenciário.

Em compensação, quanto maior a expectativa de vida da po-
pulação, menor o fator previdenciário. O que isso significa? Sig-
nifica que, graças a Deus, a população brasileira está vivendo 
mais. Observamos grandes avanços na área de saúde. A popula-
ção está vivendo mais. Com isso, a expectativa de sobrevida no 
momento de aposentadoria tem crescido, o que causa a diminui-
ção do valor do fator previdenciário. Essa é a grande discórdia, é 
o nó górdio — expressão que o colega Guilherme Delgado gosta 
de utilizar — do fator previdenciário.

As justificativas para o fator previdenciário são várias. Estou 
separando algumas. A primeira, uma das principais, é que a po-
pulação está envelhecendo. Se observarmos os últimos 20, 30 
anos, veremos que a população brasileira está envelhecendo. O 
percentual de pessoas com mais de 60 anos tem crescido bas-
tante. As projeções para 2030, 2040, 2050 apenas reforçam esse 
movimento de envelhecimento populacional.

Para a Previdência, o efeito prático do envelhecimento popu-
lacional é o pagamento de benefícios por mais tempo. E também 
há uma relação de dependência que vai ficando frágil. O que 
é essa relação de dependência? É a relação entre o número de 
contribuintes e o número de beneficiários. O envelhecimento 
populacional, com a consequente piora na relação de dependên-
cia, com cada vez menos contribuintes do que beneficiários, gera 
um novo desafio para a Previdência, que o fator previdenciário 
tentou resolver.

Outro ponto é o seguinte: no Brasil, o fator previdenciário 
não criou uma idade mínima, apenas determinou que alguns 
fatores reduzissem a aposentadoria na hipótese de haver aposen-
tadoria precoce.
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Mas ele não cria uma idade mínima, como ocorre na grande 
maioria dos outros países que têm dispositivos similares ao nos-
so fator previdenciário. 

A diferença aqui é: há um redutor da aposentadoria, mas não 
há a exigência de se trabalhar até os 60 anos ou 55 anos expli-
citamente. É lógico que, para se obter um benefício sem muito 
desconto, deve-se trabalhar mais tempo.

Mas se você completa os seus 35 anos de contribuição, no 
caso dos homens, e 30 anos, no caso das mulheres, você pode se 
aposentar. 

A outra coisa é que a introdução do fator previdenciário pre-
tendeu conter a inatividade precoce, as aposentadorias precoces 
dos trabalhadores ligados ao INSS.

E o ponto mais importante é o seguinte, na minha opinião: 
ele deixa uma relação mais clara entre período de contribuição e 
período de recebimento do benefício.

(Segue-se exibição de imagens.)
Estou colocando aqui algumas estatísticas. Essa primeira trata 

da média anual de idade de aposentadoria por tempo de contri-
buição. Essa linha azul, de cima, seria a média de idade para a 
aposentadoria dos homens. A linha vermelha, a média de idade 
de aposentadoria para as mulheres. 

Agradeço o pessoal do Ministério da Previdência por haver 
cedido, gentilmente, esse slide.

Podemos observar um dado importante: desde 2003, a média 
tanto para os homens quanto para as mulheres não se tem alte-
rado muito. Isso pode significar que o brasileiro, alcançando seu 
tempo de contribuição, provavelmente prefira se aposentar em 
um primeiro momento. Em termos econômicos, ele tem uma alta 
taxa de desconto intertemporal. Isso quer dizer que o brasileiro 
privilegia muito mais o presente do que o futuro. Mas são apenas 
hipóteses. Necessitamos de mais estudos sobre esses dados. 

Esse outro dado aqui é interessante. Estou colocando as fre-
quências dos tempos de contribuição de quem se aposenta por 
tempo de contribuição. O que isso quer dizer? Aqui, entre os ho-
mens, os dados apresentam que, com 30 anos de contribuição, 
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em 2008, houve apenas 1,7% das aposentadorias. Mas com 35 
anos de contribuição, em 2008, tivemos quase 42% das aposen-
tadorias por tempo de contribuição. Se bem observarmos, nos 
últimos 3 anos, esse percentual aumentou bastante. 

Um outro dado interessante é que essa frequência é acumula-
da. Isso quer dizer o seguinte: se, em 2006, quase 80% das pesso-
as que se aposentavam por tempo de contribuição tinham até 35 
anos de contribuição, esse percentual caiu, em 2008, para 73%. 

Podemos dizer com isso que as pessoas estão contribuindo 
por mais tempo. Se num curto período de tempo observamos 
uma variação desse nível percentual — 5 pontos percentuais —, 
podemos dizer que daqui a alguns anos a grande parte dos tra-
balhadores do sexo masculino vai se aposentar com 35 ou mais 
anos de contribuição, o mesmo ocorrendo entre os do sexo femi-
nino. O grosso das aposentadorias se dará para além dos 30 anos 
de contribuição.

Destaquei alguns efeitos práticos da aplicação do fator pre-
videnciário: o primeiro é que o fator previdenciário estabeleceu 
uma relação clara entre contribuições e benefícios da previdên-
cia. Se você contribuiu por mais tempo, o seu benefício tende a 
ser maior; se você contribuiu por menos tempo, o seu benefício 
tende a ser menor. 

Outra coisa que achei bastante interessante é que o fator pre-
videnciário incorporou a evolução da estrutura demográfica ao 
cálculo das aposentadorias. O que isso quer dizer? A população 
está vivendo mais, envelhecendo. Ao mesmo tempo, a expectati-
va de sobrevida daquelas pessoas que se aposentam, a cada ano, 
tem sido maior. 

Espera-se que as pessoas que se aposentam hoje vivam muito 
mais tempo do que uma que se aposentou há 10, 15 ou 20 anos.

Então, o fator previdenciário serviu para incorporar automa-
ticamente essa evolução demográfica ao valor dos benefícios, à 
estrutura da Previdência Social.

Outro efeito é que o fator previdenciário criou mecanismos 
para uma maior permanência dos segurados no mercado de tra-
balho. Quando o segurado sabe que, se postergar a aposentado-
ria, ele receberá um benefício maior, isso gera um incentivo. 
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Por mais que o segurado se aposente em um primeiro mo-
mento, ele sabe que, se postergar por 1, 2 ou 3 anos, o benefício 
será maior. 

Há um outro efeito que foi a elevação das idades médias de 
aposentadoria, o qual apresentei no penúltimo slide. 

Agora, o lado negativo, na minha opinião, não é o fato de o 
aposentado ter desconto na aposentadoria, mas o fato de se gerar 
uma incerteza para o segurado do INSS. De fato, ele sabe que, se 
ele postergar a aposentadoria, o benefício dele será maior, mas 
ele não sabe o quanto será maior, e ele não consegue se plane-
jar para o futuro, porque a cada ano que passa a tabela do fator 
previdenciário muda, pois o IBGE divulga a cada dia 1º de de-
zembro uma nova tabela de expectativa de vida da população, e 
com essa nova tabela o Ministério da Previdência calcula a nova 
tabela do fator previdenciário.

Então, essa incerteza, na minha opinião, é o principal ponto 
negativo do fator previdenciário. 

Os efeitos da eventual revogação do fator previdenciário se-
riam apenas 3, conforme destaquei. Voltaremos a ter aposenta-
dorias com idades relativamente mais jovens — há um ponto 
de interrogação ali. Isso vai contra a evolução da demografia do 
Brasil. Observamos que, nos último anos, a população está vi-
vendo cada vez mais. Espera-se que, com a revogação do fator, 
elevem-se os gastos com aposentadorias para pessoas em idade 
relativamente jovem.

Em razão de tudo isso, arrisco-me a dizer o seguinte: na au-
sência de mecanismos melhores, o fator previdenciário acaba 
sendo um mal necessário.

(Segue-se exibição de imagens.)
Aqui estou analisando uma possível alternativa — e já conver-

sei sobre ela com o Deputado Pepe Vargas — à proposta do con-
gelamento da tabela do fator previdenciário, juntamente com o 
fator 85 ou 95. O que isso quer dizer? Quer dizer, em primeiro lu-
gar, que continuamos a garantir uma aposentadoria aos 35 anos 
de contribuição, mas você sabe que, se você aposentar com 35 
ou 30 anos de contribuição, vai incidir o fator previdenciário. 
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Em segundo lugar, ao completar esse requisito mínimo de 35 
ou 30 anos de contribuição, a tabela do fator previdenciário fica 
automaticamente congelada. Efeito disso: você diminui a incer-
teza. Na verdade, você acaba com a incerteza para o segurado 
do INSS, pois com o congelamento da tabela ele vai conseguir 
se planejar. 

Bem, se eu trabalhar mais um ano, vou ganhar tanto; se eu 
trabalhar mais 2 anos vou ganhar tanto; se eu trabalhar mais 3 
anos, vou ganhar tanto. Juntamente com isso, quando a soma 
da idade e do tempo de contribuição do segurado do INSS for 
95 para homens e 55 anos para mulher, está garantido um fator 
previdenciário igual a 1, ou seja, a aposentaria vai ser integral e 
não terá desconto pelo fator previdenciário. 

Ressalte-se o seguinte: essa proposta alternativa não cria idade 
mínima. Se a pessoa alcançou os seus 35 anos de contribuição com 
51 anos de idade, ela pode se aposentar no momento em que ela 
quiser. Você não é obrigado a trabalhar até os 60 anos ou 55 anos, 
como tem sido veiculado pela imprensa, por alguma mídia. 

Vou citar o exemplo de um exercício contrafactual que fiz: 
são duas hipóteses; em cima, com o homem; aqui embaixo, a 
mulher. Estou supondo que, em 2005, no exemplo com um ho-
mem de 54 anos de idade e 35 anos de contribuição e uma mu-
lher com 51 anos de idade e 30 anos de contribuição, todos já 
tenham condições de se aposentar. Vamos supor que o homem 
tenha postergado em 1 ano a aposentadoria. Ele saiu do fator 
0,71 para o fator 0,75; se ele postergou mais 1 ano, para se apo-
sentar em 2007, o fator dele foi para 0,8. Agora, se ele decidiu 
postergar a aposentadoria dele para 2008, o fator dele foi para 
0,85. Isso quer dizer que a postergação em 3 anos da aposentado-
ria garantiu a ele sair de um fator 0,71, com 30% de desconto na 
aposentadoria, para o fator 0,85%, com 15% de desconto.

No entanto, se valendo já em 2005 a regra do congelamento da 
tabela mais o fator 95 ou 85, 3 anos depois, quando o fator seria 
0,85 — com a regra atual —, o fator previdenciário garantido seria 
1, porque ele teria 57 anos de idade e 38 anos de contribuição. 
Portanto, para a soma da idade com o tempo de contribuição, o re-
sultado seria 95, o que garantiria o fator previdenciário igual a 1.
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No caso das mulheres, a vantagem da proposta do fator 95 ou 
85 é ainda maior, pois ela precisaria trabalhar apenas 2 anos a 
mais para, em vez de conseguir um fator 0,71, com 30% de des-
conto na aposentadoria, que alcançasse o fator 1, ou seja, sem 
qualquer desconto na aposentadoria. 

O principal efeito que destaco aqui dessa proposta alternati-
va seria a eliminação da incerteza para o segurado do INSS. Ele 
passará a saber o quanto exatamente vai ganhar se postergar a 
aposentadoria. O outro efeito que destaco é que ele deixa mais 
transparente os incentivos para a postergação da aposentadoria e 
também eleva o incentivo para a postergação da aposentadoria. 

Eu sempre destaco, quando falo de reforma da Previdência, 
dois pontos simples: primeiro, a diferença de idade de 5 anos 
para homens e mulheres. Este mecanismo existia há 20, 30 anos. 
A mulher, hoje, está muito mais presente no mercado de tra-
balho. Ela já é superior, em número, na maior parte dos cursos 
universitários e o salário dela está se aproximando cada vez mais 
do salário dos homens. Então, vamos discutir essa diferença de 
5 anos? Vamos diminuir para 4, para 3? Enfim, há de se debater 
sobre esse tema. 

O outro ponto é a questão da pensão por morte, no Brasil, ser 
sempre no valor integral e sem nenhuma condicionalidade. A pes-
soa tem direito à pensão integral, independente de ter filho ou não, 
independente da idade, independente da renda. Este é um outro 
ponto que, para um futuro breve, a sociedade precisa discutir. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pepe Vargas) – Eu agradeço ao Sr. 

Leonardo Rangel, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. 
Um detalhe: o Sr. Leonardo Rangel ultrapassou um pouco o tempo 
de 10 minutos. Procurei ser tolerante para que ele pudesse concluir 
sua explanação. Ele utilizou 14 minutos. Então, vamos procurar 
estabelecer, doravante, a referência de 14 ou 15 minutos.

Para quem chegou um pouco mais tarde, o Presidente da nos-
sa Comissão, Deputado Vignatti, teve de se dirigir à Presidência 
da Casa para uma reunião do Presidente com os Presidentes de 
todas as Comissões da Câmara dos Deputados. Como chegou 
aqui o nosso 2º Vice-Presidente da Comissão, Deputado Luiz 
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Carlos Hauly, eu vou-lhe passar a Presidência desta audiência 
pública. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – Bom dia. 
Dando continuidade ...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – Pois não.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Essa palestra pode-

ria ser distribuída para nós depois? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – Ela já foi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Toda?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – Toda, De-

putado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Muito obrigado, 

Deputado. V.Exa. é muito gentil. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – Dando 

continuidade ao debate da audiência pública sobre extensão do 
fator previdenciário, concedo a palavra ao próximo orador, Sr. 
Matusalém dos Santos, advogado, especialista em Previdência 
Social. V.Sa. dispõe de 14 minutos.

O SR. MATUSALÉM DOS SANTOS – Bom dia a todos. Agradeço 
ao Deputado Vignatti pelo convite e estendo meu agradecimento 
à equipe do escritório de advocacia que contribuiu neste trabalho.

(Segue-se exibição de imagens.)
Eu vou rapidamente falar do período básico de cálculo, que é 

o período alongado versus o período curto. Isso também está no 
projeto e deverá ser votado. É uma matéria bastante polêmica e 
que não tem nada a ver com o fator em si. Às vezes as pessoas 
confundem, acham que o período curto ou o período alongado 
foi que fez baixar a renda ou subir a renda. Ele realmente pode 
baixar ou subir a renda, mas não tem relação nenhuma com o 
fator previdenciário. 

Vamos falar aqui sobre quem perde e quem ganha com o pe-
ríodo curto e o período alongado. 

O equilíbrio atuarial perde. Período curto e alongado dizem 
respeito àquela questão de deixar de fazer o cálculo por toda 
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a vida contributiva do segurado e passar a fazer pelos últimos 
36 meses. Ao se fazer o cálculo por 36 meses não se obedece a 
nenhum critério atuarial. Isso foge de qualquer regra. Facilita 
o ambiente propício à fraude. Talvez, do jeito como a matéria 
está, não. A Lei do Fator Previdenciário excluiu a escala base do 
salário, aquela escala progressiva dos interstícios. Então, se a lei 
for aprovada como está hoje, não haverá propriamente uma 
fraude. Na época, tinha-se de burlar aquela escala. Mas facilita 
o ambiente, ainda que se venha, por outra lei, estipular a escala. 
Atinge-se diretamente o trabalhador de baixa renda — isso deve 
ser um consenso —, porque é exatamente o trabalhador de baixa 
renda que chega no final do seu período contributivo, em regra, 
ganhando menos. 

Entrando propriamente na questão do fator previdenciário, 
nós entendemos que ele não é a salvação da Previdência Social. 
E o seu fim também não vai representar a falência do sistema. 

No nosso entendimento, o que justificou a criação do fator 
previdenciário, que na época serviu? O déficit da Previdência So-
cial. Por que ele incidiu sobre a aposentadoria por tempo de ser-
viço, principalmente? Porque ela foi tida como vilã na época.

Se nós olharmos esse gráfico, vamos ver que, de 1992 a 1998, 
com a emenda constitucional, houve um crescimento extra-
ordinário das aposentadorias por tempo de serviço. Isso ocor-
reu devido ao medo dos trabalhadores de que a reforma, com 
a Emenda Constitucional nº 20, não lhes garantisse os direitos 
adquiridos. Por isso, vemos que, nessa parte histórica, de 1996 a 
1998, a grande maioria das aposentadorias por tempo de serviço 
é proporcional. Num outro gráfico dá para ver o valor disso.

Passado o fator, tivemos uma queda brusca. Não foi propria-
mente pelo fator, porque, após a Lei do Fator, em 1999, ele co-
meçou a ter reflexos progressivos. Então, no início não se sen-
tia muito isso. Mas ainda assim caíram os números, exatamente 
porque as pessoas se aposentaram prematuramente.

No Direito, nós temos uma regra que diz que o acessório segue 
o principal. É um número público da Previdência Social. Nos 9 
anos de existência do fator, a economia foi de 10 bilhões de reais. 
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Esse número tem sido divulgado. Foi, inclusive, falado aqui pelo 
Ministro e na palestra anterior, com os empregadores.

Agora, não dá para analisar o acessório sem o principal, que 
é o gasto. 

Nós temos esses 10 bilhões de reais, em 9 anos, contra uma 
despesa de 1,5 trilhão de reais. Portanto, a economia real que o 
fator previdenciário gerou em 9 anos foi de 0,69%; a economia 
real na despesa com benefícios. Não é o orçamento da Previ-
dência, porque lá existem despesas administrativas e tal. Só com 
benefícios, ela foi de 0,69%. Ainda que haja uma tendência cres-
cente, essa foi a economia real em 9 anos. 

Por outro lado, o fator previdenciário representa um flagelo, 
praticamente, para um segmento dos segurados. 

Nós temos 10 espécies de benefícios da Previdência Social: 4 
aposentadorias, pensão, auxílio-doença, auxílio-acidente. São 10 
espécies de benefícios. Desses 10, somente um está pagando com 
o fator previdenciário. Então, aquilo que representou menos de 
1% de economia, para aquele segmento do segurado tem repre-
sentado uma perda de até 50% no valor do seu benefício. 

Esse gráfico aqui, que eu vou ter de passar rapidamente, mos-
tra que as aposentadorias, em 1995, tinham um valor. Esse valor 
caiu na véspera da Emenda Constitucional nº 20. Foram as apo-
sentadorias prematuras. Depois da Emenda Constitucional nº 
20, elas recuperaram um pouco. Foi depois do fator, porque ele 
ainda não estava aplicado na íntegra. Ele foi progressivo, em 5 
anos. E agora, passados 5 anos, elas estão em franca queda. Para 
as mulheres, mais ainda. 

Antes da Emenda nº 20, até a época do fator, homens e mulhe-
res recebiam em média, de aposentadoria da Espécie 42 — apo-
sentadoria por tempo de serviço —, mil reais. Hoje, o homem 
recebe em média 850 reais e a mulher, 600 reais. A mulher é mais 
afetada pelo fator previdenciário.

Já que há 10 espécies de benefícios, nós temos o princípio 
constitucional da repartição simples ou o princípio da solidarie-
dade, que fundamenta nossa Previdência Social. 

Isso justificaria, por exemplo, que o fator previdenciário — 
não do jeito como está, mas com a pretendida economia com 
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o fator previdenciário — passasse a ser suportado por todos os 
segurados, com todas as espécies de benefício, e não por um só.

Para fazer um corte grosso modo, seria como se cada benefício 
do INSS tivesse um desconto de 0,69%. 

Se cada benefício do INSS, da data da Lei do Fator Previdenci-
ário até hoje — auxílio-doença, auxílio-acidente, licença-mater-
nidade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial —, 
tivesse um desconto de 0,69%, se fosse uma aplicação linear, nós 
teríamos exatamente a mesma economia de 10 bilhões de reais. 
Não que eu esteja sugerindo descontar de alguém ou aplicar o 
percentual de 0,69%. Mas esta é a realidade. Não se aplicou o 
percentual de 0,69% de perda para todo mundo e está se aplican-
do 30%, 40% para um segurado só.

Faço um link aqui com o modo de vida do segurado, antes 
de ele obter benefício. Nenhum segurado da Previdência Social, 
antes de se aposentar, sobrevive com 100% do seu salário. O em-
pregado tem um desconto que vai de 8% a 11%; a contribuição 
do autônomo é de 20%. Então, caberia folgadamente o percen-
tual de 0,69% ou qualquer conta parecida. Não seria complicado 
para ninguém.

Outra questão é o fator maior que 1, que pouca gente conside-
ra. Significa que, em determinada situação, o seu benefício, mes-
mo que você tenha uma média contributiva de mil reais, poderá 
aumentar pelo fato de você ter trabalhado mais tempo e ter mais 
idade. Não deixa de ser juridicamente justo e economicamente 
viável ele aumentar. Mas o segurado não deseja alcançar isso.

Então, parece-me que colocar esse fator positivo na Lei do 
Fator Previdenciário foi uma forma de pôr — desculpem-me o 
termo, pois estamos num ambiente mais formal — ali a cenouri-
nha para atrair as pessoas.

Esse é um exemplo de fator positivo. É claro que eu trouxe um 
exemplo gritante. 

Esse senhor tinha uma média contributiva de 713 reais. Mas, 
considerando a idade dele, 71 anos, e o tempo de serviço, 52 
anos, ele ficou com um fator de 2,15% e se aposentou com remu-
neração de 1.500 reais. 
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Não estou dizendo que isso não seja justo. Mas, se estamos 
falando de economia, de sistema previdenciário calcado na so-
lidariedade e na repartição simples, e se isso também nunca foi 
reivindicado por nenhum setor da sociedade, parece-me que isso 
entrou na Lei do Fator como bônus para tentar criar fumaça para 
aprovar a lei, não sei, para criar um ambiente favorável.

Estou sendo um pouco rápido para tentar esgotar a apresenta-
ção dos slides dentro do tempo de 10 minutos.

Limite da idade mínima e máxima. Fixação do limite de idade 
mínima e do fator. Ou seja, substituir. Pela proposta que foi apre-
sada aqui, não se trata propriamente de uma substituição. Eles 
convivem juntos. Mas isso é o menos ruim. Se for para substi-
tuir, isso é, inegavelmente, prejudicial ao segurado, seguindo-se 
a mesma lógica de que, se você tiver só idade e não tiver uma for-
ma de se aposentar no seu tempo... Quanto mais você prorroga a 
aposentadoria de um trabalhador de baixa renda, mais ele tende 
a chegar ao final da aposentadoria com a renda mais baixa, com 
a sua média mais baixa. Isso é científico, estatístico. Portanto, 
representa prejuízo para uma grande parcela. É a parcela mais 
pobre da população.

Como ficariam, com a idade mínima, se não existisse um ou-
tro mecanismo, os segurados que contribuem com o valor míni-
mo? Esse é um outro dado interessante.

O fator previdenciário é literalmente indiferente para o traba-
lhador que contribui com o mínimo. Se um cidadão que traba-
lhou na lavoura ou em alguma atividade insalubre e o seu tempo 
foi convertido — é o tal fator 1.4 — atingir 35 anos de trabalho 
com 45 ou 50 anos de idade... Se ele sempre contribuiu com o 
valor mínimo, ou mesmo que ele tenha contribuído com 1,3 
mínimos, coisa dessa ordem, o fator previdenciário dele vai fazer 
com que seu benefício fique em torno de meio salário mínimo, 
ou um pouquinho mais. Mas ele vai se aposentar com o mínimo. 
Para ele positivar isso, para fazer com que aquele valor passe do 
mínimo, como contribuiu com o mínimo e tem um fator positi-
vo de dois e pouco, vai ter de trabalhar até os 80 anos de idade. 
Então, extinguir o fator e simplesmente trocá-lo pela idade mí-
nima vai prejudicar todos os trabalhadores que contribuem com 
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o valor mínimo ou com até 1,3 mínimos, coisa dessa natureza. 
O tempo não nos permite fazer esse corte.

Outro prejuízo...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. MATUSALÉM DOS SANTOS – O fator previdenciário 

reduz o valor final do benefício. Ele é aplicado sobre a sua média.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. MATUSALÉM DOS SANTOS – Isso. Pela Constituição. 

Então, se a sua média der mil e o seu fator for de 0.6%, você vai 
receber 600 reais. Agora, para o trabalhador que recebe o míni-
mo, a média nunca será acima do mínimo. 

Para o trabalhador que contribuiu, nos últimos 15 anos, com 
base no valor do salário mínimo, a média deveria ser o salário mí-
nimo. Mas, como o mínimo teve aumentos reais, a média dele vai 
dar... Vamos ver aqui no programa. O salário mínimo está valendo 
465 reais. A média vai dar, talvez, 390 reais. Eu vou pegar o valor 
do salário mínimo de quando ele contribuiu, em julho de 1994. 
Se eu atualizá-lo para hoje, não chega a 465 reais, porque o salário 
mínimo daquela época era defasado. Então, ele tem uma média de 
390 reais. Se ele tiver 50 anos de idade, o fator vai dar 0,5%. Estou 
arredondando os números. Se multiplicarmos 350 reais pelo fator 
dele, que é de 0,5%, a renda final vai ser de cerca de 200 reais. Cor-
reto? Ele, automaticamente, vai receber o valor mínimo. 

Então, para o trabalhador que recebe o salário mínimo, isso 
não interessa. O fator não faz diferença na vida dele. Se for re-
tirado o fator e for colocada simplesmente a idade, ele vai ter 
de trabalhar mais 10 ou 15 anos para depois também receber o 
mínimo. Então, postergam-se 10 ou 15 anos e não muda o bene-
fício que ele vai receber. 

Também os segurados sujeitos à informalidade terão proble-
mas com o fator previdenciário, se for pura extinção. Se a pessoa 
trabalha numa empresa há 25 anos, ganha 2 mil reais — é um 
profissional qualificado — e é demitida com 53 anos de idade, 
com outros tempos de serviço da época da juventude ou algum 
trabalho rural, ao completar os 35 anos, pode optar por se apo-
sentar. Se não se aposentar pela idade, vai ter de trabalhar mais 
10 anos. Que trabalhador com 50 anos de idade, saindo de uma 
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empresa em que trabalhou 20 ou 25 anos, tendo atingido um 
salário de 2 mil reais, vai ganhar esse mesmo valor em outra em-
presa? Isso faz cair a média dele. E, quando ele atingir a idade, 
vai ter novamente uma perda. Não pelo fator, mas pela média, 
obviamente. 

O maior exemplo disso nós tivemos na época das privatiza-
ções. Quando uma empresa era privatizada e um trabalhador 
que tinha 27 ou 28 anos de casa era demitido, ele saia da empre-
sa estatal e ia trabalhar em outra empresa. Seu salário baixava, 
e quando ele atingia os 35 anos... O cálculo, na época, era feito 
pelos 36 meses. Os últimos 36 meses de trabalho não correspon-
diam à realidade da vida contributiva dele inteira. Isso também 
justifica não encolher o período base de cálculo. 

Eu falei aqui indiretamente da possibilidade de escolha. Com 
o fator, ainda que ruim, o trabalhador pode escolher uma data, 
se achar que dali para a frente... Se ele tem a expectativa de que 
não vai manter a sua média contributiva, pode, nesse momento, 
optar por adiantar o benefício. 

Vou falar rapidamente sobre a incompatibilidade de utiliza-
ção de regras de um regime para o outro. 

O Fator 85/95 é uma regra que existe no serviço público. Mas 
ela não pode ser aplicada no serviço privado, onde toda questão 
jurídica, cultural, de emprego é totalmente diferente. 

Estou encerrando. Acho que é o último slide. 
Eu trouxe alguns exemplos de casos concretos de períodos e de 

sobreposição de legislação. Não vai dar para mostrá-los aqui, mas 
esse material será entregue aos Deputados e aos demais presentes.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – O nosso 

convidado falou 16 minutos — 2 minutos a mais que o anterior.
Com a palavra o Sr. Fábio Giambiagi, Chefe do Departamento 

de Risco de Mercado do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social — BNDES. S.Sa. dispõe de 14 a 16 minutos.

O SR. FÁBIO GIAMBIAGI - Agradeço à Comissão o convite. 
Vou procurar limitar-me a esse tempo. 
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Dividirei a apresentação em 3 grandes grupos. Ela estará dis-
ponível para todos aqueles que quiserem. Naturalmente, como 
há mais de 60 slides, só poderei referir-me a alguns deles.

(Segue-se exibição de imagens.)
Nesse gráfico, vemos a evolução da despesa previdenciária no 

Brasil — despesa do INSS —, desde a Constituição de 1988. Ela 
era de 2,5% do PIB, em 1988. A perspectiva é de que, no ano que 
vem, seja de 7,5% do PIB. 

Num período de aproximadamente 20 anos, aquilo que hoje é 
a principal rubrica de despesa do Governo Federal terá triplicado 
de tamanho, em termos relativos. Voltarei depois a esse ponto.

O segundo ponto da apresentação é o diagnóstico. 
A importância do que eu falei está associada à evolução desse 

outro gráfico.
Todo mundo reclama da carga tributária, e todos têm razão. 

O Brasil tem uma carga tributária de 35% a 36% do PIB. Para um 
país de renda média, como é o caso do Brasil, é uma carga com-
pletamente destoante do contexto mundial dos países de renda 
média, uma carga extremamente elevada. 

Não adianta reclamar da carga tributária, se não atentarmos 
para aquilo que a gera. 

Como diz corretamente o meu amigo Everardo Maciel, ex-Se-
cretário da Receita Federal, a Receita existe porque há um gasto 
que tem de ser financiado. 

O gasto primário do Governo Federal passou de 13,5% do PIB, 
em 1991, desde quando se dispõem estatísticas compatíveis com 
as estatísticas de hoje, para uma estimativa de aproximadamente 
22,5% do PIB, este ano. 

Em 18 anos teremos aumentado a despesa primária do Gover-
no Federal em 8% do PIB. E a principal fonte dessa expansão da 
Receita que gerou essa carga tributária extremamente elevada foi 
a evolução dos gastos previdenciários.

As causas do aumento dessa relação entre a despesa do INSS 
e o PIB foram basicamente três: em primeiro lugar, um sistema 
extraordinariamente generoso de concessão de aposentadorias 
por qualquer parâmetro de comparação internacional que for 
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considerado; em segundo lugar, os aumentos reais no salário mí-
nimo desde 1994; e naturalmente, em terceiro lugar, o baixo cres-
cimento do PIB no período. Entretanto, devo dizer que, embora 
esse último elemento tenha sido relaxado nos últimos anos... 
Desde 2004 o PIB apresentou taxa de crescimento bastante ra-
zoável. Apesar disso, a despesa do INSS continuou aumentando 
como proporção do PIB. A única exceção foi no ano passado, em 
função de uma série de eventos específicos, que não temos tempo 
de mencionar aqui.

Vamos para o slide 16, continuando com o diagnóstico, antes 
de passarmos especificamente para o fator.

Aqui são mostrados dados de despesa com a Previdência, 
como proporção do PIB e proporção de idosos em relação à po-
pulação, com uma linha de corte natural, por ser um número 
redondo, de 10%.

Aqui, relativamente a todas essas aposentadorias, é regime ge-
ral de servidores públicos. 

É natural que haja uma relação direta entre essas variáveis. 
Países com uma maior proporção de idosos tendem a ser países 
que demandam uma maior quantidade de despesa previdenciá-
ria. Em países com mais jovens é natural que se demande uma 
quantidade menor de recursos. 

Este número arbitrário de 10% divide este gráfico com grande 
número de países em 4 quadrantes. No quadrante superior direi-
to, temos os países mais velhos, por assim dizer, onde há uma 
proporção elevada de idosos e que naturalmente gastam muito 
com previdência. No quadrante inferior esquerdo, temos os pa-
íses mais jovens, uma carga de idosos relativamente modesta e 
que, naturalmente, como era de se esperar, gastam pouco com 
previdência. No quadrante inferior direito, temos os países que 
estão em situação fiscal nobre, seja porque cresceram muito, seja 
porque realizaram reformas, seja por questões culturais, por se 
entender que a responsabilidade pela sustentação do idoso cabe 
mais à família e menos ao Estado. São situações particulares. O 
fato é que, objetivamente, são países com uma população idosa 
elevada, mas que gastam praticamente pouco com previdência. 
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Nesse conjunto de países para os quais se tem esse tipo de 
dados, o Brasil é o único no quadrante errado, um País jovem 
que gasta muito com previdência. Costumo dizer que há algo 
errado aqui, e, podem acreditar, não é o gráfico, são as regras de 
aposentadoria que permitem que se chegue a isso. O Brasil gasta 
aproximadamente a mesma proporção do PIB com a aposenta-
doria que países que têm o triplo de população idosa, como a 
Holanda e Reino Unido.

(Segue-se exibição de imagens.)
O mais grave desse quadro é que esse aumento ao qual me 

referi do peso do INSS na composição da despesa pública total 
aconteceu ao longo de um período em que historicamente o 
processo de envelhecimento demográfico da população brasi-
leira mal estava se iniciando. De agora em diante, essa questão 
se tornará mais séria, entendido aqui o conceito de seriedade 
como estando associado à taxa de variação esperada do número 
de idosos.

Temos aqui, para ambos os sexos, na última coluna, o que os 
demógrafos do IBGE nos dizem, de acordo com a última revi-
são, qual deverá ser a taxa de crescimento físico quantitativo do 
número de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil. Ela terá sido 
— praticamente está se encerrando a década — de 3,4% ao ano, 
no período 2005/2010, e vamos a caminho de que seja de 4% ao 
ano nos próximos 15, 20 anos. 

Quando apresentados a esse tipo de gráfico, aqueles que se 
opõem à reforma da Previdência costumam argumentar o se-
guinte: “Mas e se o País crescer 4,5 ou 5% ao ano? Não precisa-
mos fazer a reforma previdenciária”.

Eu sempre digo o seguinte: é verdade, porém não há nenhuma 
garantia que assim seja. Problemas acontecem, recessões aconte-
cem. Quando se lida com Previdência, não estamos falando de 1 
ano ou 5 anos; estamos pensando num espaço de 30 a 40 anos, 
que, no espaço dos próximos 30 a 40 anos, o Brasil cresça a uma 
média, quando nós vamos rumo a uma situação em que num 
determinado momento a população brasileira deixará de crescer, 
ou seja, estaremos falando de um crescimento do PIB que se as-
semelhará à taxa de crescimento do PIB per capita, sustentando 
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uma taxa de crescimento de 5% ao ano, num período de 30 ou 
40 anos. Não é inteiramente impossível, mas é extremamente 
difícil que isso aconteça. Depositar as esperanças no País, não 
fazendo uma reforma na Previdência, na hipótese de que o País 
crescerá necessariamente 5% ao ano é extremamente temerário 
e significará assumir uma postura de risco da qual, daqui a 30 ou 
40 anos, poderemos nos arrepender seriamente.

Vamos tratar agora, especificamente, sobre o ponto do fator.
Foi dito aqui, algumas vezes, como um dos elementos que 

nos convoca hoje, o tema da incerteza que o fator gera em rela-
ção à aposentadoria futura. Vamos qualificar esse ponto. A incer-
teza associada ao fator é algo que entrou muito em voga quando 
foi feita uma mudança importante do fator anos atrás. Por que 
naquele momento essa mudança foi importante?

Por causa de uma razão muito simples. A tábua de mortalida-
de do IBGE incorporou subitamente a nova realidade demográfi-
ca estabelecida em razão dos dados do censo de 2000, apurados 
algum tempo depois.

A partir daquele momento, a tábua de mortalidade do IBGE 
vem sendo corrigida todos os anos. Essa modificação corrige au-
tomaticamente o fator, e a mudança é praticamente infinitesi-
mal entre um ano e outro. Homens de 60 anos de idade e 35 de 
contribuição tinham um fator previdenciário de 0,90, em 2004, 
e tinham um fator previdenciário de 0,88 em 2009. Então, essa 
incerteza formalmente existe, mas tem uma importância muito 
menor do que o discurso crítico em geral lhe atribuiu.

(Segue-se exibição de imagens.)
Aqui foi distribuída uma folha com duas tabelas. Uma delas 

é o fator previdenciário completo. Aqui é como se fosse colocar 
uma espécie de zoom, de lupa nos dados para um conjunto de 
situações. Vamos imaginar o caso de um jovem do sexo mascu-
lino que tenha começado a trabalhar aos 18 anos e venha a se 
aposentar com, por exemplo, 58 anos. O fator é de 0,94. Há uma 
perda em relação ao que é o valor da média? Sim. Mas, conve-
nhamos, é uma perda bastante diminuta.

Quando se fala do fator previdenciário, citam-se casos muito 
extremos de situações particulares e de pessoas que se aposentam 
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muito cedo. Daí o fator, como por outro lado corresponde ao seu 
espírito, ser bastante punitivo. Para as situações que correspon-
dem a idades mais próximas da idade em que no resto do mundo 
as pessoas se aposentam, o fator previdenciário se aproxima razo-
avelmente da unidade.

Na apresentação completa há uma série de outras tabelas si-
milares, mostrando qual é o fator para diferentes idades de apo-
sentadorias. Em razão do tempo, vamos correr um pouco. 

Aqui aparece o fator previdenciário mostrando como ele é 
hoje e como seria caso fosse aprovada a regra baseada no princí-
pio de 95 anos de soma de idade e de tempo contributivo para os 
homens e de 85 para as mulheres. Para o homem com 40 anos de 
contribuição e com 55 anos de idade, a soma é 95. Hoje há um 
fator de 0,84. Se tirarmos anos de contribuição e acrescentarmos 
anos de idade, movimenta-se na diagonal, nós vamos ver quer 
o fator é parecido. Ao ser adotada essa regra, o que aconteceria é 
que esse fator automaticamente passaria a ser igual à unidade. 

No caso das mulheres, esse salto é maior. O fator para o mes-
mo princípio — por exemplo, 35 anos de contribuição e 50 anos 
de idade, a soma é 85 — é de 0,70 e assim sucessivamente. Ao 
passar esse fator a ser igual a 1, o que estaríamos fazendo? Estarí-
amos fazendo com que aquilo que é hoje a principal rubrica de 
despesa do gasto público total, que é o pagamento de aposenta-
dorias, desse um salto, no caso das mulheres, de simplesmente 
40%.

Complementando um ponto que foi corretamente citado pelo 
meu colega Leonardo, aparece o número de mulheres aposenta-
das por tempo de contribuição. Eu me refiro ao estoque, ou seja, 
ao total de mulheres que existiam aposentadas até aquele ano. A 
aposentadoria feminina é um fenômeno relativamente moderno, 
por causa de uma razão muito simples. Há 20, 30 anos pratica-
mente não havia, em termos estatísticos representativos, muitas 
mulheres aposentadas, porque para isso deveriam ter começado 
a trabalhar 60, 70 anos atrás, quando, de modo geral, a presença 
feminina no mercado de trabalho era bastante diminuta.
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Com o aumento da participação feminina, o fluxo de aposen-
tadorias femininas, defasadas de 3 décadas, começa a se tornar 
relevante:

Número de mulheres aposentadas no lançamento do Plano 
Real por tempo de contribuição: 300 mil pessoas. Número de 
mulheres aposentadas hoje: 1 milhão. Esse é um número que 
está crescendo rapidamente e onerando as contas. E o que acaba-
ria acontecendo com a aprovação dessa regra é que o ônus fiscal 
dessa questão se tornaria ainda mais forte.

A origem dessa discussão é a suposta perda sofrida por aque-
les que têm aposentadorias maiores do que 1 salário mínimo. O 
argumento de que os aposentados que ganham acima do salário 
mínimo teriam sofrido perdas é errado. Os dados — não há tem-
po para mostrá-los em detalhes — estão em uma das duas tabelas 
apresentadas.

Veja-se, por analogia, o caso de um aluguel reajustado pelo 
INPC que em fevereiro de 1995 fosse igual a 500 reais. Corrigido 
pela inflação, esse aluguel de fevereiro de 2009 terá passado para 
1.433 reais. Ocorre que, em fevereiro de 1995, aquele aluguel de 
500 reais correspondia a 7,1 salários mínimos. Hoje, o aluguel de 
1.433 reais corresponde a apenas 3,1 salários mínimos. Ora, não 
faz sentido considerar que o proprietário teve perdas. Analoga-
mente, não é correto do ponto de vista da lógica, da semântica 
das palavras, entender que os aposentados que ganham acima 
do mínimo sofreram perdas. Na verdade, como mostra a tabela, 
eles mantiveram o poder aquisitivo em termos de aquisição de 
bens. Isso corresponde a um menor número de salários mínimos 
por construção aritmética, dado o aumento real significativo que 
houve do salário mínimo.

O fator previdenciário, no meu modo de ver, é um instrumen-
to justo. Ele faz com que aquele que contribuiu por mais tempo 
ganhe mais. Antes do fator, ter contribuído por 35 ou por 45 
anos gerava a mesma aposentadoria. Agora, quem contribui por 
mais tempo e se aposenta mais tarde ganha mais. Isso é rigoro-
samente justo.

Em qualquer país, de modo geral, a aposentadoria de alguém 
que se aposenta antes dos 60 anos é nula, ou seja, simplesmente 



ação
 parlam

en
tar

145
Comissão de Finanças e Tributação

não existe. A pessoa não pode se aposentar antes dos 60 anos. A 
partir dos 60 anos, há aposentadoria com desconto e só aos 65 
anos ela é integral.

No Brasil, quem começou a trabalhar aos 20 anos e se aposen-
ta aos 60 anos tem um fator de 1,01, e aos 65 anos ele é de 1,42. 
A regra do fator é generosa em relação ao padrão mundial. 

A ideia de que o fator previdenciário impõe um ônus escor-
chante é falsa. Uma pessoa do sexo masculino que tenha come-
çado a trabalhar aos 20 anos, aos 58 anos tem um fator de 0,89. 
Já uma pessoa do sexo feminino que tenha começado a trabalhar 
aos 20 anos, aos 56 tem um fator de 0,89 também. Não há absur-
do algum nisso. O fator só é muito baixo para idades precoces. E 
isso me parece correto.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – Muito 

bem. Foram usados 2 minutos a mais em sua exposição. Vamos 
para 18 minutos. Parabéns pela exposição enriquecedora.

Com a palavra o Sr. Kaizô Beltrão, pesquisador de Informa-
ções Geográficas e Estatísticas do IBGE, que também vai falar de 
16 a 18 minutos.

O SR. KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO – Não, vou compensar. Vou 
em outra direção. Vai ser bem mais curta.

Na verdade, o que eu fiz foi um exercício para verificar qual 
seria esse impacto, pensando pari passu. Acho que as minhas 
conclusões — vou tentar mostrá-las aqui — diferem um pouco 
do que disse o colega Matusalém, porque acho que ele não está 
pensando em uma tendência, mas em uma soma dentro de um 
período de mudança ainda. 

Eu queria lembrar que há algum tempo, parte da carga era em 
cima do benefício de tempo de contribuição ou tempo de servi-
ço, principalmente, porque esse benefício tinha um valor muito 
díspar em relação aos outros. Então, a aposentadoria por tempo 
de serviço, à época, chegou a ser 4 ou 5 vezes maior do que a 
média dos outros benefícios. Não é que a carga estava sendo feita 
em cima de uma coisa específica qualquer, mas era em cima do 
grupo que era privilegiado à época.
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Qual seria o valor das novas concessões, considerando que 
não houvesse nem o fator e nem o aumento do período?

(Segue-se exibição de imagens.)
Este gráfico está mostrando, ano a ano, qual seria esse au-

mento. No começo, se dá em torno de 30% e, depois, aumenta. 
A cada ano, estamos falando que só as novas concessões é que 
teriam esse valor mais baixo. Se não existisse, aumentaria em 
torno de 30%.

Mas estamos só falando do fluxo, das novas concessões.
Neste gráfico aqui, as barras azuis representam os benefícios 

já ocorridos em 1999; a linha preta, o que foi observado real-
mente. Isso é só para benefício de tempo de contribuição. Cada 
uma das “barrinhas” coloridas são os benefícios concedidos na-
quele ano. No primeiro ano, tenho só o que aconteceu em 2000; 
depois, em 2001, 2002. E a diferença entre a linha preta e a soma 
de todas as “barrinhas” seria o que se gastou a menos do que 
seria o gasto pensando que não houvesse o fator nem o aumento 
do período. 

Este aqui seria, a cada ano, quanto se gastou a menos. O que 
dá para ver é que existe uma tendência temporal. É claro que, 
quando se faz uma mudança de regra, num primeiro momento, 
essa economia é baixa, mas ela vai aumentando com o tempo. 
Se pegarmos a média disso aqui, pegaremos coisas que estão no 
começo, coisas que estão ainda em transição, e esse valor seria 
mais alto.

Se olharmos para o último ponto, os valores das economias 
futuras seriam pelo menos iguais àquele valor ali. 

Este aqui é o valor que peguei e ao qual só acumulei o valor 
todo do período. Significa que, se houvesse uma mudança qual-
quer, do tipo a eliminação do fator previdenciário, imagino que 
todas as pessoas desse interstício entre a promulgação do fator 
e a mudança poderiam potencialmente pedir ou requisitar esse 
valor, já que houve uma mudança a favor. Então, isso deveria ser 
o quanto deveríamos ter na mão para pagar. Qualquer mudança 
do fator não será só uma mudança desse período futuro. Tenho 
que pensar em todo o interstício e o quanto isso vai custar. 

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – Agradece-
mos ao Dr. Kaizô Beltrão pela sua exposição.

Nosso próximo expositor é o Sr. Guilherme Costa Delgado, 
professor do Departamento de Economia da Universidade Fede-
ral de Uberlândia.

O SR. GUILHERME COSTA DELGADO – Não vou apresentar 
slide algum, de forma que no tempo que me foi concedido tenta-
rei me concentrar um pouco mais no conjunto de situações que 
são modificadas por esse projeto de lei oriundo do Senado. 

Na realidade, o projeto muda toda a sistemática de benefícios 
e não apenas da aposentadoria por tempo de contribuição. Trata-
se de uma minirreforma da Previdência, e por elipse, porque, na 
redação do projeto, é por elipse que se elimina a regra do fator. 

Como nosso tempo é limitado e o assunto é muito complexo, 
vou me centrar no segundo ponto, mas os argumentos que vou 
aduzir têm a ver também com o primeiro ponto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – Estamos 
sendo tolerantes. O interesse é público e queremos extrair o má-
ximo do conhecimento e do estudo deles. 

O SR. GUILHERME COSTA DELGADO – De fato, as regras que 
são modificadas precisam ser analisadas, pelo menos, sob 3 óti-
cas. Se eu não combinar 3 óticas e concluir com a síntese, distor-
ço meu raciocínio. 

A ótica fiscal financeira é necessária; a ótica demográfica é 
necessária e a ótica do direito social também, porque Previdên-
cia é Direito Social. Se eu não fizer uma síntese desse conjunto 
de argumentações, e apenas olhar um aspecto, torno meu juízo 
tendencioso. 

Na verdade, vou começar pela última, a ótica do direito so-
cial, porque aparentemente há um consenso de que o projeto 
atende plenamente à ótica do direito social. Tenho dúvidas no 
seguinte aspecto: o direito social não é apenas o direito daqueles 
que estão dentro do sistema. Hoje, temos dentro do sistema INSS 
aqueles que têm capacidade contributiva integral, portanto, pa-
gam as 12 contribuições anuais, e aqueles que são segurados es-
peciais, na área rural, que têm uma regra de acesso diferente. 
Mas há uma fila de ingresso no sistema previdenciário daqueles 
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que chamaria de os segurados parciais, porque não conseguem 
cumprir as 12 contribuições anuais. 

Se olharmos os dados do Anuário Estatístico da Previdência 
de 2006, dos 50 milhões de contribuintes do sistema, dos 50 
milhões de segurados potenciais, há 27 milhões, e essa é uma 
realidade que se repete todo ano, que não realizam as 12 contri-
buições. Portanto, somente 22 milhões e pouco têm a condição 
de segurado pleno.

Quando estou legislando para o segurado pleno, aquele que 
tem condição de segurado e de aquisição de benefícios imedia-
tos, estou ignorando que há uma fila de ingresso no sistema dos 
segurados precarizados, que não conseguem cumprir a regra de 
acesso plenamente. Eu estou ignorando também que, além des-
ses precarizados, existem aqueles que nunca ingressaram no sis-
tema, que são os que estão na informalidade pura. Do ponto de 
vista de justiça distributiva, de justiça social, de inclusão pre-
videnciária, eu tenho que olhar como prioritária a inclusão no 
sistema de direitos sociais básicos dessa massa de população que 
dele está fora. 

Portanto, quando eu privilegio a leitura dos que já estão den-
tro do sistema e que têm notórias razões e notórias reclamações 
justas sobre perdas ou limites específicos dos seus benefícios, mas 
ignoro essa fila de ingresso, na realidade, eu estou imaginando 
que é possível fazer justiça distributiva, justiça social, ampliar a 
inclusão e universalizar direitos de forma gratuita. 

Existe um argumento do campo conservador que é parcial-
mente verdadeiro e parcialmente equivocado. Mas nós temos 
que prestar atenção. A cada direito social, numa sociedade de-
sigual, correspondem deveres fiscais. Direito social, numa socie-
dade desigual, não se faz graciosamente. Portanto, eu tenho que 
saber qual o meu foco. Se o meu foco é na inclusão previden-
ciária e na universalização, parece-me que há uma prioridade 
na legislação no sentido de dar toda atenção, dar capacidade de 
acesso e prover subvenções a esses segurados parciais, que são 
muitos, e àqueles que estão fora do sistema. 

Na realidade, a primeira parte do projeto é integralmente li-
gada à ideia de que apenas os segurados que estão dentro do 
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sistema vão ter o reajuste dos benefícios. Se nós não tivéssemos 
restrição fiscal, eu diria, está ótimo. Não me parece que seja tão 
simples fazer uma ampliação do valor do benefício, que está im-
plícito na parte A do projeto.

Eu não vou comentar isso, até porque o Ministério da Previ-
dência já disse, nas entrelinhas: “aprovem que nós vetamos.” 
Se não há nenhum critério atuarial de sustentação, os 36 meses, 
provavelmente isso não vai ser acolhido pela área previdenciá-
ria. Mas eu não quero me centrar nesse ponto porque a minha 
observação aqui é sobre a segunda parte, fator previdenciário.

A regra do fator previdenciário é, no meu ponto de vista, in-
justa, porque, na realidade, ela transforma o direito previdenci-
ário num direito exclusivamente calcado no princípio do equi-
líbrio atuarial, que é um dado que tem de ser levado em conta, 
mas não pode atropelar a ideia do direito social. 

Avaliações que temos feito sobre a Lei do Fator Previdenciário 
mostram que ela é eficaz no sentido de retardar as aposentado-
rias, de realizar uma certa economia financeira no sistema, mas 
ela atropela direitos daqueles que, legitimamente, têm tempo de 
trabalho e cumpriram parcialmente um critério de aquisição de 
direito previdenciário, que é o tempo de vida dedicado às ativi-
dades laborais. 

Quanto à revogação do fator previdenciário, parece-me uma 
regra, do ponto de vista de justiça social, necessária. Mas o puro 
e simples retorno ao sistema anterior da aposentadoria por tem-
po de serviço não é viável no quadro demográfico, fiscal e de 
direito social que nós temos na atualidade. 

Eu vou me explicitar nesse ponto pelo seguinte: a simples re-
vogação da lei do fator previdenciário — e volto à aposentadoria 
por tempo de serviço — nos retroage à realidade demográfica, 
fiscal e previdenciária dos anos 40 e 50, quando essa regra foi 
criada. Na realidade, hoje nós temos uma outra realidade demo-
gráfica e a teremos muito maior no futuro; um outro processo 
de inclusão previdenciária, que não é dos anos 40 e 50, e, por-
tanto, simplesmente retroagir ao direito trabalhista originário, 
ignorando que o direito social tem que estar inserido no qua-
dro da contemporaneidade. Portanto, se o fator previdenciário 
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é injusto, do meu ponto de vista, tão pouco podemos voltar à 
lei do tempo de serviço. Por essa regra, as mulheres se aposenta-
riam aos 46 anos, desde que começassem a trabalhar aos 16, e os 
homens, aos 51, portanto, ficando nos estoques de benefício e 
manutenção do sistema por 30, 40, 50 anos, o que não existia no 
passado. Não era essa regra de longevidade que existia nos anos 
50 e 60, quando o sistema acolheu a aposentadoria por tempo de 
serviço, um pouco até fora dos parâmetros da seguridade social 
em geral. A seguridade social em geral tem princípio de direito 
previdenciário que a gente não pode ignorar. Direito previden-
ciário está ligado a risco previdenciário, risco incapacitante ao 
trabalho. O tempo de trabalho não é, em princípio, um risco in-
capacitante ao trabalho; a idade, sim; a velhice, sim; a invalidez, 
sim; nos outros aspectos, o desemprego, sim. De forma que eu 
simplesmente retornar à legislação antiga, da CLT, como preten-
de o projeto aprovado pelo Senado, não é viável. 

Parece-me, como questão de princípio — como questão de 
técnica legislativa, temos que discutir —, que nós temos que 
incluir o princípio da idade mínima na nova regra substituti-
va da lei do fator. Esse princípio é discutível, se é para ser feito 
de maneira genérica. Introduzir uma idade mínima para todos, 
parece-me que não é consensual no movimento dos trabalha-
dores, ou através de uma regra de transição, que combine idade 
e tempo de contribuição, um projeto alternativo, não está no 
material distribuído aí, a ideia do 95/85. As 2 alternativas con-
têm o princípio da idade. Seja a idade combinada com o tempo 
de contribuição, seja a idade pura, é um critério previdenciário 
legitimador do direito previdenciário. Se não introduzirmos esse 
critério, simplesmente voltarmos à aposentadoria por tempo de 
serviço, nós voltamos à regra previdenciária, fiscal e de direito 
social da CLT. Não me parece que seja essa uma regra contem-
porânea ao direito social moderno e nem me parece que ela seja 
consentânea com a ideia de universalização de direitos sociais, 
aqueles que estão fora do sistema. 

Vejam, aí nós temos que estar bastante atentos; se não corremos 
o risco do discurso puramente ideológico. Se eu imaginar que nos 
próximos 10, 15 anos, eu tenha como meta universalizar o seguro 
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social no Brasil, que é uma meta perseguida pelos trabalhadores, 
pelo movimento sindical, declarada no fórum da Previdência, ou 
seja, nós temos que ter uma sociedade em que 100% da população 
economicamente ativa tenha seguro social e não apenas 50%. Se 
essa é minha meta, os objetivos e as regras previdenciárias con-
dizentes a esse objetivo, a política de financiamento dos direitos 
sociais provavelmente vai numa direção distinta dessa que está 
posta aqui. Ela vai numa linha de subvenção de alíquotas contri-
butivas dos muito pobres, de resolução dos problemas dos quase 
segurados que têm forte dificuldade para cumprirem suas 12 con-
tribuições mensais, e não necessariamente no sentido de aumen-
tar o valor dos benefícios dos que já estão incluídos.

Sei que é antipático dizer isso, porque os incluídos já estão 
organizados, têm estruturas e expectativas de direitos justas, mas 
se eu não perguntar qual é a fiscalidade, qual é a demografia, 
qual é a expectativa de futuro que temos nessa política, corro o 
risco de apenas fazer uma reforma de caráter imediato, populista 
e que não vai se aguentar por mais de 4,5 anos, para, depois, ser 
revertida. Por quê? Porque não passou pelo crivo da legitimidade 
do princípio do interesse geral. 

Temos de estar muito atentos a esse princípio do interesse ge-
ral previdenciário, porque nele temos de mirar toda a sociedade. 
E, vejam bem, essa sociedade que temos de mirar é altamente 
desigual. Se ela é altamente desigual, teremos de ter uma fiscali-
dade onerosa para incluir os desiguais e ainda de aumentar mais 
os gastos sociais, o que não é errado. Porém, será preciso saber 
como aumentar os gastos sociais, onde e como financiá-los. Do 
contrário, simplesmente iremos criar uma regra corporativa no 
sentido de aumentar ou melhorar os direitos sociais dos que já 
estão no sistema. Com esse ônus fiscal, cria-se praticamente uma 
barreira para ampliar a universalização de acesso.

Vejam que ao analisar o mesmo projeto sob 2 óticas — pri-
meiramente, a do direito e, depois, da fiscalidade e da demogra-
fia —, podemos ter visões completamente diferentes. 

Do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma leitura puramente 
conservadora, e que não é a minha evidentemente, o que se quer é 
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restringir direitos dos que já estão lá, e nem pensar em incluir nin-
guém, porque pensam apenas na fiscalidade e na despesa.

Do ponto de vista da universalização dos direitos, temos de 
manter o sistema de direitos básicos, melhorar aquela parte em 
que há um ônus extorsivo ao trabalhador, e a regra do fator pre-
videnciário é um caso. 

Temos portanto de migrar para uma nova situação que se ligue 
com a universalização e com o acesso àqueles que estão fora do 
sistema; e que ao mesmo tempo eu me ligue com as tendências 
fiscais e demográficas de longo prazo que não comportam um 
retorno a um princípio de direito trabalhista ou previdenciário 
dos anos 40 e 50, que não se compraz com a universalização de 
acesso. Isso foi feito para uma população economicamente ativa 
que representava 15%, 20% da PEA. Era o que existia no sistema 
previdenciário dos anos 40. No limite, depois de muito cresci-
mento econômico, nos anos 80, tínhamos 56% da PEA no siste-
ma previdenciário. Hoje, temos um pouquinho mais, incluindo 
o segurado especial.

Uma sociedade democrática que busca a igualdade e a ideia 
de ampliar a condição de acesso a direitos básicos precisa mirar 
o sentido da justiça distributiva, o de tratar desigualmente os 
desiguais, e os mais desiguais nesse sistema são os precarizados e 
que estão fora do sistema.

É o caso de tratar desigualmente os desiguais com recursos 
dos privilegiados, em uma reforma tributária que vá buscar pro-
gressividade e não neutralidade — progressividade da tributação. 
Neutralidade significaria que estamos num nirvana e portanto 
não temos mais que buscar justiça fiscal na reforma tributária. 

Como acabou o meu tempo, era isto o que eu tinha para falar.
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) – Obrigado. 
Nada como ouvir a área mais técnica. Acumulamos mais co-

nhecimento sobre a questão previdenciária à luz do que se tem 
no mundo, mesmo nos países ainda socialistas, como Cuba, Chi-
na e a antiga União Soviética, além dos países europeus com 
grandes conquistas trabalhistas, e nenhum deles se descuida da 
questão atuarial, da expectativa de vida, da contribuição etc.
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Esse quadro de expositores deixou bem clara, bem nítida, o 
futuro da questão previdenciária no nosso País e das gerações 
que estão chegando ao mercado de trabalho, que, um dia, have-
rão de requerer também seu direito de aposentadoria, com uma 
expectativa de vida cada vez maior.

A responsabilidade presente é muito grande, isto é, da geração 
que ocupa hoje o Parlamento brasileiro. O que acontecerá com 
o futuro do nosso País, levando em conta as decisões que temos 
tomado aqui e agora em relação à questão previdenciária? Nossa 
população é crescente. Somos hoje 193 milhões de brasileiros e 
grande parte dependente do sistema previdenciário.

Deputado Vignatti, peço a V.Exa., por favor, que assuma a 
direção dos trabalhos da Comissão.

Antes, passo a palavra ao autor do requerimento e Relator do 
projeto, Deputado Pepe Vargas.

O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, prezados debatedores, mais uma vez queremos aqui re-
gistrar nossos agradecimentos pela disposição dos senhores de 
terem vindo a esta Comissão trazendo suas contribuições.

Vimos aqui algumas posições antagônicas, como é próprio 
do debate democrático, natural numa sociedade democrática e 
plural, bem como nesta desta Casa, onde várias posições políti-
cas e concepções técnicas diferenciadas sobre os mais diversos 
temas se apresentam para debate em torno das matérias que nós, 
Parlamentares, aqui, temos a responsabilidade de analisar, discu-
tir e votar, até porque todas as nossas decisões acabam gerando 
impactos positivos ou negativos na nossa população.

Queremos então agradecer a todos os expositores pela presença. 
Obviamente, eu irei fazer apenas 2 ou 3 comentários,
Começarei pela questão demográfica.
Eu, neste debate sobre a questão demográfica, tenho procura-

do ler e ouvir muita coisa, mas, grosso modo, poderia dizer que 
há 2 correntes debatendo a questão demográfica, ou seja, a tran-
sição demográfica que vem vivenciando a sociedade brasileira.

De um lado, aqueles que consideram que o crescimento do 
número de pessoas idosas, com redução do número de crianças, 
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será compensado porque há também a manutenção de uma po-
pulação economicamente ativa grande. Pela projeção do IBGE, 
em 2050, se não me falha a memória, teríamos aproximadamen-
te 64% da população na faixa etária entre 15 e 65 anos — 64%, 
portanto, uma população economicamente ativa — e, conse-
quentemente, 36% de população dependente, de 0 a 14 anos ou 
acima de 65 anos. Se não é exatamente isso, fica muito próximo 
desse índice.

Dizem alguns que essa população economicamente ativa te-
ria ainda uma relação de dependência razoável. Ou seja, bastante 
gente em condições de trabalhar e contribuir com um sistema 
previdenciário para quem precise, pois que o nosso sistema é de 
repartição simples e não de capitalização individual.

Sustentam também os que dizem isso que essa população 
economicamente ativa depende fundamentalmente de políticas 
macroeconômicas que gerem crescimento econômico e inclusão 
formal no mercado de trabalho, no sentido de que mais formali-
zação, mais contribuição para a Previdência; consequentemente, 
isso acenaria, digamos assim, para um cenário virtuoso no qual 
conseguimos, pela economia, segurar a maior quantidade de be-
nefícios que advirão dessa transição demográfica. Há lógica, ob-
viamente, nessa argumentação.

Por outro lado, há um outro cenário que é mais catastrófico, 
representado por aqueles que dizem o seguinte: “Olha, não dá; vai 
crescer muito o número de idosos, não há como segurar esse sistema, é 
preciso haver questões que dificultem ou, enfim, que ampliem a neces-
sidade de idade para a pessoa adquirir o benefício.”

Como acontece em quase todos os debates, a realidade está 
um pouco mais no meio. Eu acho que nem o cenário catastró-
fico vai se aproximar da realidade, tampouco só o cenário do 
crescimento econômico que segura tudo está muito próximo da 
verdade. Não é a verdade, é a realidade. Eu acho que vai estar um 
pouco mais no meio.

Por que eu digo isso? Eu tenho sustentado o debate de que a 
nossa Previdência Social, no curto prazo, dadas as regras definidas 
na Constituição de 1988 e dado o financiamento derivado dessas 
regras, que não é só a contribuição de empregados, de empregado-
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res, dos trabalhadores rurais, que incide sobre a comercialização 
dos produtos agrícolas, ou dinheiro das loterias, aquela parcela 
que vai para a Previdência, também há uma outra fonte de fi-
nanciamento, partilhada com as demais políticas de seguridade 
social, que são as contribuições sociais, que foram criadas para 
tanto. Hoje em dia restaram duas, fundamentalmente: a Contri-
buição Social Sobre o Lucro Líquido e a COFINS.

Então, se pegarmos toda essa questão, é lógico que no curto 
prazo a nossa Previdência Social é viável, até em números re-
dondos. Cento e sessenta bilhões de reais de arrecadação própria 
da Previdência no ano passado, R$204 bilhões em benefícios. 
Houve necessidade de financiamento de R$37 bilhões, que teve 
de se buscar da COFINS e da Contribuição Social Sobre o Lucro 
Líquido, que arrecadou no ano passado R$164 bilhões. Se eu ti-
rar os 20% da DRU, que está constitucionalizada, independente 
de gostarmos ou não da DRU — há várias posições sobre essa 
questão —, tiro 20% da DRU, em torno de R$32 bilhões, sobram 
ainda em torno de R$130, 132 bilhões. A Saúde foi R$48 bilhões; 
a Assistência Social em torno de R$28 bilhões; R$37 bilhões de 
necessidade de financiamento da Seguridade.

Então, mesmo considerando o desconto da DRU, há uma fol-
guinha de uns R$16, 17 bilhões. No curto prazo pode ser viável; 
agora, é lógico que no longo prazo haverá necessidade de finan-
ciamento maior. Não dá para desconsiderarmos essa questão.

E digo mais: haverá necessidade de financiamento maior, com 
o fator ou sem fator. Com fórmula 95, 85 ou sem fórmula 95, 
85. Se formos fazer um debate real sobre isso, essa necessidade 
de financiamento maior vai acontecer, não só para a Previdên-
cia, vai acontecer para a Saúde, para a Assistência Social, porque 
também a Saúde vai ter impactos em razão do envelhecimento 
da população.

Não vou entrar aqui no tema, mas, enfim, significa o seguin-
te: não vamos poder esperar 2050 para fazer esse debate, obvia-
mente. A sociedade brasileira vai ter de fazer um grande deba-
te, logo, sobre quais políticas públicas serão necessárias, qual o 
gasto social necessário e como isso será financiado em razão do 
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envelhecimento da população, que não é um problema para a 
sociedade brasileira.

Só falta começarmos a dizer que é um problema as pessoas 
envelhecerem. Não é problema, isso é positivo. Temos de discu-
tir aqui como as pessoas vão envelhecer com dignidade, tendo 
uma proteção social básica para aqueles que, numa sociedade 
desigual como a nossa, precisam de proteção social.

Esse é o debate que temos de fazer. Não estamos aqui discutin-
do reforma da Previdência; estamos discutindo aqui um projeto 
de lei ordinária, não é nenhuma PEC. Então, não há como aqui 
discutirmos todos os problemas da Previdência, embora, obvia-
mente eles estejam ligados a essa discussão que fazemos aqui 
hoje. Mas nós estamos discutindo um projeto de lei ordinário 
que tem duas coisas: a extinção do fator e a mudança do período 
básico de cálculo. É esse o projeto que o Senado aprovou.

Todo mundo fala do projeto do Senado naquilo que é conside-
rado virtuoso por alguns, que é a extinção do fator; poucos falam 
da mudança do período da base de cálculo, o que não é bom. 
Temos de ter a coragem de dizer isso. Eu tenho tido essa coragem.

O Senador Paim é meu amigo, conheço-o há anos, meu com-
panheiro de partido, mas quando o Paim queria mudar isso esta-
va pensando em tentar melhorar um pouco a renda do trabalha-
dor quando ele se aposenta. Esse objetivo do Paim é meritório; só 
que a regra proposta não ficou boa por essas questões que foram 
levantadas aqui. Vamos pegar o trabalhador de menor renda, 
de menor escolaridade, no momento em que ele está ganhando 
menos com as últimas 36 contribuições, e vamos permitir que o 
contribuinte individual, o empresário, o profissional liberal, pla-
neje a sua contribuição; vai pagar 32 anos sobre o valor mínimo 
e, nos últimos 3 anos, vai pagar sobre o valor máximo, e sequer 
será fraude, porque vai estar na lei; ele poderá fazer isso.

Essa regra não é boa. Só por essa razão, já não daria para apro-
var o projeto que veio do Senado, só por essa razão. Então, tem 
de haver um substitutivo para esse projeto.

Segunda questão. O objetivo do fator, quando foi criado, era o 
de postergar a aposentadoria, criar um estímulo ou, no caso, um 
desestímulo a aposentadorias precoces. Então, vamos examinar 
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o gráfico da idade das aposentadorias, a média anual de idade 
por aposentadoria por tempo de contribuição, que o Sr. Leonar-
do Rangel nos apresentou.

Em 1998 e 1999, não dá para contar porque não havia o fator 
ainda. O fator é de dezembro de 1999. Então, vou pegar 2000. 
Em 2000 a média estava em 52,02 anos — 52,62 do homem e 
50,53 da mulher. Em 2008, 8 anos depois, está em 53,20; aumen-
tou 1 ano. O que indica isso? Que ninguém está postergando o 
momento da sua aposentadoria.

E por que as pessoas não postergam o momento da aposen-
tadoria? Porque a travessia do Deserto do Saara, para chegar no 
fator 1, é tão longa que as pessoas sentem-se desestimuladas a 
querer chegar no fator 1. A realidade é essa. Então, se aposentam 
cedo, mesmo ganhando menos. Aí, vem a parte negativa do fa-
tor: essas pessoas já começam a dar dispêndio para a Previdência, 
porque já têm de começar a pagar os benefícios.

Nos exemplos que têm sido usados, se fossem mil, caso do traba-
lhador de 51 anos, 35 de contribuição, fator previdenciário 0,629. 
Se fosse mil a média dele, em vez de mil, ele se aposenta com 629, 
mas desde já com 629; não postergou o pagamento do benefício.

Então, isso também tem de ser considerado nos cenários pos-
síveis de alteração dessa regra. Se você cria uma regra que real-
mente seja estimuladora para a pessoa chegar num valor melhor, 
você, de um lado, deixa de pagar alguma coisa hoje, e mais lá na 
frente paga um pouco mais; mas talvez, você estimule as pessoas 
a chegar lá.

Essas questões têm de ser debatidas no momento em que dis-
cutimos esse tema.

Uma outra coisa importante: eu não considero, respeito quem 
pensa ao contrário, o nosso sistema previdenciário generoso de-
mais. Não podemos considerar generoso demais um sistema previ-
denciário no qual 68;3% dos que estão no sistema ganham 1 salá-
rio mínimo. E, como foi dito aqui, muitas pessoas estão fora dele. 
O nosso grande desafio é a inclusão previdenciária. Esse é o grande 
desafio, eu concordo com ele. É um extraordinário desafio.

A Lei Geral da Microempresa, se de um lado gera renúncia 
previdenciária, também ajuda na formalização e na inclusão  
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previdenciária. Votamos no ano passado a questão do micro-
empreendedor individual, que poderá gerar uma outra inclusão 
previdenciária; vai gerar, com certeza, mas temos de caminhar 
muito nesse sentido.

E também não concordo com a idéia de que o gasto social é 
o responsável pelo crescimento da carga tributária. Se formos 
examinar o Orçamento da União, o crescimento da carga tribu-
tária foi fundamentalmente para uma outra conta, que é o gasto 
financeiro. Os juros e serviços da dívida, essa é a realidade. Hoje 
o peso da dívida pública interna é 36% do PIB. Em 2003, era 56% 
do PIB, a taxa SELIC era 25%; hoje é 11,25%, aproximadamente 
38% da dívida pública interna está indexada à taxa SELIC. Então 
melhorou, porque reduziu, mas ainda é pesado, tem que se tra-
balhar ainda mais para reduzir esse percentual. 

Significa que cada ponto percentual que se reduz da taxa SE-
LIC tem peso importante na redução do gasto financeiro, e o 
que a União fez ao longo dos anos 90 e boa parte da entrada do 
ano 2000 foi elevar a carga tributária, por meio de contribuições 
que ela não precisava partilhar com outros Entes Federados, para 
assegurar o crescimento do gasto financeiro do orçamento públi-
co. Isso é verdade. 

Óbvio, eu não estou afirmando que vamos chegar de uma 
hora para outra e dizer para não se pagarem os juros do serviço 
da dívida. Não existe essa hipótese. Mas nós temos de trabalhar 
para reduzir a pressão que o gasto financeiro exerce no Orçamen-
to da União para discutirmos um sistema que inclua as pessoas e 
lhes dê proteção social na velhice. Esse é o nosso desafio. Todos 
nós temos essa intenção; talvez possamos ter caminhos diferen-
tes para tentar chegar lá, alguns caminhos podem não nos levar 
lá, outros podem nos aproximar dele. Este é um grande debate.

Sr. Presidente, sem mais delongas, na realidade, se não é nem o 
cenário catastrófico nem o cenário que diz que a economia resol-
ve, embora óbvio que a macroeconomia desempenha importante 
papel neste debate, acho que nós temos de pensar um sistema de 
fato em que as políticas macroeconômicas gerem formalização, 
porque aumento de vínculo formal é bom para a Previdência, e 
gera crescimento econômico. Também não podemos fazer este de-
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bate com os olhos do que era a Previdência nos anos 90 e, de certa 
forma, também nos anos 80. Baixíssimo crescimento econômico, 
enorme desemprego. Esse cenário mudou. Agora mesmo, com a 
crise internacional, que veio de fora para cá, há um certo freio no 
processo vivido no País em crescimento econômico, a realidade 
é a de que nos últimos anos há necessidade de financiamento 
da Previdência Social. Quando falo em necessidade de financia-
mento, quero dizer que os recursos das contribuições sociais que 
temos de pegar para complementar o pagamento de benefícios 
previdenciários, para além da receita própria da Previdência, têm 
sido declinantes. Eram cerca de 1,8% do PIB em 2002, baixaram 
para 1,25% no ano passado; este ano talvez aumente um pouco. 
Mas por que ele começou a declinar? Por que houve crescimento 
econômico, mais emprego formal e um conjunto de políticas que 
favoreceram a receita previdenciária 

Então, nós temos de caminhar nesse sentido. Não há outra 
alternativa. E o Parlamento brasileiro pode muita coisa nesse 
sentido para contribuir com uma política de crescimento econô-
mico e de inclusão. 

Concluo, com essas palavras, Sr. Presidente. Hoje não vou po-
der ficar até o fim do debate, por motivo de um compromisso 
inadiável. Acho muito ruim o Relator ter de sair antes do encer-
ramento dos trabalhos. Mas como a reunião está sendo gravada, 
para posterior degravação, obviamente lerei tudo o que foi dito 
após o momento da minha retirada. Além disso, a nossa assesso-
ria e os consultores legislativos que trabalham conosco no rela-
tório aqui permanecerão.

Obrigado. Mais uma vez, agradeço aos debatedores pela pre-
sença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Agradeço ao Rela-
tor, Deputado Pepe Vargas.

Nós vamos adotar aqui o critério adotado nas outras audiên-
cias públicas. Esta é a terceira sobre o mesmo tema. Cada Depu-
tado inscrito disporá de 3 minutos, com tolerância de, no máxi-
mo, 1 minuto. Depois de todos se manifestarem, sem réplica e 
tréplica, voltaremos a palavra aos convidados da Mesa. Se algum 
Deputado julgar necessário indagá-los ou quiser fazer réplica e 
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tréplica, procederemos com a devida tranquilidade, para garan-
tir a todos a oportunidade de todos falarem. 

Salvo engano, o primeiro inscrito é o Deputado Darcísio Pe-
rondi. Também não vamos discriminar quem não é da Comis-
são. Vamos obedecer à ordem de inscrição. S.Exa. acompanhou 
inclusive a audiência da quinta-feira passada.

Com a palavra o Deputado gaúcho Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI – Muito obrigado 

pela generosidade, Sr. Presidente.
Nos meus primeiros 8 anos de mandato, não sabia nada de 

Previdência e mergulhei. E no terceiro mandato os petistas acha-
ram que eu ia ser contra a reforma, deixaram-me fora de tudo e 
eu parei. Os petistas do PMDB, na época. Deixaram-me fora de 
tudo e eu parei de ler previdência. E agora eu voltei e fiquei até 
meio confuso com tudo. 

Eu fico faceiro de ver o entusiasmo do Pepe, um Deputado 
novo, calcado no que S.Exa. ouviu e estuda. Está no seu primeiro 
mandato. Isso é extraordinário. Parabéns, Pepe.

Prof. Beltrão, gostaria que V.Sa. me explicasse melhor a sua 
posição sobre o fator previdenciário. Parece-me que V.Sa. é con-
tra, só o último gráfico que não entendi.

O Fábio também é estudioso e traz para nós extraordinárias 
contribuições. Eu estava muito do seu lado, agora estou menos, 
ao longo da sua história. Acho que deve ser menos fiscalista e 
mais direito social. Assim, vai ficar melhor do que já é. 

Mas eu li adiante alguns itens da sua exposição que não nos 
foram passados. Direitos adquiridos são sagrados, eu evoluí e 
você evoluiu também. 

Primeira mensagem: ninguém mexe nos aposentados. Segun-
da mensagem: a reforma é feita justamente para garantir que as 
aposentadorias serão honradas. Transformar os aposentados em 
aliados.

Na segunda mensagem, fator previdenciário, o cidadão vai 
se aposentar com 1 mil reais, aí tem o fator, que eu até ajudei 
a construir naquela fase em que era obcecado pela reforma da 
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Previdência, sob o ponto de vista fiscal, devo confessar. Eu acho 
que evoluí, e para melhor.

O cidadão vai se aposentar com 1 mil reais. Nós votamos o 
fator e ele vai ganhar 650, 700 reais. É doloroso. 

Vi no gráfico do Fábio que caiu o PIB da saúde — essa área 
todo mundo esquece, a saúde é o Patinho Feio — enquanto a 
Previdência tem quase 7% do PIB, a assistência social mais do 
que dobrou.

Uma observação do Sr. Matusalém e de todos: que as pessoas 
continuam a se aposentar pensando no presente, não no futuro, 
mesmo reclamando e perdendo. Mas, de 1 trilhão, 456 bilhões, 
deu 0,69; 10 bilhões nestes 10 anos. Hoje sou um Deputado que 
obedeço meu Líder, e eu vejo a desoneração, Fábio, que o Gover-
no Lula — que meu partido apoia — deu à indústria nos últimos 
anos, assim como viu o Pepe, que representa o CIAT. Enfim, esse 
estrago todo do fator com os aposentados e gastança pública do 
Governo na desoneração, gastos com pessoal extraordinário, as-
sustador o gasto deste ano, assustadora a repercussão no ano que 
vem. Por isso vou votar pela extinção do fator previdenciário. 

Concordo que os 36 meses prejudica quem ganha menos e 
esse foi um argumento forte sacado pelo Pepe, quando criamos o 
fator em 1999. Oitenta meses pegavam todas as contribuições e 
puxavam aquele que ganhava menos, que fica desempregado, já 
está mais velho, não consegue emprego ou consegue ganhando 
menos. Nessa parte, eu concordo contigo. Na outra, vou votar 
contra e vou lutar para derrubar.

Para encerrar, meu querido companheiro Guilherme Delgado 
— uma das descobertas minhas este ano, uma inteligência a ser-
viço do Brasil, que somente conhecia, mas não lia nada sobre o 
que escrevia —, estamos discutindo fator, reforma previdenciária, 
e o Governo está com uma proposta arrasadora sobre seguridade. 

Trata-se da reforma tributária que extingue as contribuições 
sociais, que são os alicerces do orçamento da seguridade, que 
o Constituinte construiu sabiamente. Exclui, põe tudo na vala 
comum, tudo é imposto. Daí a Odebrecht, o Ermírio de Moraes, 
a CUT pública, a Força Sindical vão disputar o dinheiro com o 
aposentado, com o doente, com o desempregado, com a criança, 
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com as 12 mil mulheres que morrerão por câncer de mama este 
ano, dos 50 mil casos. Que País é este? Eu estou assustado; por 
isso todos nós nesta sala temos de entrar na cruzada nacional que 
um grupo de entidades e de Parlamentares está fazendo no País. 
Reforma tributária, sim, mas não extinguindo as contribuições 
sociais, mesmo que sejam cumulativas. Sem elas, não teríamos 
construído essa rede de proteção social nos últimos 20 anos. O 
mais importante são as pessoas, mas o Banco Central não pensa 
assim e muito menos o Ministério da Fazenda.

A Receita tem de lutar porque cada direito é um dever fiscal 
e ela precisa cobrar. Mas nós temos que entrar nessa cruzada. 
E o meu voto é claro, vou votar pelo fim do fator, que ajudei a 
construir. Mas com essa correção, ouviu, Deputado Pepe Vargas? 
Com essa correção!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Tem a palavra o  

Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, 

Srs. Deputados, eu, de alguma maneira, já expus o que penso em 
outro painel. Vou dizê-lo aqui, dirigindo-me mais à qualificadís-
sima banca que aqui se encontra.

Primeiramente, acho que devemos construir uma nova Previ-
dência. Reforma de Previdência, não. Chega! Temos que pensar 
na Previdência do futuro, que iguale o setor público e o privado, 
uma Previdência única, que iguale o homem e a mulher, sem 
diferença nenhuma, o rural e o urbano, o civil e o militar. Pensar 
a Previdência do futuro, um sistema de capitalização.

Mas, e para quem vai entrar no mercado do trabalho? Se vo-
tássemos agora a nova Previdência, marcássemos para que ela 
começasse a valer para quem entrasse no mercado de trabalho 
em 2012, sei lá quando. Para uma geração que vai ter, inclusive, 
mais de 100 anos de expectativa de vida, uma vida útil com 100 
anos, conforme dizem os cientistas hoje, pelo avanço da nossa 
medicina social e tecnológica.

Mas, não é disso que irei falar agora. Nossa geração terá que 
fazer isso, mas não é agora. Poderia fazer o que o Deputado 
Darcísio Perondi lembrou aqui também, o financiamento. Eu 
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compartilho inteiramente do ponto de vista de S.Exa., inclusive 
tenho uma PEC nesse sentido. Se recriássemos agora a CPMF, to-
talmente destinada à Previdência Social, como era, poderíamos 
baixar a contribuição patronal de 20% para 8% ou um pouco 
mais. Poderíamos fazer isso, que daria um estímulo extraordiná-
rio à economia e à formalização.

Não proponho isso porque a CPMF é cumulativa. E eu acho 
que não deve ser. Para que não seja cumulativa, que é o que 
proponho, ou muda-se um pouco a alíquota ou a redução será 
de 20% para 12% ou 11%, que acho que seja o melhor caminho. 
Mas com uma fonte sólida, não substituída por algo que virá no 
Orçamento. Não, seria uma contribuição previdenciária sobre a 
movimentação financeira, não cumulativa. Portanto, os créditos 
seriam usados para se compensar dos pagamentos previdenciá-
rios. Mas, não é isso que estamos discutindo agora. 

Apenas registro que temos de encontrar um caminho dife-
rente daquele que está na reforma tributária, que prevê uma re-
dução pequena, demorada e insegura. Proponho uma redução 
imediata e com uma fonte sólida e comprovada, escoimando o 
grande problema econômico da CPMF, que é a cumulatividade. 

Mas, o nosso assunto aqui é o que está em tela. Apresentei 
um projeto de lei, que vou distribuir aqui — ele apresenta um 
erro numa tabela, que me incomodou muito, mas está corrigido.  
Esse projeto visa o quê? Ele elimina a discussão da questão de 
“volta ao passado”, porque — ouviu, Deputado Darcísio Peron-
di? — pretender revogar o fator previdenciário é uma tentativa 
de voltar ao passado, o que é impossível. Os dados, então, não 
existem. E temos de ter um projeto que seja coetâneo com as 
questões de hoje. Por exemplo, quem se aposenta e imediata-
mente arruma outro emprego; depois, não pode acumular a apo-
sentadoria. Ele envelhece, vai ficando cada vez mais inviável, 
mas não pode deixar de trabalhar. É desumano e absurdo isso, 
porque ele não tem aumento nenhum! Ele, na pressa, aposen-
ta-se sofrendo a penalidade do fator previdenciário. E por que 
ele faz isso? Para arrumar outro trabalho, outra fonte de renda. 
E escraviza-se naquilo; nunca mais poderá deixar de trabalhar, 
porque terá um baque na renda familiar e voltará lá para trás. 
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Portanto, preconizo que haja um fator de elevação previden-
ciário. E gostei do que ouvi, pois não eu não tinha pensado em 
congelar. Se houver tempo, vou emendar meu próprio projeto. 
Não sei se tenho prazo. Veja para mim, Marcelo, se há prazo. Aí, 
seria perfeito, porque eu estabeleceria para quem vai se aposen-
tar o seguinte: caso a pessoa se aposente hoje, seria tanto; daqui 
1 ou 2 anos; ela teria clareza, com o que apresento, um estímulo 
para permanecer no trabalho. Portanto, teríamos um crescimen-
to, um estímulo real, porque a pessoa permaneceria no trabalho 
sabendo que permanecer e ter uma aposentadoria melhor no fu-
turo é muito mais vantajoso do que correr para se aposentar e 
arrumar outro emprego. Assim, ela não teria de trabalhar até as 
forças esvaírem-se completamente. Acho que seria uma vanta-
gem inclusive econômica.

Rapidamente, em vez de dar um abono para quem está apo-
sentado,16% para todos, que é injusto, tenho outra proposta. 
Aliás, são 2 aspectos: há o fator de elevação, para quem vai se 
aposentar; e compensação para quem teve perdas reais no cál-
culo dos proventos vis-à-vis os salários mínimos de então. Mas, 
eu proponho algo que me parece adequado e razoável e vou dis-
tribuir a todos. Tem uma errata porque o que eu apresentei está 
errado e este é o que eu desejaria ter apresentado. Gostaria de 
depois receber algumas observações sobre ele.

Sr. Relator, não estou aqui lambendo a própria cria ou defen-
dendo minha proposta. Mas, acho que algo assim — não quer 
dizer que tem de ser essa proposta — é muito melhor do que o 
projeto do Senado. Muito melhor! Inclusive, Deputado Darcísio 
Perondi, veja o que proponho: ao rejeitarmos o projeto do Se-
nado, nós, da Câmara dos Deputados, tínhamos a obrigação de 
apresentar algo muito melhor, mais avançado, mais justo e mais 
sustentável. Se não fizéssemos isso, aí eu lutaria com V.Exa., mas 
temos chance de fazer algo muito melhor. Portanto, podemos 
rejeitar o projeto do Senado e fazer um projeto da Câmara dos 
Deputados muito melhor, mais sustentável, com mais justiça e 
mais ajustado aos problemas atuais do trabalhador brasileiro.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Deputa-
do Virgílio Guimarães, que tem um projeto apensado que, inclu-
sive, está sendo relatado pelo Deputado Pepe Vargas.

Passo a palavra agora ao Deputado Dr. Ubiali, para sua inter-
venção.

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Farei uma breve intervenção. 
Quero agradecer ao Deputado Vignatti a oportunidade de es-

tar aqui participando desta Comissão, na qualidade de membro 
de outras Comissões, e não desta. Sou da de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio e da de Educação. Mas eu optei por vir aqui 
hoje porque esta discussão da chamada — não verdadeira, mas 
chamada — reforma da Previdência, ou seja, do término do fator 
previdenciário, interessa-me muito. Não porque eu seja especia-
lista nisso, até porque sou médico e não tenho muito a ver com 
isso. Sou, como Perondi, e Pepe também. Nós todos. Então, na 
verdade a nossa preocupação, a que temos no dia a dia, é com as 
duas coisas que as pessoas que nos procuram perguntam. 

Primeiro: “E os direitos adquiridos? Quando eu comecei a 
contribuir, havia uma regra que dizia que seria assim, e em ne-
nhum momento eu fui consultado para que essa regra pudesse 
ser mudada.” 

Foi feito todo um fator previdenciário, e nessa construção 
tentou-se manter, teoricamente, os direitos adquiridos, sobre 
uma regra de transição que não agradou a ninguém. E o motivo 
de hoje as pessoas se aposentarem e não buscarem o benefício a 
mais do retardamento da aposentadoria é a insegurança quanto 
a que possa haver uma mudança. O que diz o povo diz é que vai 
aposentar-se, sim, quando fizer 90 anos, tendo contribuído os 90 
anos, como no conceito que se está propondo aí. 

Então, esta discussão, Deputado Vignatti, Deputado Pepe Var-
gas, é muito interessante, porque pelo menos daqui têm de sair 
regras claras, para que as pessoas digam: “A regra é esta, daqui 
para a frente não vai mudar” — porque nós já estamos falando 
aqui que é preciso construir uma nova Previdência, e com isso, 
então, estamos dizendo: vamos votar isto, mas vamos fazer aqui-
lo daqui a algum tempo. 
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Nós temos de parar com esse tipo de postulação. Eu acredito 
que algo tem de ser feito, porque este Congresso, a Câmara dos 
Deputados representa o povo, e o povo de uma maneira geral 
não está satisfeito com esse sistema que aí existe, até porque nós 
não temos cultura que deveria ser demonstrada o tempo todo: 
primeiro, da importância da política na sociedade; segundo, da 
necessidade de, em uma sociedade desigual, como disse Guilher-
me Delgado, termos oportunidades de decisões desiguais para 
atender a essa demanda social. E esses dados importantíssimos 
que foram levantados aqui mostram que há aqueles que contri-
buem, mas não conseguem fazer as 12 contribuições anuais, e há 
aqueles que estão fora do sistema contributivo — lembrando que 
essas contribuições que foram comentadas de fato são de todos, 
porque elas estão no consumo, e como consumo isso é de todos. 

É preciso fazer uma equação, e nessa equação colocar o que 
todo o mundo está contribuindo, porque as contribuições são de 
todos, e separar o que é contribuição de todo o mundo daquela 
que é contribuição individual, porque essa, sim, teria o direito 
adquirido. 

Era isso, como comentário. Eu estou aqui mais para aprender, 
para procurar entender e tentar votar, no dia em que isso for ao 
plenário, da forma mais justa e correta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Pois não. 
Deputado Arnaldo Madeira. 
O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, caros expositores, eu queria preliminarmen-
te colocar aqui meu entendimento de audiência pública. Acho 
que em audiência pública a gente traz especialistas para ouvi-los, 
principalmente, para ver, depois das exposições, o que ficou ou 
não de dúvida. 

Eu acho que o que os expositores perceberam da Câmara e de 
um quadrinho que apresentou o Dr. Giambiagi foi o seguinte: 
aqui no Brasil jabuti sobe em árvore. Não precisa ser colocado 
lá. Ele sobe. E, segundo, que a soma das partes é maior do que o 
todo. Portanto, meu caro Dr. Giambiagi, não se preocupe, por-
que a soma das partes dos gastos será sempre maior do que a 
soma do PIB. Não há como fazer diferente. Em que se pensa aqui 
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muito é no gasto, em como gastar. Se quisermos fazer o bem a 
todos, como é que nós vamos gastar? Essa é uma preliminar. 

A segunda preliminar, que me foi provocada por interven-
ções anteriores, é a de que, na verdade, as contribuições sociais 
não foram criadas para o setor social, elas foram criadas para 
aumentar a receita do Governo. Foi uma forma de o Governo 
Federal... 

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA – É, você não acre-
dita, não é? É, isso vem de antes, vem de antes a Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido. Isso já foi comentado várias vezes. 
Tanto é verdade que qual é o nosso investimento sobre o PIB? Fi-
cou abaixo de 1% nestes últimos anos todos. Então, a realidade é 
a seguinte: tira-se a contribuição social e coloca-se só na área so-
cial, o que se vai fazer com as outras áreas do Orçamento? Como 
é que se vai executar o Orçamento? Então, não adianta. Esta é 
uma coisa muito clara: Contribuição Social sobre Lucro Líquido 
e COFINS são uma parte do Imposto de Renda. É a parte do Im-
posto de Renda que não é transferida para Estados e municípios. 
E ponto. E o Governo não muda isso.

O fato concreto é que nós temos um Orçamento que não dá 
para fazer investimentos. O investimento não consegue chegar a 
1% do PIB. Então, vamos falar de gastos. 

Mas eu queria, diante das exposições que foram feitas, fazer 
duas perguntas aos expositores, porque nós estamos aqui discu-
tindo fator de previdência, que é uma parte, digamos, da questão 
previdenciária. Embora o tema seja Fator de Previdência, o 95/85 
que está sendo proposto pelo Relator e os 36 meses para cálculo 
do benefício, eu queria fazer duas perguntas, e termino minha 
intervenção com elas.

A primeira: eu gostaria que os expositores, cada um deles, res-
pondesse-me qual é o seu conceito de aposentadoria. Eu ouvi aqui 
idéias de que aposentadoria deve ser um benefício social também. 
Então, eu gostaria, primeiro, de saber o seguinte: qual é o conceito 
de aposentadoria, se possível, na literatura e na prática universal. 
Embora aqui no Brasil tenhamos mania de dizer que somos dife-
rentes, que temos um jeitinho, fui ver essa história do jeitinho, e 
há mais de 70 países que dizem que tem um jeitinho próprio, mas 
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nós achamos que o nosso é diferente. Então, a primeira coisa é o 
conceito de previdência. Qual é o conceito de previdência? 

Segundo, o Dr. Kaizô Beltrão fez uma exposição aqui sobre os 
efeitos do fator previdenciário, e aqui também foi dito que o fa-
tor previdenciário tem um efeito muito pequeno, em termos de 
receita da Previdência, ou de redução de gastos da Previdência. 
Então, eu gostaria que essa questão do efeito objetivo do fator 
previdenciário sobre os gastos atuais e sobre os futuros, a esti-
mativa, porque nós temos que tratar é de processos; Previdência 
nós tratamos é lá frente. Eu queria que os expositores falassem 
sobre isso. 

E finalmente, a terceira pergunta — porque são 3: a primeira, 
o que é a Previdência; a segunda, o efeito do fator do ponto de 
vista econômico; a terceira, a questão do tempo de cálculo para 
o benefício, se é toda a vida laboral, ou se são os 36 meses que 
o Senado aprovou. São essas as 3 questões que eu gostaria que 
fossem exploradas pelos expositores. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Pois não. 
Agora nós vamos fazer a ordem inversa, apesar de que o ter-

ceiro seja mesmo o terceiro aqui, não é? Pode ser? Neste proces-
so, nós começamos agora, aqui para a nossa banca, em nossa 
Mesa — se não houver, é claro, questionamento no final —, já a 
fala conclusiva. Então, mais uns 5 minutos. Se precisarem usar 
um pouco mais, tudo bem, mas respondendo aos questionamen-
tos que o Relator fez primeiro, o que eu acho que é importante, 
porque o Relator tem a base para isso, e os Deputados acabaram 
fazendo perguntas e intervenções nesse sentido.

Então, começamos com Guilherme, professor do Departa-
mento de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, 
para suas considerações. 

O SR. GUILHERME COSTA DELGADO – Bem, eu vou, dentro 
do tempo, diretamente às perguntas que de alguma forma têm a 
ver com o que eu tratei. 

Primeiro, o conceito de aposentadoria: aposentadoria é uma 
retribuição por um risco incapacitante ao trabalho. O conceito 
que a Organização Internacional do Trabalho define, na Conven-
ção nº 104, se não me engano, para os direitos previdenciários: 



ação
 parlam

en
tar

169
Comissão de Finanças e Tributação

são direitos relacionados aos riscos incapacitantes ao trabalho. 
Portanto, não é só a aposentadoria, não é só o motivo de apo-
sentadoria, mas outros riscos, como, por exemplo, também o de-
semprego involuntário, que é um risco coberto pela seguridade, 
a maternidade, a invalidez. Todas as formas que incapacitam o 
cidadão a retirar pelo fruto do trabalho seu sustento são motivo 
de socorro na política social. Então, por isso é que, do ponto de 
vista conceitual, numa regra comparativa internacional, o moti-
vo “tempo de trabalho” não é suficiente para justificar a aposen-
tadoria, mas sim o motivo “idade”. 

Então, se não introduzirmos na regra de transição ou na subs-
tituição ao fator — que eu acho que tem de acabar — alguma 
menção, digamos assim, ou alguma ponte com esse conceito de 
aposentadoria ligada à idade, ela ficará sempre sujeita a essa crí-
tica de que é uma construção de direito trabalhista brasileiro, 
que tem toda uma justificação sob uma determinada situação 
histórica, mas que na atualidade precisaria ligar-se à ideia de que 
é a idade o fator-risco previdenciário que, de certa forma, equi-
para-se com o direito internacional. E parece-me que a tese do 
fator 95/85 traz isso implícito, diferentemente da idade mínima 
explícita, que sofre uma série de outras críticas. 

As outras perguntas específicas: efeitos do fator. Vejam bem, 
temos de analisar a questão sob 2 aspectos: o efeito do fator e o 
efeito da regra que está sendo reposta no lugar do fator. A regra 
que é reposta no lugar do fator, que é o retorno à aposentadoria 
por tempo de serviço, tem consequências que não são tão sim-
ples como estão sendo avaliadas aqui. Ela tem consequência no 
sentido de ela explodir, um conceito que é muito... ela explode 
os estoques de benefícios em manutenção no sistema, porque 
traz as pessoas para um período muito mais longo, 20, 30, 40, 50 
anos, no sistema. Então, os estoques dos benefícios de manuten-
ção passam a crescer de forma explosiva, não é? 

Aliás, no passado, quando vigorou essa regra de aposentado-
ria por tempo de serviço, essa foi a justificativa usada. A aposen-
tadoria por tempo de serviço, desde 1980, quando citei os dados 
mais estruturados do sistema INSS/INPS, é a que mais cresceu, 
em termos de volume físico, por conta exatamente do impacto 
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que a longevidade traz sobre a permanência das pessoas no siste-
ma. Então, voltar simplesmente ao sistema anterior, precisamos 
ter clareza, não é factível. Tem de haver uma regra substitutiva. 
Ou se trabalha com a ideia do Deputado Pepe Vargas, ou com a 
ideia de idade mínima, que me parece que sofre várias críticas. 
Ela é formalmente mais bem arranjada, mas cria elementos de 
injustiça dentro do sistema, porque há no sistema do INSS uma 
quantidade enorme...

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – Quer dizer, o Brasil é o único 
país justo no mundo. Em todos os outros países há idade míni-
ma. Como aqui não há, somos o único país justo do mundo.

O SR. GUILHERME COSTA DELGADO – Não entendi.
O SR. DEPUTADO DR. UBIALI – O senhor disse o seguinte: 

que a idade mínima traz um problema de injustiça. Como o Bra-
sil é o único país em que não há idade mínima, nós somos o 
único país justo do mundo. Os outros países são todos injustos, 
inclusive Cuba.

O SR. DEPUTADO ARNALDO MADEIRA – É que as estruturas 
sociais são diferentes de um país para outro.

O SR. GUILHERME COSTA DELGADO – Vejam, eu fui cortado 
em uma construção sintática. A construção sintática tem uma 
lógica; quando é cortada no meio, fica-se respondendo com uma 
parte do período. 

O que eu estava querendo dizer é o seguinte: a comparação 
entre a idade mínima, que eu defendo, com a ideia de uma regra 
de transição que combine idade mínima com tempo de contri-
buição parece-me mais razoável, no caso, para a regra de tran-
sição, do que apenas a idade mínima, em razão da forma como 
o mercado de trabalho se estrutura, em que há o problema das 
dificuldades de algumas pessoas de chegarem àquela idade.

Eu já defendi a tese da idade mínima e as pessoas disseram: 
“Olhe, você está confundindo o serviço público em que isso vi-
gora, em que as pessoas trabalham no escritório, bem acomo-
dadas etc., com as diferentes categorias laborais, as pessoas que 
trabalham no setor químico, as pessoas que trabalham na metal-
mecânica, nos serviços etc., em que há processos que criam di-
ficuldades para, digamos assim, chegar-se a essa idade mínima”. 
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Então, uma ideia que compare ou, de certa forma, conjugue a 
idade com tempo de contribuição, que é a ideia do fator 95/85, 
parece-me mais consentânea como regra de substituição do fator, 
porque a ideia do fator me parece injusta. Ela levanta vários aspec-
tos. Não é só a incerteza, não. Ela cria um princípio atuarial para 
comandar um direito social. Então, ignora tudo mais. A ideia é 
dizer: ou você cumpre as contribuições no tempo devido, ou você 
só recebe aquilo — e deixam-se, portanto, todas as situações do 
mercado de trabalho, do mundo do trabalho, subalternas. 

A terceira pergunta que o senhor fez é sobre a questão do cál-
culo do tempo. Essa parte, na realidade, nada tem a ver com a 
regra do fator, porque esse princípio governa todos os benefícios 
previdenciários, e são 10 benefícios. Então, na realidade, quando 
muda a regra atuarial... porque, na realidade, a regra atuarial, 
do jeito como está escrita, dá a impressão de que o INSS aplica 
30 ou 35 anos de contribuição para ver o salário médio. Não é 
assim. Não é, porque o sistema não tem base de cálculo. Ele, de 
1994 para cá, quando conseguiu um sistema de informação mais 
ou menos estruturado, usa esse ano como critério de cálculo do 
salário médio do período. 

Na realidade, na prática, as coisas poderiam ser muito mais 
claras: use-se o período de 1994 para cá, que é o que o INSS utili-
za. Não chamem os anos 70, ou 50, para calcular o salário médio, 
porque isso não é feito. Agora, é diferente mudar qualquer regra 
atuarial e trabalhar com as 36 últimas contribuições. Isso deixa 
o sistema completamente sem equilíbrio, do ponto de vista de 
pagamento de benefícios. Portanto, essa não é uma regra, diga-
mos, equilibrada — porque em Previdência a gente tem de estar 
sempre olhando as várias... Em Previdência não dá para se tra-
balhar no sentido de um critério homogêneo, linear etc., porque 
se termina não dando conta. Então, se não se der alguma aten-
ção ao equilíbrio atuarial, também não se faz também uma boa 
política. Portanto, acho que essa regra não passa. E o Ministério 
da Previdência já sinalizou isso. Eles nem ficaram muito tempo 
aqui, porque sua posição é um pouco, lendo nas entrelinhas, a 
seguinte: “Podem aprovar que nós vetamos”. É um pouco o que 
está implícito no discurso da Previdência. 
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Bem, tenho a impressão de que foram essas as questões gerais. 
E em relação a uma questão específica do Deputado Ubiali, se 
não me engano, sobre os direitos, a prioridade aos direitos so-
ciais, na realidade é o seguinte: temos de ter um foco. O sistema 
de direitos sociais no Brasil... Tem razão o Dr. Giambiagi quando 
diz que aumentou o gasto social, mas isso é uma característica do 
Estado do Bem-Estar. Todo Estado do Bem-Estar que se constitui 
e que busca a universalidade aumenta o gasto social, como pro-
porção do PIB, qualquer que seja a medida. 

O problema é que nós temos de pensar no futuro e ver que 
formas de inclusão foram feitas e quais as que estão pendentes 
ainda de serem feitas, do contrário vamos concentrar gasto so-
cial naqueles que já foram incluídos e desprezar os demais.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, professor. 
Passo a palavra, agora, a Beltrão, pesquisador do IBGE, para as 

suas considerações. 
O SR. KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO – Há outros países que têm 

essa aposentadoria de tempo de serviço, mas, pelo menos no-
minalmente, eu imagino que alguns deles não estejam pagando 
nada — o Irã, o Iraque, o Kuwait e o Egito. Então, nós estamos 
em companhia especial.

Sobre o pessoal que se aposenta antes, acho que os econo-
mistas chamam isso de taxa de desconto intertemporal, não é? 
Por que é que alguém vai comprar uma geladeira e paga 40% de 
juros? Porque o dinheiro para ele hoje vale mais do que isso, e 
é isso que ele está disposto a pagar. E para a aposentadoria é a 
mesma coisa. Então, se ele paga 40% de juros para comprar uma 
geladeira, ele pode perder 40% para receber aposentadoria hoje 
e não amanhã. 

O SR. KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO – Não é mecânico. Eu estou 
dizendo que as pessoas preferem receber o dinheiro antes. 

O SR. KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO – É claro, há também o pe-
rigo que já foi comentado aqui, que tem a ver com o receio. Será 
que vai existir essa regra? Ou vai mudar a regra, vai ser diferente? 
Eu ainda vou conseguir aposentar-me? E tudo mais, não é?
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Sobre a parte do direito adquirido, eu acho que Matusalém 
pode responder muito melhor, mas, pelo que eu entendi aqui, o 
fato é que não existe, na verdade, um direito adquirido. Existe 
um direito em aquisição, porque o sujeito não é elegível ainda, 
e o nosso direito não reconhece isso. Não existe a figura “direito 
em processo de aquisição”. Em alguns países parece que há isso. 
Na Itália há alguma coisa parecida com isso. Então, se já deu iní-
cio ao processo, você já tem aquele direito, ou já tem o pro rata 
daquele direito. Na verdade, o que aquele meu último gráfico 
está mostrando é que, se for aprovado o fator, o quanto... 

(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO – Ops! Cortaram a palavra? 

Acabou? O que eu estava estimando é como seria se as pessoas 
nesse período, desde que foi criado o fator, pudessem pedir esse 
direito também, o que seria justo, é claro; se a partir de agora 
não vai haver mais o fator, quem foi afetado pelo fator poderia 
reivindicar isso. Então, esse seria o último gráfico, a minha esti-
mativa de quanto a gente teria de gastar para pagar esse direito 
desse período. 

Sobre o conceito de previdência, na verdade, vamos dizer, é 
parecidíssimo com o que Delgado disse. Na verdade, é um seguro 
da perda da capacidade de trabalhar ou de gerar renda. Então, se 
eu não consigo gerar minha renda, eu vou receber algo por isso. 
Então, tempo de serviço usualmente não é uma razão, a não ser 
que seja um trabalho extenuoso, como trabalhar em minas sub-
terrâneas. Essas são as coisas usuais para se levar em conta tempo 
de serviço.

Eu acho que havia algo para o Deputado Pepe Vargas, e ele não 
está aqui. Mas vou responder. É só, sobre aquela visão otimista da 
razão de dependência, que dizer que há 65% de pessoas em idade 
ativa não significa dizer que a situação está boa, porque ali se está 
considerando as crianças e os idosos, e o gasto do Governo com 
idoso é muito maior do que com crianças. Eu estimo que é algo 
como 7 vezes. Então, a razão de dependência que interessa é a 
razão de dependência de idosos, quantos idosos para cada pessoa 
trabalhando. E a população de idosos, como mostrou Fábio, está 
crescendo algo em torno de 4%, e a população está crescendo em 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

174
Fator Previdenciário

torno de 1,2%. Então, a diferença é o quanto está aumentando a 
cada ano a razão de dependência de idosos. 

Acho que é basicamente isso. Eu espero ter respondido tudo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Beltrão. 

Reforço aqui que na terça-feira à tarde nós teremos a presença do 
Ministro Pimentel neste mesmo debate, para ouvirmos a posição 
do Governo.

Então, encerrando-se nas 4 audiências, o debate vai ser no 
Plenário nº 2, com certeza, porque a expectativa de ouvir o Go-
verno é grande, e o movimento sindical, dos trabalhadores e pa-
tronal, mobiliza-se muito nesse sentido; por isso reivindicamos, 
e fomos atendidos, um plenário maior, inclusive para o atendi-
mento dessa audiência. 

Quero inclusive registrar aqui, ao término da sessão, que esta 
audiência pública está sendo transmitida ao vivo a partir deste 
momento. 

Quer passar agora a palavra a Fábio, Chefe do Departamento 
de Risco de Mercado Nacional do nosso BNDES.

O SR. FÁBIO GIAMBIAGI – Quero reportar-me, no comentá-
rio, a 3 slides específicos da apresentação. 

Existe uma presunção equivocada, que eu constato com frequ-
ência quando nós técnicos vamos discutir esse tipo de questões, 
de que lidar com números é sinônimo de demonstração de insen-
sibilidade. Há um entendimento equivocado sobre isso. Nós lida-
mos com números porque somos pagos para isso. Esse é o nosso 
conhecimento, ou o escasso aporte que a gente porventura pode 
dar. Quem tem de traduzir isso e conciliar com o sentimento da 
população são vocês, que têm a legitimidade para tanto. 

Mas, Deputado Darcísio Perondi, o senhor fez alguns comen-
tários associados à ideia da minha insensibilidade e de Kaizô. 
V.Exa. é gaúcho, gosta de um bom debate. É dos meus. Eu costu-
mo dizer que ninguém é filho de argentinos e neto de italianos 
impunemente. Então, vamos ao bom debate.

Eu preocupo-me com gente, sim, e preocupo-me por conta 
disso aí. Notem que, a não ser que eu tenha me equivocado, 
não mencionei a expressão “déficit previdenciário” na minha 
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apresentação uma única vez. Referi-me sempre ao conceito de 
despesa previdenciária, para não entrar nessa discussão, que eu 
entendo que é uma falsa questão, a respeito de se a Previdência 
é superavitária, deficitária, o que é que tem de ser considerado 
como fontes legítimas e constitucionais da receita. Estou refe-
rindo-me à repartição do bolo. Aqui, eu comparo as despesas do 
INSS e LOAS em relação à receita líquida do Governo central, 
tirando as transferências de todos os Municípios: 30% em 1994, 
41% este ano. Sobra cada vez menos recursos para o resto. E se 
for aprovado um substitutivo que aumente as aposentadorias, 
esse quadro, que é dramático em perspectivas por questões de-
mográficas, vai ser ainda mais acentuado. 

Vamos para o slide 7, porque há algum conjunto de números 
que compõem o quadro completo. O Relator citou a ideia de que 
o que está prejudicando, por exemplo, a capacidade de o Estado 
fazer investimento, fora outros gastos extremamente meritórios, 
seria o gasto cada vez maior com juros no País. Está errado. Essa 
é uma informação errada. É uma pena o Relator não poder estar 
presente, mas eu imagino que ele vai ler.

Uma coisa é dizer o seguinte: o Estado brasileiro gasta muito 
com juros. É verdade. Gasta muito, gasta demais. Felizmente, 
como a SELIC está caindo, vai gastar menos no futuro. Isso é 
correto. Agora, dizer que não há um problema previdenciário, 
não há um problema de gasto expressivo com algumas rubricas, 
e que o que há é um problema de gasto cada vez maior com ju-
ros, é errado. 

Esses são dados oficiais do Banco Central. Quando a gente se 
reporta a comparações mais antigas, temos de utilizar o conceito 
de juros reais, porque o conceito de juros nominais na época de 
alta inflação não queria dizer absolutamente nada. Em termos 
de despesa com juros reais, o setor público brasileiro gastou nos 
últimos 3 anos 3,4% do PIB, o resto, compondo 6,7% do PIB, 
despesa de correção monetária, implícita na dívida pública.

Na segunda metade dos anos 90 gastaram-se 5% do PIB. Con-
tinuamos gastando muito? Continuamos gastando muito. Com 
a queda da taxa de juros reais, vamos gastar menos. Ótimo! O 
País está de parabéns. Mas a ideia de que gastamos cada vez mais 
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com juros é errada, e leva a considerações erradas acerca do que 
é o principal problema fiscal do País, em que se gasta cada vez 
mais. E este é um processo que tem de ter um fim, porque senão 
nós vamos chegar, daqui a 10 ou 15 anos, a uma carga tributária 
de 45% ou 50% do PIB. Vamos para...

O SR. FÁBIO GIAMBIAGI – A Previdência do INSS é 7,5% do 
PIB. A isso nós temos de acrescentar mais ou menos 2% do PIB 
de despesa com aposentadoria de servidores públicos federais, 
e uma estimativa de algo mais ou menos similar para despesa 
previdenciária com Estados e municípios.

O SR. FÁBIO GIAMBIAGI – Já despesa previdenciária total. Se 
deduzir a receita, aí naturalmente dá menos.

O último ponto, para compor o quadro, é que foi menciona-
da a ideia de que, como está havendo uma mudança demográ-
fica no sentido de haver uma proporção menor de crianças, elas 
incorporando-se à população ativa no futuro, vai aumentar o 
número de idosos, mas também vai aumentar a população ativa. 
É verdade em termos absolutos, mas em termos relativos o que 
conta é isto — e, volto a dizer, eu não gosto muito de adjetivo, 
acho que economista tem de lidar com substantivo, mas não 
me ocorre outra palavra para qualificar isso que não seja “dra-
mático”: aqui, os senhores têm a proporção de pessoas com 65 
anos ou mais, em perspectiva — está no site do IBGE, qualquer 
pessoa pode olhar —, na comparação com a população entre 15 
e 64 anos. Em 2010, já, agora, de cada 100 pessoas na população 
economicamente ativa, de 15 a 64 anos, nós vamos ter 10 idosos 
de 65 ou mais para sustentar. Em 2050 vão ser 36. Essa proporção 
multiplica-se por 3! 

O que nós temos de olhar, tendo a preocupação, sim, social, 
com nossos filhos, humana, é: qual é o futuro que vamos reser-
var para nossos filhos? Se não for feito nada, se a regra de aces-
so à aposentadoria não se tornar mais restritiva para dar conta 
dessa situação, o futuro que será reservado a nossos filhos, tudo 
indica, será sombrio. E se, além dessa questão demográfica, nós 
aprovarmos regras que na prática vão redundar num aumento 
das aposentadorias, além do quantitativo físico, esse efeito será 
maior ainda. Então, o desafio que nós temos é o de pensar qual 



ação
 parlam

en
tar

177
Comissão de Finanças e Tributação

vai ser o futuro do Brasil daqui a 30 ou 40 anos, e o momento de 
tomar as decisões para isso é agora.

Para concluir, eu não quero reportar-me a números. Eu vou 
citar 2 ou 3 frases com as quais eu costumo encerrar minhas 
apresentações sobre Previdência. A primeira é do velho Câma-
ra Cascudo: “O Brasil não tem problemas, mas soluções adiadas”. 
Estamos discutindo questões que estão sendo discutidas e não 
foram resolvidas desde o “emendão” de Collor de 1990. A po-
pulação brasileira está envelhecendo e continuamos discutindo 
exatamente as mesmas coisas. 

A segunda frase — foi-me sugerida a inclusão a partir de uma 
outra palestra, porque eu não tinha atentado para a questão — é 
de Al Gore, no famoso documentário Uma Verdade Inconveniente, 
onde ele conta sua frustração, como Parlamentar, como Vice-
Presidente e depois como palestrante global, com a dificuldade 
que tinha de convencer seus colegas Parlamentares norte-ame-
ricanos a aprovar regras em defesa do meio ambiente que eram 
fundamentais para o futuro da humanidade, mas que no curto 
prazo implicavam custos. E, exatamente em virtude dos custos 
que implicavam, não foram aprovadas, e isso levou, ao longo de 
20, 30 anos, a essa degradação ambiental. 

O paralelo entre a questão ambiental e a questão previden-
ciária é imediato. Nós estamos lidando com questões de longo 
prazo, mas não há como negar: em curto prazo, no que for feita 
a mudança, há custos que têm de ser enfrentados através do de-
bate demográfico e através da explicitação das opções e do risco 
que não fazer nada implica. 

E eu vou encerrar com uma frase que me foi dita pela pessoa que 
a escutou numa destas salas, algum tempo atrás, quando veio apre-
sentar, na qualidade de assessor do Ministério do Planejamento, 
uma série de slides, mostrando as tendências demográficas futuras 
e os riscos que implicaria não adotar uma reforma da Previdência 
naquelas circunstâncias. O representante do Governo na época, 
um antigo colega dos senhores, ouviu calmamente a exposição e, 
no final dela, perguntou a esse técnico, meu colega, o seguinte: 
“Entendi perfeitamente tudo que você disse. Realmente é um problema 
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sério. Mas a grande questão que eu quero saber é: isso estoura neste 
Governo ou não?” 

O problema é que a questão previdenciária nunca estoura 
no Governo atual. Ela sempre vai estourar 2, 3, 4 anos depois. 
Pequeno detalhe: a frase é de 1982, e o Ministro da Economia 
chamava-se Delfim Netto. E nós continuamos discutindo exa-
tamente a mesma coisa com uma conta previdenciária que é 3 
vezes o tamanho da daquela circunstância.

Esse é o desafio que temos de enfrentar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Obrigado, Fábio 

Giambiagi, representante do BNDES.
Vou passar a palavra agora para o advogado Matusalém dos 

Santos, para as suas considerações neste momento.
O SR. MATUSALÉM DOS SANTOS – Bem, o que eu tentei di-

zer, na minha exposição, é que não dá para discutir questão pre-
videnciária sem olhar o sistema. E o projeto de lei em debate, 
que extingue o fator e muda o período de cálculo, não olha o 
sistema. Ele olha um aspecto — que é um aspecto relevante, im-
portante, e que tem gerado economia, mas tem gerado prejuízo 
muito grande para um setor dos segurados, um prejuízo que é 
desproporcional. A economia que gera para o Governo é de me-
nos de 1%. É desproporcional ao que tem causado de perda de 
valor para um segmento dos segurados.

Eu começo dizendo isso para dizer que, olhando o sistema, ve-
mos que há outras formas de melhorá-lo, sem dúvida, aproveitan-
do todas as intervenções aqui. O que eu vejo, digamos assim, com 
preocupação — e eu vou um pouco na linha do Prof. Delgado, em 
alguns aspectos — é olharmos a Previdência apenas com o olhar 
de uma ciência, que é a ciência atuarial. As outras ciências devem 
estar contidas ali, no meio, e no fazermos isso vamos ver que nem 
tudo se resolve matematicamente. Nunca foi assim, não está sen-
do assim hoje e não será no futuro, pelo menos num futuro breve. 

Por exemplo, o que se tentou fazer com a fórmula do fator 
foi colocar meio que a fórceps uma questão atuarial num be-
nefício, que era o benefício por tempo de serviço. Apesar de ter 
causado um prejuízo muito grande para os segurados, a fórmu-
la também não é atuarialmente perfeita, muito pelo contrário; 
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a fórmula tem elementos de cálculos que destoam da questão 
atuarial. Aquele elemento 0,31 que está na fórmula representa o 
quê, segundo a justificativa? A contribuição do empregador de 
20% sobre a folha de salário e a contribuição do empregado de 
11%. A do empregado não é 11%, é de 8 a 11%. A do contribuin-
te individual é 20%. Agora, com aquele projeto social da inclu-
são previdenciária, há a contribuição de 11%. Então, a fórmula 
também não é atuarial. Certo?

Isso é só para um elemento para mostrar que a ciência atuarial 
não pode ser levada a ferro e fogo na área previdenciária. Outras 
ciências têm de interagir. E muito menos se pode usar uma ciên-
cia dessa, que é rígida, e que é importante também, num benefí-
cio só. Essa é uma questão importante.

Há outra questão que foi abordada aqui pelo Relator, e agora 
também pelo Dr. Fábio: a questão da população economicamen-
te ativa. Eu acho que isso é verdade. Existe realmente essa inver-
são do pessoal mais idoso. Quando a Previdência foi estruturada 
como sistema, em 1960, com a Lei Orgânica, previa-se que havia 
7 trabalhadores contribuindo para 1 recebendo benefício. Era 
uma regra que existia, mais ou menos uma estatística, da lógica. 
Então, isso cobria o sistema. Hoje prevê-se que há pouco menos 
de 3, talvez 2,5 trabalhadores contribuintes para cada 1 aposen-
tado, e que isso deverá inverter-se no futuro. 

A pergunta que deixo para estudo, para debate, até porque 
não tenho a resposta, é a seguinte: o que a PEA, a população 
economicamente ativa produzia em termos de riqueza neste País 
em 1960, e o que ela produz hoje? Considerado todo o avanço 
tecnológico, a capacidade produtiva instalada, o que ela vai pro-
duzir em 2050? 

Ou seja, eu faço essa pergunta para dizer o seguinte: nós nunca 
vamos poder fazer uma fórmula atuarial calcada na contribuição 
do empregado, naquele 0,31, porque certamente os impostos te-
rão de vir de outras fontes. É natural que tenhamos no futuro 
menos contribuindo e mais aposentados. Mas que não se queira 
pagar os aposentados só com o desconto, o imposto, a tributação 
de quem está contribuindo, porque a pessoa vai estar contribuin-
do num outro patamar produtivo, dado o avanço tecnológico.
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Então, foi levantada aqui uma questão sobre o período base 
de cálculo, que é uma questão grave. O período base de cálculo 
hoje é a partir de 1994, mas no futuro passará a ser a partir dos 
30 anos, ou 35 anos, ou mais, porque essa é uma regra transitó-
ria; ela vai, a cada ano, incorporando 1 ano a mais.

Também foram feitas algumas perguntas aqui sobre a ques-
tão do direito adquirido. Há uma posição do Supremo Tribunal 
Federal, já pacificada, de que uma coisa é o direito adquirido; 
isso não precisa estar na lei, porque está na Constituição; outra 
coisa é a expectativa do direito. E em várias reformas, em várias 
legislações que foram feitas aqui, que não vem ao caso exem-
plificar, mas são recentes, o STF entendeu que não se aplicava 
para trás. Como o projeto de lei em debate não prevê que essa 
fórmula, com a extinção do fator, vai estender-se para quem já 
está aposentado — ele não prevê isso —, então a posição do STF, 
do Supremo Tribunal Federal, é de que quem aposentou 1 dia 
antes da lei vai continuar com aquele cálculo, se já está aposen-
tado; quem se aposentar 1 dia depois entra na nova regra. Só não 
acontecerá isso se, por força de emenda, isso constar da lei. E se 
constar da lei a despesa será exatamente aqueles R$ 10 bilhões 
que o Governo economizou. Ele vai ter de pagar os R$ 10 bilhões 
que economizou. Essa é a despesa, caso conste ali. Pelo menos a 
retroativa. Para o futuro, é outra questão.

Quanto — vou usar uma expressão do Prof. Guilherme Del-
gado de novo, já encerrando, em função do tempo — à explo-
são do estoque de aposentadoria, tenho uma preocupação muito 
grande quando se faz lei em cima de estatísticas, porque a gente 
não prevê o futuro, e essas estatísticas às vezes podem não ser 
muito reais. O gráfico nº 6 abrange de 1992 a 2006. Se formos 
olhar nesse gráfico aqui, e é minha última palavra, por isso vou 
me dar essa liberdade, vamos ver que o legislador — e o Deputa-
do Darcísio Perondi fez aqui uma consideração de que na época 
votou no fator, mas agora...

O SR. MATUSALÉM DOS SANTOS – Isso, ajudou a fazer. Na 
época, V.Exas. só tinham as estatísticas até aqui, olhem. Certo? 
Não tinham nem a estatística do ano de 1999. Não tinham a 
estatística, porque o tempo não tinha passado ainda. Essa estatís-
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tica, considerando a reforma, que ocorreu 1 ano antes do fator, e 
os benefícios prematuros, com o medo de não serem respeitados 
no futuro os direitos adquiridos, fez isso aqui no gráfico. Então, 
quem olhava esse gráfico dizia que ia explodir. Certamente, se se 
mantivesse aquela linha no gráfico, a aposentadoria por tempo 
de serviço hoje estaria na lua, a quantidade. Mas olhem o que 
aconteceu imediatamente após. Isso aqui não foi o fator. 

Essa grande queda aqui se deu porque as pessoas que iam 
completar tempo integral aqui, em 1999, 2000, 2001 e 2002, 
aposentaram-se prematuramente aqui, com 30 anos, 31 anos, 
ou a mulher com 25, 26 anos. Isso ocorreu. Houve essa queda, 
formou-se uma nova estatística. Viram o valor do fator? Quem 
olhou a estatística só em 2002, de 2001 para trás, considerou que 
foi um sucesso a fórmula do fator, mas esse buraco aqui ocorreu 
porque as pessoas que estavam para se aposentar aposentaram-se 
prematuramente aqui. Depois, quando isso se estabiliza, temos 
essa linha. 

Então, era, essas as considerações que eu tinha, para finalizar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem. Obri-

gado, Matusalém.
Quero saudar também presença de nosso colega e ex-Deputa-

do Federal Vânio dos Santos, Superintendente Nacional da Cai-
xa Econômica Federal, que está acompanhando também atenta-
mente a exposição sobre o fator previdenciário e, com certeza, 
prestigiando seu companheiro e amigo Matusalém, que acabou 
de falar. É catarinense da gema.

Passo a palavra ao último expositor, para as considerações fi-
nais e observações sobre as demais falas, Sr. Leonardo Rangel, 
Técnico de Planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada — IPEA.

O SR. LEONARDO RANGEL – Primeiramente, eu gostaria de 
agradecer a esta Comissão o convite. Foi um prazer dividir a 
Mesa com este grupo de especialistas: Prof. Kaizô, Dr. Matusa-
lém, Prof. Guilherme e Prof. Fábio Giambiagi, do BNDES.

Vou ater-me um pouco ao argumento do Prof. Fábio Giam-
biagi, que, ao final, especificamente no último slide, comparou 
o ano de 1982 com os dias atuais. Não podemos esquecer que, 
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entre 1982 e 2009, aconteceu algo bastante significativo, a Cons-
tituição de 1988. Depois, em 1991 e 1992, começaram as conso-
lidações dos direitos sociais garantidos a partir da Constituição 
de 1988. Obviamente, isso geraria elevação de custo. 

Entendo muito bem as preocupações do Prof. Fábio Giambiagi 
quando fala obre o gasto previdenciário e social daqui a 30 anos 
ou 40 anos. Agora, como bem observou o Deputado Pepe Vargas, 
67% dos beneficiários da Previdência recebem o valor de até 1 sa-
lário mínimo. Então, se pensarmos somente em termos de valor 
unitário, como faremos o ajuste num grupo em que, praticamen-
te, 7 em cada 10 pessoas recebem o valor de 1 salário mínimo? 

Aí, passo a concordar com o Prof. Giambiagi quando ele fala 
em mudança de regras. Por quê? A sociedade brasileira mudou 
muito nos últimos 20 anos, mudou assustadoramente, e para 
melhor, inclusive. A expectativa de vida explodiu. Estamos ca-
minhando, no lado da educação, para ter o 2º grau obrigatório, 
para tentar diminuir o máximo possível a entrada de crianças 
no mercado de trabalho, com 14, 15 ou 16 anos. Bem ou mal, 
o Bolsa Família foi ampliado até os 17 anos, num estímulo para 
se continuar estudando. Então, a sociedade está mudando, e vai 
mudar sua cara nos próximos 20, 30 anos.

Como eu disse no meu último slide, algumas questões precisam, 
sim, ser debatidas. Não vou ser tão incisivo quanto o Prof. Giam-
biagi, mas concordo em que temos regra de pensão totalmente 
incondicional. Estamos no século XXI, as mulheres estão cada vez 
mais entrando no mercado de trabalho, os salários delas estão cada 
vez maiores, e elas estão estudando mais que os homens — a es-
colaridade média das mulheres já é maior do que a dos homens.

Algo precisa ser debatido: vai-se pagar pensão integral para 
todo mundo, independentemente do número de filhos, de estar 
trabalhando ou não? Daqui a 40 anos, vamos continuar com 
o mesmo limite de idade para aposentadoria? Esse limite foi 
definido na Constituição de 1988, vamos dizer assim, em 65, 
60 anos. O segurado especial, o trabalhador rural vai continuar 
aposentando-se 5 anos antes? Se a justificativa for apenas de-
mográfica, os dados do próprio IBGE já demonstram que está 
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havendo convergência em termos de expectativa de vida, entre 
a população urbana e a rural.

Não estou propondo nada além de um debate sobre as ques-
tões sociais e suas implicações na Previdência Social nos próxi-
mos 30 anos, 40 anos. 

É a segunda vez que participo de uma audiência, e, confesso, 
sempre me surpreendo, pois as falas dos Deputados são sempre 
muito boas e interessantes. Gostei bastante do que disse o Depu-
tado Pepe Vargas, principalmente quando falou sobre o número 
de 67% dos beneficiários que ganham até 1 salário mínimo e 
quando discutiu a transição demográfica no Brasil.

O Deputado Darcísio Perondi, então, abordou alguns pontos 
essenciais, não devemos ser tão fiscalistas quando vamos debater 
a questão da Previdência. Concordo com o Prof. Guilherme Del-
gado quando fala das 3 óticas ao se debater previdência social. 

O Deputado Virgílio Guimarães, mais uma vez, falou do projeto 
de sua autoria sobre a Previdência do futuro. Eu participei de deba-
te com ele — ele não deve lembrar — na TV Câmara e confesso que 
fiquei com o gosto de ouvir mais sobre essa proposta. Quanto à sua 
proposta de alternativa ao fator previdenciário, comprometo-me a 
ler, fazer alguns comentários e enviá-los à sua assessoria.

Quanto ao Deputado Dr. Ubiali, creio que já obteve a resposta 
quanto à questão de direito adquirido versus expectativa de direito.

No final, ficaram algumas perguntas sobre conceito de apo-
sentadoria, sobre os efeitos do fator previdenciário e sobre o 
tempo de cálculo, média curta versus média longa. Eu acho que 
os demais expositores da mesa responderam à altura dos ques-
tionamentos feitos.

Mais uma vez, agradeço o convite e encerro dizendo que de-
vemos debater sempre o tema da Previdência, mesmo que não 
seja nunca uma questão que pode estourar no Governo atual, 
como disse o Prof. Fábio Giambiagi. E, na eventualidade de uma 
reforma, ela tem de ser bem-feita, porque uma reforma malfeita 
significa a necessidade de novas reformas 5, 6, 7 anos depois.

Era isso que queria dizer. 
Agradeço mais uma vez.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Srs. Deputados, se-
nhores convidados, hoje encerramos esta terceira audiência pú-
blica. O objetivo desta Comissão e da Mesa Diretora é nos apro-
fundarmos no tema do fator previdenciário. O segundo tema a ser 
discutido nesta Comissão é o sistema financeiro e a regulamen-
tação do sistema financeiro, debate de grande profundidade com 
certeza para o Brasil e para o mundo. Cabe a nós esse debate.

Todos os projetos de adequação financeira e orçamentária têm 
o seu pronunciamento final na Comissão de Finanças e Tributa-
ção, a instância final inclusive do Congresso Nacional, porque o 
Senado não trata de adequação financeira e orçamentária de seus 
projetos. A CAE tem uma finalidade e uma compleição diferente. 
Esta Comissão tem grande responsabilidade na construção de 
projetos que causam impacto no orçamento futuro do Brasil.

Convido novamente os Srs. Parlamentares para reunião na 
terça-feira, dia 7 de abril, às 14h30min, no Plenário 2, com a pre-
sença do Ministro Pimentel, para continuarmos o debate com o 
Governo, e também para a reunião mensal reservada ao Secre-
tário do Tesouro Nacional, Sr. Arno Augustin, amanhã, quarta-
feira, às 9h.

A reunião ordinária deliberativa será na quarta-feira, dia 8 de 
abril, às 10h, neste mesmo plenário.

Está encerrada a presente reunião.
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Quarta Audiência Pública:  
Governo – 07/04/09

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Declaro abertos os 
trabalhos da presente reunião da Comissão de Finanças e Tribu-
tação, destinada a debater o Projeto de Lei nº 3.299, de 2008, que 
extingue o fator previdenciário. 

Foto: SEFOT/SECOM

Ministro José Pimentel e Dep. Vignatti.
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Essa é a quarta reunião realizada pela Comissão de Finanças e 
Tributação para tratar do tema resultado da aprovação do Reque-
rimento nº 161, de 2009, de autoria do Deputado Pepe Vargas.

Convido o Ministro da Previdência Social, José Pimentel, para 
tomar assento à mesa, assim como o Relator, Deputado Pepe Var-
gas, e o Dr. Helmut, que está acompanhando o Ministro Pimentel.

Sras. e Srs. Deputados, a Comissão de Finanças e Tributação 
vem desenvolvendo uma série de audiências — esta é a quarta — 
para discutir as alterações que estão sendo propostas e que com-
binam com a extinção do fator previdenciário. Realizamos audi-
ências que reuniram sociedade civil organizada, o movimento 
sindical, técnicos especialistas e hoje, por último, concluiremos 
com a exposição do Ministro José Pimentel.

Como Presidente da Comissão, tenho a absoluta certeza de que 
o Relator, Deputado Pepe Vargas, está reunindo, por meio das au-
diências, dos debates, os mais diversos subsídios para de fato fazer 
o melhor relatório possível, que venha ao encontro de uma Previ-
dência duradoura, segura, pública e muito forte neste País. 

Por isso esta Comissão estabeleceu prioridades, desde o pri-
meiro momento, nessas 4 audiências. Só para lembrar, a primei-
ra nós fizemos com o setor empresarial nacional; a segunda, com 
as centrais sindicais e organizações de aposentados e pensionis-
tas do Brasil, e a terceira nós fizemos na última quinta-feira com 
especialistas, combinando, dessa forma, Ministro Pimentel, a 
quarta audiência com V.Exa.

Quero dizer ao Ministro Pimentel que S.Exa. é bem-vindo a 
esta Casa, que sempre lhe acolhe muito bem, com carinho, por, 
de certa forma, S.Exa. representar o Parlamento brasileiro jun-
to ao Governo Federal e pelas várias incumbências que assumiu 
aqui, o que sempre o fez com grande capacidade de evolução e 
de resposta para a sociedade brasileira.

Esclareço aos Srs. Deputados, como é de praxe, que a reunião 
está sendo gravada para posterior transcrição, por isso solicito-lhes 
que falem ao microfone e que se identifiquem na interpelação.

Sr. Ministro, como já é de conhecimento dos Srs. Deputados, 
após a conclusão do relatório do Deputado Pepe Vargas será feita 
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uma publicação exclusiva desse trabalho sobre o fator previdenciá-
rio e dos estudos que nos chegaram sobre a previdência brasileira.

Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotamos o 
seguinte critério: o Ministro José Pimentel terá até 40 minutos, 
se necessário, para a sua explanação e mais 20 por deliberação 
do Plenário. Somente após a exposição será autorizada a palavra, 
primeiro para o requerente, o nosso Relator, em seguida para os 
Deputados, como já fizemos em outros momentos. Combinamos 
depois se será necessário fazer um bloco de Deputados, ou se 
cada Deputado fará o seu questionamento de forma individual.

Com a palavra o Sr. Ministro da Previdência, José Barroso 
Pimentel.

O SR. MINISTRO JOSÉ PIMENTEL – Quero desejar uma boa 
tarde aos Deputados e Deputadas e dar um forte abraço no De-
putado Vignatti, Presidente desta Comissão, em nome de quem 
saúdo os membros da Comissão. Quero também dar um abraço 
no André Vargas, que se encontrava aqui na Mesa mas saiu, e 
principalmente no Deputado Pepe Vargas, nosso Relator. 

Quero começar registrando os meus agradecimentos à Comis-
são de Finanças e Tributação desta Casa, enfim, ao Congresso 
Nacional pelo empenho na aprovação da Lei Complementar nº 
128, de 2008, que nos permitiu aposentar o saco de documentos 
que exigíamos de cada trabalhador e de cada trabalhadora quan-
do íamos conceder a eles o seu benefício.Aquela lei, que teve 
como Relator nesta Casa o Deputado Carlos Melles, que cons-
truiu um grande entendimento nacional, permitiu, também, 
ter o Cadastro Nacional de Informações Sociais como a base de 
concessão dos benefícios. Esse cadastro, hoje, tem 1 trilhão e 
300 bilhões de registros de vínculos empregatícios e de contri-
buições. E todos os benefícios urbanos, como aposentadoria por 
idade, por tempo de contribuição, salário-maternidade, pensão 
por morte e auxílio-reclusão, nós podemos conceder sem pedir 
nenhum documento novo para cada trabalhador brasileiro. A 
partir de 1º de maio agora, liberaremos, por meio de 2 bancos 
públicos — inicialmente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal — o acesso a todo esse banco de dados, para que o tra-
balhador acompanhe, durante toda a sua vida laboral, as suas 
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contribuições, a sua vida previdenciária e, caso tenha alguma 
dúvida, ele pode ali preencher esses dados.

 Por que vamos iniciar com 2 bancos públicos? Porque eles 
são cogestores do Cadastro Nacional de Informações Sociais e 
para eles inexiste o sigilo previdenciário. Quanto aos demais, nós 
vamos precisar do concurso desta Casa para modificar a legisla-
ção. Desde o dia 30 de março agora já está em teste no Banco do 
Brasil a concessão do extrato previdenciário. Estamos iniciando 
com os 127 servidores do Banco do Brasil ativos e aposentados 
e pensionistas e também com os 102 mil servidores que fazem o 
sistema previdenciário DATAPREV, INSS e o Ministério.

Eu tive o cuidado de, antes de vir para cá, tirar o meu extrato 
previdenciário, em que há consta toda a minha vida previden-
ciária, mesmo antes do CNIS, que é de 1976, aqui volta ao meu 
primeiro emprego, que era no Banco do Brasil — há todos eles 
—, e traz minha remuneração de julho de 1994 até hoje, para 
que possamos atualizar uma parte do Banco do Brasil e uma ou-
tra parte aqui da Câmara dos Deputados.

 Portanto, cada Parlamentar, cada homem e cada mulher des-
te Brasil, a partir de 1º de maio, terá acesso ao seu cadastro previ-
denciário, fruto dessa lei abençoada, como eu gosto de chamá-la, 
a de nº 128, de 2008. Como todos nós sabemos também, essa lei 
cria a figura do microempreendedor individual, que é um braço 
do SIMPLES nacional. E é sobre esse instrumento do microem-
preendedor individual que queremos dialogar com 11 milhões 
de homens e mulheres que hoje têm faturamento, têm renda e 
não têm qualquer cobertura previdenciária. As tratativas que en-
volvem o pacto federativo, os 5.564 Municípios, os 26 Estados, 
o Distrito Federal e a União estão bem adiantados. O Comitê 
Gestor do SIMPLES nacional, juntamente com a Receita Federal 
do Brasil, já concluiu toda a sistemática de controle e de arreca-
dação. O MDIC está concluindo toda a parte de formalização. 
Por falar nisso, hoje, na parte da tarde, está sendo realizada uma 
reunião de trabalho no MDIC. Democraticamente, a Frente Par-
lamentar designará o Deputado Carlos Melles para representá-la, 
sem prejuízo de outros companheiros e companheiras presentes 
nesta reunião. E, no dia 12 de maio, vamos reunir todas as enti-
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dades nacionais que atuam nessa matéria, para que possamos fe-
char toda a sistemática de formalização, como isso se dará, qual 
a estrutura que está sendo montada no pacto federativo. Há um 
envolvimento muito forte dos Secretários de Fazenda Estaduais 
e dos Secretários da área do trabalho e da formalização, inde-
pendentemente de partido político. Todos eles estão envolvidos 
nesta matéria. No dia 12, queremos concluir esse sistema. E, se 
Deus nos ajudar e Padre Cícero nos abençoar, a partir de julho 
de 2009, repetiremos a mesma experiência do SIMPLES nacional 
que fizemos no primeiro semestre de 2007, com uma forte mo-
bilização nacional, com uma forte sensibilização. 

Por falar em SIMPLES nacional, durante 11 anos da sua cria-
ção, de 1996 até junho de 2007, nós tivemos 1 milhão e 337 mil 
empresas formais. Em 18 meses de vigência do SIMPLES nacio-
nal, nós atingimos o número de 3 milhões e 119 mil empresas 
formais, com algo em torno de 60% de todos os trabalhadores 
brasileiros com carteira assinada. 

Nesses 3 primeiros meses de 2009 — janeiro, fevereiro e mar-
ço —, nós já chegamos a 531 mil empresas que pediram a sua 
adesão ao SIMPLES nacional. E este setor produz para o mercado 
nacional, em especial para as classes C, D e E, que são os grandes 
setores consumidores da economia brasileira. 

Sendo assim, quero parabenizar todos os Líderes partidários, 
os companheiros e companheiras do Congresso Nacional, em 
especial os da Comissão de Finanças e Tributação, porque foi 
ali que se iniciou esse grande debate. Nós iniciamos esse debate 
com maior intensidade a partir de agosto de 2008, e, no dia 22 
de dezembro do ano passado, a lei já estava sancionada. No dia 
31 de dezembro ela foi regularizada, permitindo, no caso da Pre-
vidência, a partir do dia 2 de janeiro de 2009, a concessão dos 
benefícios em até meia hora. A partir de 1º de julho de 2009, essa 
sistemática também será estendida ao segurado especial, que é 
constituído pelo agricultor familiar, pelo pescador artesanal, 
pelo extrativista, pelas nações quilombolas e indígenas. Esse ca-
dastro nacional está bem adiantado. Depois, Presidente Vignatti, 
pediremos outra reunião, se V.Exas. me aceitarem, para conver-
sarmos sobre o atendimento em até meia hora, para prestarmos 
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conta sobre como esse cadastro foi construído e quais são os me-
canismos de controle, de análise de risco e de prevenção que 
estão sendo implementados para diminuir as fraudes. Quanto 
àquelas que até então eram cometidas, elas desaparecerão. Mas 
temos de estar atentos, porque os filhos e as filhas de Deus são 
criativos, e precisamos trabalhar com análise de risco.

Dito isso, vamos entrar no tema específico, que é analisar...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Ministro Pimentel, 

esta Comissão também aceita o convite. Se precisar fazer essa reu-
nião lá no Ministério, com café da manhã, não haverá problema.

O SR. MINISTRO JOSÉ PIMENTEL – Principalmente se o café 
vier de Minas Gerais, pois é saboroso. 

Continuando, esse ciclo de debates que nós estamos realizan-
do sob a coordenação do nosso Relator, o Deputado Pepe Vargas, 
com o concurso da Câmara dos Deputados, diz respeito ao Proje-
to de Lei nº 3.299, de 2008, de iniciativa do Senado Federal, e já 
temos um conjunto de itens. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Nessa página trazemos a decisão do Supremo Tribunal Fede-

ral, objeto das ADINs nºs 2.111 e 2.110, de 1999, que, por maio-
ria, considerou constitucional a lei do fator previdenciário e da 
média longa, com a fundamentação de que ela atende ao dispos-
to do art. 201 da Constituição Federal, no que toca à necessida-
de de observância do equilíbrio atuarial da Previdência Social. 
Em 1999, demos entrada a 2 ações de inconstitucionalidade no 
Supremo Tribunal Federal para discutir a lei que trata do fator 
previdenciário, a Lei nº 9.876, e o STF, por maioria de votos, a 
declarou constitucional.

O projeto de lei, como é do nosso conhecimento, tem 2 gran-
des objetivos. A nova redação dada ao art. 29 da Lei nº 8.213 tra-
ta da chamada média curta. O que é isto? A lei, de 1999, previa 
que a base de cálculo para a concessão do benefício por tempo de 
contribuição são as 80 maiores contribuições de julho de 1994 
para cá. O que propõe esse projeto de lei? Que a média de cálculo 
será baseada nas últimas 48 contribuições, escolhendo entre es-
sas as 36 maiores. Em outras palavras, vamos pegar os 4 últimos 
anos de contribuição e eleger os 3 últimos, a chamada média 
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curta. E o art. 3º revoga o fator previdenciário. Essa é uma lei 
muito simples, com projeto de lei formado basicamente por 2 ar-
tigos, um revoga a média longa, o outro, o fator previdenciário.

No que diz respeito à média curta, o que o projeto de lei está 
propondo? Que um trabalhador contribua por 32 anos sobre o 
salário mínimo e, nos últimos 36 meses, nos últimos 3 anos, 
contribua sobre o teto e se aposente com o teto. Em outras pa-
lavras, eu contribuo por 3 anos, e vou receber o teto durante a 
minha vida de aposentado. 

A trabalhadora vai contribuir 27 anos sobre o piso, o salário 
mínimo, e, nos últimos 3 anos, ela vai contribuir sobre o teto 
e se aposentará com o teto. Essa regra já existiu, e foi revogada 
ainda no início da década de 90, por ser extremamente perversa 
com a ampla maioria dos trabalhadores, com a dona de casa que 
compra 1 quilo de arroz, 1 lata de óleo, paga imposto, e vai ga-
rantir a um pequeno grupo, que tem um alto poder aquisitivo, 
no final da vida, contribuir sobre o teto da Previdência, que é 
hoje é de 3.218,90 reais, se aposentar com o teto, mesmo tendo 
contribuído por apenas 36 meses.

A consequência disso qual é? A ampla maioria dos trabalha-
dores tem a sua renda maior entre 30 e 50 anos de idade, e, nos 
últimos anos da vida laboral, o seu salário é decrescente. É por 
isso que em 1999 foi revogada a média curta e implantada a cha-
mada média longa. Para que isso? Para proteger a ampla maioria 
dos trabalhadores, que têm durante a sua vida laboral um salá-
rio maior, entre 30 e 50 anos, e, no último período próximo à 
aposentadoria, tem um decréscimo. Por esse sistema, retira-se os 
20% dos menores salários e se trabalha com os 80% do maior 
salário monetariamente corrigido. 

O gráfico seguinte demonstra exatamente os efeitos da média 
curta. O que ele faz? Ele é extremamente vantajoso para os tra-
balhadores de alta instrução, normalmente quando fazem a sua 
graduação, o seu mestrado, o seu doutorado. Esse trabalhador de 
mão-de-obra extremamente especializada tem uma renda salarial 
mais próxima da sua aposentadoria e, quanto maior o período 
da média de cálculo dos seus benefícios, ele vai receber exata-
mente sobre o que ele contribuiu. Com isso, faz justiça para ele 
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e beneficia a ampla maioria dos trabalhadores da média longa, 
porque tem um salário menor ao término da vida. A média curta 
premia esse segmento, e também prejudica a ampla maioria dos 
trabalhadores e reabre um velho processo viciado, que existiu até 
o início da década de 90, em que a pessoa contribui sobre o piso 
durante 32 anos e, em seguida, apenas 3 anos sobre o teto, se apo-
senta com o teto. A consequência disso está na próxima página.

O que estamos dizendo? Com essa média curta, nós estamos 
permitindo que uma trabalhadora, aos 46 anos de idade, com ape-
nas 3 anos de contribuição, se aposente. E a vida média dela é de 
87 anos, idade que terá em 2050. Ela contribuiu durante 3 anos, 
mas vai receber durante 41 anos tendo contribuído apenas por 3 
anos. É essa a matéria aprovada no Senado Federal. E quem vai 
pagar por esses 41 anos? O contribuinte. Alguém vai ter que pagar.

 Para o homem, a média curta permite que ele se aposente aos 
51 anos de idade. Se ele chegar aos 83 anos de idade, vai receber 
o benefício durante 32 anos, tendo contribuído apenas por 3 
anos. Quem vai pagar essa diferença? O contribuinte. Aqueles 
que discutem a necessidade da redução da carga tributária estão 
indo exatamente noutro sentido. Estão dizendo que um peque-
no grupo de homens e mulheres neste País serão extremamente 
beneficiados em detrimento de toda a sociedade brasileira, que 
vai pagar imposto para garantir esse benefício, em especial a am-
pla maioria dos trabalhadores, que têm uma renda menor. 

Essa forma de previdência nós tivemos até o início da década 
de 90. O Congresso Nacional revogou esse sistema por entender 
que ele era extremamente injusto para com a sociedade brasilei-
ra. Lamentavelmente, o Senado Federal aprovou, por unanimi-
dade, essa sistemática.

E a consequência disso? Mantidas as atuais regras de aposen-
tadoria, em 2003 nós necessitávamos de 1,55% do Produto In-
terno Bruto para fechar as contas da previdência pública urba-
na e rural. No ano de 2008, esse percentual caiu para 1,25% do 
Produto Interno Bruto. Neste ano de 2009, estamos trabalhando 
com 1.29. Em 2050, a projeção é de 5,75% do Produto Interno 
Bruto. O que nós estamos dizendo aqui? De toda a arrecadação 
que a Previdência Social terá, ano a ano, versus os benefícios que 



ação
 parlam

en
tar

193
Comissão de Finanças e Tributação

vamos pagar, em 2050 nós precisaremos de 5,75% do Produto 
Interno Bruto para fechar essa conta, se não houver nenhuma 
alteração. Hoje nós necessitamos de 1,25%. Só com essa sistemá-
tica da média curta vamos precisar, em 2049, como uma necessi-
dade, de 9,69% do Produto Interno Bruto. Ou seja, com essa gen-
tileza que está sendo feita com a mulher, que contribuirá com 
o teto por apenas 3 anos, e receberá durante quarenta e poucos 
anos esse benefício, mais precisamente por 42 anos, e com o 
homem, que se aposentará com o teto tendo contribuído por 
apenas 3 anos, recebendo durante 32 anos, esse sistema vai exi-
gir de toda a sociedade brasileira 9,7% de toda a riqueza nacional 
para financiar essa conta. E quem vai pagá-la? É a dona de casa 
que compra 1 quilo de arroz, 1 lata de óleo, 1 quilo de farinha de 
mandioca lá no nosso Ceará. É desse povo que virão os tributos 
para garantir esse público.

Volto a dizer que essa forma já existiu no Brasil até o início 
da década de 90. O Congresso Nacional revogou isso, e o Sena-
do está devolvendo a mesma prática. Por isso é que a sociedade 
brasileira e os setores que discutem esse projeto de lei não abrem 
o projeto de lei, embora ele contenha apenas 2 artigos. Porque, 
no momento em que essa matéria for aprovada para a sociedade 
brasileira, não haverá quem faça uma defesa matéria dessa mag-
nitude, por ela ser socialmente injusta e porque quem vai pagar 
a conta serão os mais pobres. É por isso que o debate é feito ape-
nas sobre uma parte do projeto de lei. Quanto à parte principal 
do projeto de lei, em apenas algumas notas de rodapé de alguns 
setores da imprensa é que ela tem sido abordada. 

Fiz um levantamento, em debate realizado no Senado Fede-
ral, e constatei que não existe uma palavra sobre essa matéria. 
O Senado Federal aprovou a matéria sabendo do seu conteúdo, 
mas ninguém se posicionou a respeito ou discutiu essa questão 
da média curta e da média longa, e, para nós, os números falam 
por si só.

Esse é o primeiro artigo do projeto de lei que está em discussão 
no Congresso Nacional desde 2003, mas que, lamentavelmente, 
não teve o menor espaço nos grandes meios de comunicação, no 
movimento social, nas centrais sindicais. Raramente se encontra 
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uma nota no rodapé de uma matéria tangencial sobre essa discus-
são, porque ela é insustentável sob o aspecto social, sob o aspecto 
atuarial e sob a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, 
que é o que todos nós, independentemente de partido político, 
queremos construir. Mas esta Casa, em especial a Comissão de Fi-
nanças e Tributação, que é técnica, que discute com profundidade 
essa matéria, quer fazer esta discussão.

Quero fazer a ressalva de que as intervenções dos membros 
desta Comissão, a começar pelo Sr. Relator, do Sr. Presidente, 
sempre têm chamado atenção para o caput do primeiro artigo do 
Projeto de Lei 3.299, que trata da média curta, com tudo o que 
ele representa e com tudo que ele privilegia, como é natural, de 
alguns setores da sociedade, patrimonialista e não republicano.

Aqui esta a outra parte, o outro artigo do Projeto de Lei nº 
3.299. Como V.Exas. sabem, são apenas 2 artigos. O primeiro 
trata dessa situação que é insustentável sob os aspectos atuarial, 
social e contributivo.

O segundo artigo é sobre o fato previdenciário. Essas são as 
regras que hoje se aplicam no cálculo do fator previdenciário. 
V.Exas. sabem que desde a sua criação ele tem um indexador, um 
fator que vincula o tempo de contribuição à expectativa de vida. 
Neste ano de 2009 o cálculo feito trabalha com a expectativa de 
vida de 63 anos de idade para o homem e de 58 anos para a mu-
lher. Portanto, toda mulher que chegar aos 58 anos de idade com 
30 anos de contribuição e todo homem que chegar aos 63 anos 
de idade com 35 anos de contribuição se aposentam com 100% 
da sua contribuição das 80 maiores remunerações de julho de 
1994 para cá. E quem se aposentar mais cedo recebe parte disso. 
E quem se aposentar posteriormente recebe acima desse valor. 
Essas são as regras do fator previdenciário.

Quais são as consequências disso considerando os números 
de 2008. Em 2008 nós concedemos 4 milhões e 460 mil benefí-
cios. Foram 4 milhões e 460 mil pessoas que tiveram benefícios 
da Previdência no ano de 2008 e que em 2007 não tinham be-
nefícios. A ampla maioria desse público diz respeito às aposen-
tadorias por invalidez, pensões, auxílio-reclusão, licença-saúde, 
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licença-acidente de trabalho e também salário-maternidade. Esse 
público não tem qualquer alcance do fator previdenciário.

E tivemos 820 mil aposentadorias por idade e por tempo de 
contribuição. Dessas 820 mil aposentadorias por idade e por 
tempo de contribuição, 551 mil foram por idade. Toda aposen-
tadoria por idade não tem o alcance do fator previdenciário. As 
que têm alcance pelo fator previdenciário são as aposentadorias 
por tempo de contribuição, que somaram 268.920 aposentado-
rias em 2008, o que representa 6% dos benefícios concedidos no 
ano de 2008. Portanto, esse segundo artigo de que nós estamos 
aqui tratando não alcançou 94% dos benefícios concedidos no 
ano de 2008, alcançou 6% dos benefícios que concedemos no 
ano de 2008.

Agora, quem são esses 6%? Aqui há outro dado que vai cha-
mar muito a atenção da sociedade brasileira e dos nossos pares 
nesta Comissão. 

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em 2006 e 
que entrou em vigor 2007 diz o seguinte: “A aposentadoria deixa 
de ser um fator de extinção do vínculo empregatício”.

Em 1997, foi editada uma medida provisória para recuperar 
a legislação anterior a 1988, que determinava que a aposenta-
doria era um instrumento de fim do vínculo empregatício e foi 
transformada na Lei 9.528/97, dando nova redação ao art. 453 
da CLT.

O que estabelece essa lei? Que para os trabalhadores — depois 
vou mostrar quem são eles — que se aposentarem fica extinto o 
vínculo empregatício. Para que isso? Para abrir espaço no merca-
do de trabalho para novos trabalhadores.

Foi com essa intenção que essa medida provisória foi edita-
da, e o Congresso Nacional aprovou a lei, resgatando legislação 
anterior a 1988. Assim, para todo indivíduo, ao se aposentar, 
essa aposentadoria era fator de extinção do vínculo empregatí-
cio. E de 1988 até 1997 os empregadores continuaram com essa 
forma de aposentadoria de extinção do vínculo empregatício, e 
começaram algumas discussões no sentido de que não tinha fim 
o vínculo empregatício. Aí o Congresso Nacional aprovou a Lei 
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9.528/97, resgatando a legislação anterior a 1988, no sentido de 
que a aposentadoria era fator de fim do vínculo empregatício.

Em 11 de outubro de 2006 o Supremo Tribunal Federal de-
clarou essa lei inconstitucional. E, a partir dali, as pessoas, ao se 
aposentarem, podem deixar de trabalhar ou não.

O que está ocorrendo nas empresas com quem se aposenta 
com fator previdenciário? Essas pessoas estão se aposentando, 
mas continuam no mesmo emprego. E o que chama a atenção? 
Quase todos têm previdência complementar.

Está aqui. Nós fizemos o levantamento: em dezembro de 
2008, as 300 maiores empresas do Brasil, com raríssimas exce-
ções, têm previdência complementar. E, embora não haja estabi-
lidade no emprego, elas têm uma política de recursos humanos 
que não demite. Elas também são detentoras da maior massa 
salarial brasileira.

O que estamos afirmando aqui? Que os 6% de trabalhadores 
que se aposentam com o fator previdenciário são empregados 
de empresas que têm previdência complementar. Assim, eles 
têm uma aposentadoria pública básica, pelo Regime Geral, e 
têm complementação de benefício com a previdência comple-
mentar. Essas pessoas têm, nas suas empresas, uma política de 
recursos humanos de baixa demissão e têm os maiores salários 
do mercado brasileiro, na iniciativa privada e no setor público. 
Essas pessoas estão se aposentando, e continuam no mercado de 
trabalho, porque a aposentadoria, não sendo um fator de extin-
ção do vínculo empregatício, a demissão custa muito, porque se 
paga todos os encargos como se fosse uma demissão sem justa 
causa. E aí o empregador resolve mantê-los no mercado de tra-
balho, deixando de gerar um novo emprego. Esses dados são de 
dezembro de 2008.

Os Correios, em dezembro de 2008, tinha 7.236 empregados 
aposentados com fator previdenciário. Todos têm previdência 
complementar e a estão recebendo, além de receber os benefícios 
da Previdência Social. Elas continuam no mercado de trabalho, 
dobrando assim o salário. 

A Caixa Econômica Federal, em dezembro de 2008, tinha 
3.514 funcionários aposentados recebendo aposentadoria pelo 
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Regime Geral, pelo regime complementar, porque é permitido 
receber, sacando 100% do Fundo de Garantia, sacando o Fundo 
de Garantia do mês — porque deposita e recebe — e são os bene-
ficiários do fator previdenciário. 

O Banco do Brasil, em dezembro de 2008, tinha 2.458 funcio-
nários, todos aposentados com o fator previdenciário, recebendo 
aposentadoria pelo Regime Geral, pelo regime complementar, sa-
cando o Fundo de Garantia e, todo o mês, seu FGTS. O SERPRO 
tinha 1.887. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo, 1.538. O Banco Itaú, 1.366. A PETROBRAS, 1.334. Fur-
nas Centrais Elétricas, 1.067. Hidrelétrica do São Francisco, 830. 
Empresa de Limpeza Pública da Cidade de São Paulo, 812. Merce-
des-Benz, 791. Volkswagen, 720. EMBRAER, 703. Universidade de 
São Paulo, 690. General Motors, 631. Das 300, 285 têm 50.648. 
Das 300 maiores empresas do Brasil, todas, com raríssimas exce-
ções, têm previdência complementar, e tinham, em dezembro de 
2008, nos seus quadros de pessoal, 76.225 funcionários.

Esse é o público que se aposentou de 2007 para cá. Se conside-
rarmos o fator previdenciário, houve grande crescimento nessas 
aposentadorias. Mas continuam no mercado de trabalho, rece-
bem aposentadoria do Regime Geral, recebem a complementa-
ção da aposentadoria da previdência complementar, recebem os 
maiores salários, sacam o Fundo de Garantia durante sua vida 
laboral e, a partir daqui, recebem todo o mês os seus 8%.

E a Lei nº 9.876 determina, em seu art. 7º, que toda mulher 
que completar 60 anos de idade e 30 de contribuição — é o cha-
mado Fator 90 — se aposenta com 100% da sua média de julho 
de 1994 para cá e, a partir dali, ela tem um ganho real. Essa lei 
também determina que todo homem que completar 65 anos de 
idade e 35 de contribuição — é o chamado Fator 100 — se apo-
senta com 100% da sua média das 80 maiores contribuições de 
1994 para cá e, partir daí, passa a ter um ganho real. 

A fórmula aprovada em 1999 determina que toda mulher que 
tiver 60 anos de idade e 30 de contribuição não haverá redutor 
na sua aposentadoria. A fórmula também determina que para 
todo homem que completar 65 anos de idade e 35 de contribui-
ção também não haverá qualquer redutor e, a partir daí, ele passa 
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a ter um ganho real. É a regra mais vantajosa. Esta Casa — e esse 
é o objeto das 3 audiências anteriores — está trabalhando um 
sistema que é a chamada Fórmula 95 para o homem e a Fórmula 
85 para a mulher. O que isso representa? É uma repetição do 
que nós fizemos na PEC Paralela e que é mais vantajoso do que 
o fator previdenciário no que diz respeito às Fórmulas 90 e 100, 
porque reduz em 5 anos. Esse é um debate que o Congresso Na-
cional está fazendo. O Relator tem trabalhado essas ideias. Nas 
3 audiências públicas refletiu-se sobre isso. Qual é consequência 
disso para o financiamento da Previdência?

V.Exas. se lembram de que na fase primeira nós apresentamos 
que, em 2050, a necessidade para financiar o Regime Geral sem 
alterar as regras seria de 5,75. Nesse caso, nós teríamos, a partir 
de 2015, um pequeno descasamento e, em 2050, nós iríamos 
precisar de 6,28 do Produto Interno Bruto. Portanto, fizemos os 
2 cálculos em separado para subsidiar os pares desta Comissão, 
mostrando o que cada um implica.

Este é o somatório do que está no Projeto de Lei nº 3.299/08. 
Então, estamos somando nesta a chamada média curta com o 
que tem de sobrecarga tributária para toda a sociedade e o que 
ele representa de distorção que já vigorou até o início da década 
de 90, mais a Fórmula 85/95. Se aprovarmos o projeto de lei que 
veio do Senado nos moldes em que foi aprovado, precisaremos 
de 11,09% do Produto Interno Bruto. Aqui estamos consideran-
do toda a arrecadação e os benefícios que vamos pagar. 

Em linhas gerais, Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres pares, era o 
que tínhamos a apresentar.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem, Sr. Mi-

nistro Pimentel.
Concedo a palavra ao Relator, Deputado Pepe Vargas, para suas 

considerações sobre a fala do Ministro e sobre as questões que 
considere pertinente manifestar, tendo em vista o seu relatório.

O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, prezado Ministro da Previdência, ao cumprimentá-
lo cumprimento toda a equipe do Ministério que o acompanha 
nesta audiência pública.
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Antes de mais nada, quero dizer ao Ministro da nossa ale-
gria de recebê-lo aqui. Ex-Parlamentar integrante desta Casa, no 
momento S.Exa. assume a alta responsabilidade de ser o nosso 
Ministro da Previdência. O Ministro Pimentel é militante na Co-
missão de Finanças e Tributação e, como Parlamentar, sempre 
teve grande envolvimento com o tema da Previdência Social e 
com os temas da Lei Geral da Microempresa, que foi inclusive o 
primeiro ponto a que o Sr. Ministro se referiu. Portanto, quero 
parabenizá-lo, Sr. Ministro, por toda a sua contribuição neste de-
bate tão importante. 

A Lei Geral da Microempresa, com as alterações que vieram 
posteriormente, inclusive a última que votamos no ano passado, 
foi alvo de uma grande inclusão previdenciária. Essa é a questão 
fundamental. No momento em que se facilitou a formalização 
de pequenas e microempresas, viabilizamos que milhares de tra-
balhadores entrassem para a formalidade, contribuíssem com a 
Previdência e, ao mesmo tempo, passassem a ter direitos previ-
denciários. A mesma coisa com o projeto que trata do micro-
empreendedor individual. Não há a menor dúvida de que isso 
produzirá outra grande leva de inclusão previdenciária no País. 

Acho que esse é um grande desafio para nós, que inclusive 
debatemos isso na audiência pública anterior. O grande desafio 
do Brasil é fazer a inclusão previdenciária de milhões de pessoas 
que estão à margem do sistema. 

No que se refere à população economicamente ativa, grande 
número de pessoas não tem direito previdenciário nenhum. Es-
tamos discutindo aqui políticas que afetam segurados da Previ-
dência Social que sequer são a maioria da população. Precisamos 
cada vez mais nesta Casa e no País discutir como fazer para mais 
pessoas terem direito a benefício previdenciário e proteção social 
na velhice, ou outros benefícios previdenciários na ocorrência 
de algum fato agravante à saúde do segurado ou que protejam 
socialmente à família na sua falta. Portanto, esse é um debate 
extremamente importante, para o qual o Deputado José Pimen-
tel, como Parlamentar, deu sua contribuição e na condição de 
Ministro tem dado mais ainda.
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Especificamente quanto à matéria que tenho a responsabili-
dade de relatar, Sr. Ministro, acho muito importante que V.Exa. 
tenha trazido elementos sobre o período básico de cálculo, que 
o projeto de lei do Senado também está modificando. Temos 
feito grande esforço para mostrar às pessoas que o projeto de lei 
do Senado não dispõe apenas sobre a revogação do fator previ-
denciário, mas também acerca da mudança do período básico 
de cálculo. Inclusive, já conversei com o Senador Paim a res-
peito. Acho que é nobre o objetivo do Senador Paim, ao propor 
a troca do período básico de cálculo de uma média longa das 
80% maiores contribuições para uma média curta das últimas 
36 contribuições, era tentar conseguir um valor melhor de apo-
sentadoria melhor, conforme ele próprio me disse-me. Só que, 
infelizmente, a regra proposta — e já debatemos isso em outras 
audiências públicas — leva à situação que Sr. Ministro mencio-
nou. Uma minoria — profissionais liberais, empresários, os cha-
mados contribuintes individuais, enfim — vai poder planejar a 
sua contribuição, e vai fazer isso. Trinta e dois anos contribuindo 
sobre o piso e 3 anos contribuindo sobre o teto, receberão uma 
aposentadoria sobre o teto. Ora, isso não é justo. 

O trabalhador de menor escolaridade e de menor renda está 
mais sujeito ao evento de desemprego quando chega aos 50 anos 
de idade. Se perder o seu emprego, quando conseguir outro, vai 
ganhar salário menor, ou vai ficar na informalidade e vai con-
tribuir sobre o valor de um salário mínimo comum ou como 
autônomo. E, em consequência, vai se aposentar com base nas 
últimas 36 contribuições e vai ter um valor de aposentadoria me-
nor. Portanto, essa regra é injusta. Não podemos aceitá-la. E, na 
condição de Relator, não estou disposto a aceitá-la. Vou manter 
a regra da média longa.

 Sr. Ministro, as centrais sindicais, durante a audiência públi-
ca que realizamos com elas, levantaram essa questão. Nenhuma 
central sindical, que eu me lembre, defendeu a média curta das 
últimas 36 contribuições. As que se manifestaram sobre esse as-
sunto defenderam que é mais desejável a média longa do que a 
média curta. Também nas reuniões que fiz fora daqui com elas, 
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todas manifestaram essa posição: a média longa é mais vantajosa 
para o trabalhador do que a média curta. 

Por outro lado, é verdade que as centrais sindicais estão pro-
pondo certa redução na média longa. Chegam a falar, por exem-
plo, em vez de 80% das maiores contribuições, em reduzir para 
60% a 70%. Para ser mais objetivo, na audiência pública aqui 
realizada, falaram em 60%. 

Então, quero registrar que esse debate também está ocorren-
do nas audiências públicas. Quem esteve presente na audiência 
pública com as centrais sindicais pôde perceber que as que se 
manifestaram sobre a questão — e acho que todas o fizeram; isso 
deve estar registrado nos Anais desta Comissão — defendem que 
não é desejável a alteração que o Senado está propondo, que é 
melhor uma média longa e não a das últimas 36 contribuições. 

 É simples. Quem vai analisar esses dados, que são inquestio-
náveis, vai verificar que, se promovermos essa alteração, esta-
remos prejudicando os trabalhadores de menor renda. E aí te-
remos um sistema previdenciário que, em última instância, vai 
transferir renda dos mais pobres para a classe média, o que não 
é absolutamente desejável. Do ponto de vista de um processo 
redistributivo necessário e de justiça social, não é desejável que 
os mais pobres transfiram renda para segmentos da sociedade de 
renda maior. 

O segundo tema que eu queria abordar, Sr. Ministro, refere-se 
á transição demográfica que nosso País está vivenciando, o que 
merece profunda reflexão desta Casa e da sociedade como um 
todo. Não é só a Previdência vai ter impactos devido a essa tran-
sição demográfica. De antemão, quero dizer que não é problema 
nenhum a população brasileira envelhecer. É muito bom. Já até 
debatemos isso — o Deputado Virgílio Guimarães estava presen-
te. É muito bom que a população brasileira viva mais. Quem 
nasceu nos anos 80, tinha uma expectativa de vida de 62 anos 
de idade. Quem nasceu em 2008, tem uma expectativa de vida 
de 72, quase 73 anos de idade. Isso é ótimo! 

Precisamos desenvolver políticas públicas que façam com 
que as pessoas envelheçam com dignidade, provendo uma apo-
sentadoria adequada para elas. Então, embora isso seja positivo,  
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precisamos discutir o assunto desde já. Não adianta esperamos o 
ano de 2030 ou 2040 para fazer essa discussão. Mas, repito, não 
é só a Previdência que vai sofrer impactos. Vai haver necessidade 
maior de financiamento para a Previdência, para a saúde, para a 
cultura. Se as pessoas vão envelhecer, elas vão fazer o quê? Vão 
ficar em casa vendo televisão?

Deve haver um conjunto de políticas públicas — esporte, la-
zer, cultura, assistência social. O que vamos fazer com o idoso 
de uma família de um trabalhador que tem de ir para o seu local 
de trabalho? No caso de uma família com um número menor de 
filhos, 1 ou 2 , que vão ter de ir para o local de trabalho, mas o 
pai ou a mãe está com 80 ou 85 anos de idade, já padecendo de 
doença incapacitante, ou com o quadro de demência senil, que 
vai aumentar — deixem eu revelar o meu cacoete de médico um 
pouco —, o que deve fazer ela? Hoje, não há para onde levar 
o pai ou a mãe para receber atendimento do Estado brasileiro. 
Portanto, o Estado brasileiro vai ter de prover políticas para essa 
parcela da população. Esse é um grande debate que temos de 
começar a fazer logo. 

Quem analisar as projeções do IBGE de 2004 e de 2008 sobre 
a população brasileira vai ficar muito impressionado. A taxa de 
fecundidade caiu muito mais do que a projeção indicava. Em 
2004, se não me engano, a projeção era de 2,12 filhos por mu-
lher. Em 2008, caiu para 1,86. A população economicamente ati-
va vai crescer até 2025, de acordo com a projeção do IBGE. Hoje, 
77% da população brasileira está na faixa etária de população 
economicamente ativa. Esse percentual vai crescer até 2025 e, 
depois, vai começar a cair. Em 2050, vai chegar a 64%. Hoje, é 
77%, repito. Em contrapartida, a população acima de 65 anos, 
que hoje é, se não me engano, 6% e uns quebrados, vai bater em 
mais de 20%. E o número de crianças de zero a 14 anos vai cair. A 
relação de dependência vai se modificar. A relação de dependên-
cia da população economicamente ativa para crianças e idosos 
vai aumentar. Então, temos de ter essa preocupação.

Tenho dito o seguinte: isso não é para um futuro distante, 
não é para gerações futuras que ainda não conhecemos. É para 
a geração futura que já convive conosco. Tenho usado o meu 
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exemplo pessoal. A minha filha mais velha tem 19 anos e a mais 
nova, 14. Daqui a 40 anos, a minha filha mais velha vai ter 59 
anos — e é possível que eu esteja vivo, com 90 anos — e a minha 
filha mais nova, 54 anos. As duas vão estar perto da aposenta-
doria, e eu provavelmente estarei vivo, o que significa que meu 
neto terá de sustentar 3 aposentados, na condição de população 
economicamente ativa.

Essas são questões absolutamente legítimas e devemos come-
çar a discuti-las, em vez de tangenciá-las.

Para concluir, registro o seguinte, Sr. Ministro: o fator pre-
videnciário foi criado com o objetivo de elevar a idade média 
de aposentadoria das pessoas que se aposentam por tempo de 
contribuição. Ele não pretendia arrochar o salário de ninguém, 
mas criar um estímulo para que as pessoas permanecessem traba-
lhando e contribuindo para terem uma aposentadoria melhor.

Todavia, se observarmos a evolução da idade média das apo-
sentadorias por tempo de contribuição, veremos que isso não 
aconteceu. Não vou incluir os anos 1998 e 1999, porque o fator 
entrou em vigor em dezembro de 1999. Vou usar como referên-
cia o ano 2000, quando a idade média estava em 51 anos. Agora, 
ela está em 53. Ou seja, passados 8 anos, aumentou 2 anos. E, de 
2003 para cá, não aumentou: estava em 53,5, se não engano, em 
2003, e hoje está em 53,2. Portanto, ela tem permanecido estável 
e está até diminuindo.

Com isso, quero dizer que os dados me permitem concluir 
que a fórmula do fator previdenciário atual não posterga a apo-
sentadoria de ninguém. As pessoas aposentam-se ganhando 
menos: umas, até pelas razões que V.Exa. citou, aposentam-se, 
continuam trabalhando e têm uma aposentadoria complemen-
tar; outros, que estão num mercado de trabalho onde não há 
aposentadoria complementar privada, permanecem trabalhan-
do para complementar a renda. Objetivamente, as pessoas não 
estão postergando aposentadoria de forma nenhuma. 

Acho que o sistema precisa ser modificado até por essa razão. 
Na condição de Relator, repito o que tenho dito aqui: não vou 
fazer de conta que não ouvi o que o Governo disse, isto é, se for 
aprovada a proposta do Senado, ele está disposto a vetá-la. E, caso 
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ela seja vetada, permanecerá a regra atual. Portanto, persigo a 
idéia de negociarmos com o Governo uma proposta alternativa 
que possa ser aprovada e sancionada. Assim, poderemos melhorar 
a condição de vida do trabalhador e manter o equilíbrio da Previ-
dência Social.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem, Relator 

Pepe Vargas. 
 Gostaria de combinar algo: que fizéssemos um bloco com 

os Deputados inscritos e, depois, se houvesse necessidade, faría-
mos uma interação entre os Deputados e o Ministro, até porque 
S.Exa. conhece bem a sistemática seguida nesta Casa.

Com a palavra o Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES – Sr. Presidente, 

Deputado Vignatti, Caro Ministro José Pimentel, caro Dr. Hel-
mut Schwarzer, técnico da melhor qualidade do Ministério, Re-
lator Pepe Vargas, colegas Deputadas e Deputados, vou citar uma 
situação comum na vida de todos. Quem tem aquecedor em casa 
e gosta de tomar banho pela manhã, ao acordar cedo, encontra 
a água muito quente. Mas, naqueles dias mais frios, quando re-
solve tomar um belo banho pela manhã, a água está superfria. 
Quem já não viveu a experiência de, após regular a água, ao en-
trar no banho, a água começar a queimar-lhe as costas? Não é as-
sim? Aí, corre-se para regular a água, que, então, fica fria demais, 
com o risco de provocar até uma pneumonia. Enfim, é difícil 
regular a temperatura da água, mas, no fim, consegue-se, após 
desperdiçar muita água.

A questão demográfica, Sr. Ministro, é parecida com essa situ-
ação, com a diferença de que o resultado demora décadas. Como 
fazer essa regulagem?

Deputado Pepe Vargas, a expectativa de vida é medida nas 
condições atuais, ou seja, se o mundo ficasse como está. A expec-
tativa de vida para determinada faixa etária no Brasil significa 
“mantidas as condições”. Isso é o que diz a demografia. É como 
projeção de população: quem garante que as condições não vão 
mudar? Para a meninada que hoje tem 1, 2 ou 3 anos, eu duvido 
que seja assim. Em termos estatísticos, a expectativa pode ser de 



ação
 parlam

en
tar

205
Comissão de Finanças e Tributação

90 anos, sim, mas a média de quem tem hoje 1 ano vai passar 
de 120 anos. 

Então, temos de ter um sistema de previdência social capaz de 
adaptar e incorporar os valores novos, nunca voltar para trás. In-
justiça zero! De jeito nenhum, iremos prejudicar o trabalhador! 
Temos de projetar os problemas atuais para o futuro. E o projeto 
que do Senado evidentemente não é capaz de fazer isso.

Cito um exemplo com relação às pessoas que, pelas razões 
já apontadas, aposentam-se após completar 30, 35 anos de ser-
viço, porque querem ter um ganho adicional. Primeiramente, 
elas estão sacando contra seus dependentes, embora não o façam 
por mal. Mas, caso elas permanecessem no mercado de trabalho, 
a aposentadoria seria melhor. Em segundo lugar, estão sacando 
contra elas mesmas, porque, ao se aposentarem mais cedo, arru-
mam outro emprego. Elas ficam se arrastando, mas não se apo-
sentam, porque a família teria uma perda financeira enorme.

Temos de ter um sistema que dê conta disso, dos problemas 
atuais. Não podemos fazer voltar a roda do tempo e retornar ao 
sistema que vigorava há 10, 20 anos. Felizmente, não podemos 
voltar às condições precárias de vida que tínhamos — nem sei se 
os nobres Senadores que aprovaram tal projeto iriam querer isso.

Devemos ter uma Previdência que estimule o trabalhador a, 
voluntariamente, permanecer mais tempo no trabalho. Quem 
não quiser, não permaneça. Não podemos cometer nenhuma in-
justiça para com o trabalhador, Deputado Pepe Vargas, e tenho 
certeza de que V.Exa. não fará isso. Temos de usar todo o instru-
mental de que dispomos para, de forma transparente, informar 
o trabalhador, a fim de que ele saiba das reais possibilidades e 
queira permanecer no mercado de trabalho, sem ter prejuízos. 

Hoje, o trabalhador enfrenta uma incerteza. Ao aumentar a 
expectativa de vida, se ele tem condições de se aposentar, quer 
fazê-lo logo, pois tem medo de que fique pior depois. Isso foi 
levado em conta pelo representante do IPEA, e é uma situação 
que temos de resolver. Qual é a melhor fórmula, com 80%, 75%, 
70%, 60%?

Eu sei, Sr. Ministro, que isso deveria ser regulado pelo tem-
po de trabalho. Para quem se aposentar logo, é 80%, não tenho 
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dúvidas. Agora, quem fizer um esforço adicional, mesmo que 
esteja no patamar abaixo, não poderá ser prejudicado. E aque-
le que estiver no patamar acima poderá incorporar tal ganho 
no cálculo. Essa faculdade deve estar atrelada à permanência no 
trabalho. Incorporar ganhos é modernidade, é o que existe para 
o trabalhador de hoje. Esse é o dilema do trabalhador atual. E 
temos de defender esse trabalhador e seu futuro, quando ele vier 
a se aposentar.

Fizemos experimentos um pouco na linha de quem acorda 
num dia muito frio e tem um ótimo aquecedor, que ficou ligado 
a noite inteira. A situação é boa, porque, felizmente, ele tem um 
bom equipamento, mas é duro ir trabalhar!

Portanto, temos de fazer essa regulagem e mostrar as vanta-
gens ao trabalhador. Para o horizonte de vida de cada um, uma 
década é pouco, mas, com relação ao sistema, está na hora de 
criarmos esses mecanismos. 

Desculpe-me o Dr. Leonardo Rangel, grande técnico que aqui 
esteve e me socorreu em boa hora, mas temos de criar um siste-
ma. Francamente, acho o sistema da soma meio ultrapassado. Se 
não tivermos nada que fazer, se tivermos de nos esquivar de uma 
situação, podemos até usar isso. Sinceramente, o meu sonho é 
ter uma sociedade com uma previdência única, tal como preco-
nizava o meu partido, o PT, desde a sua fundação, assim como 
também a CUT, sem diferença entre homem e mulher, sem dife-
rença entre trabalhador urbano e rural, civil e militar, público e 
privado. Nós temos de fazer, mas essa é outra discussão. 

Temos de fazer o instrumental, Sr. Ministro. Se precisar me-
xer no Fundo de Garantia, que é o meu ponto de vista, vamos 
fazê-lo. A multa é outro experimento que não deu certo. Temos 
de rever muita coisa do Fundo de Garantia, e não para jogá-lo 
no benefício individual, o que prejudica o trabalhador. O País 
está cheio de patrão que paga a multa e recebe em dinheiro do 
outro lado; a multa, então, passa a não existir e vira instrumento 
de negociação. Tem que ir para o Fundo, para os trabalhadores 
todos. Aí, não tem jeito. E, para o aposentado que continuar 
trabalhando, o FGTS é depositado, mas vai para um fundo co-
mum. O FGTS não pode ser como um aumento indireto, para o 
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aposentado, caindo de velhice, continuar trabalhando porque a 
família não deixa ele se aposentar de fato. Isso é um absurdo. O 
direito tem que ser exercido na plenitude. Quem vive isso, vive 
numa armadilha, não vai poder se aposentar nunca. Está apo-
sentado, ganhando, mas continua trabalhando. E que dia pode 
parar, abdicar dessa fonte de renda inadequada? Temos de ter 
coragem de mexer no Fundo de Garantia, no sistema de multas. 
A multa tem de existir, mas vai para um fundo comum. Inclusive 
não pode ser indefinidamente crescente, porque, senão, como 
já é incorporado no custo, deixa de ser multa, porque tanto faz 
trocar, fazer turnover ou não. Tem de ser vantagem para segurar 
o trabalhador. 

Mas isso é adjacente, é paralelo, ajuda a resolver, mas não é 
o nosso foco. Temos de ter coragem de dizer as coisas como elas 
são. O movimento sindical brasileiro está maduro para discutir 
o que é melhor para o trabalhador e não viver aquela situação 
em que o dirigente sindical que faz um discurso que não corres-
ponde ao que é melhor para o trabalhador, porque acredita que 
a maior parte dos trabalhadores é ingênua e irá atrás de uma 
demagogia qualquer. Esta é questão sepultada; o mundo está 
mudando; a América Latina inteira já optou por governos popu-
lares; o Brasil também está maduro, e temos condição de fazer os 
ajustes necessários.

Sr. Ministro, estou inteiramente à disposição de V.Exa. e do 
Relator. Apresentei um projeto de lei, que vou trocar, porque, na 
correria do ano passado, apresentei com error. Não estou aqui 
lambendo a própria cria, não quero que nada seja provado, mas 
temos de dar contribuição no sentido de aperfeiçoar o sistema e 
de dar condições efetivamente justas e dignas para o trabalhador 
e para o aposentado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Muito bem, Depu-
tado Virgílio Guimarães, que teve também um tempo um pouco 
maior porque é autor de um dos projetos apensados. 

Quero saudar o ilustre Deputado Félix Mendonça, que retor-
na depois de uns dias de merecido descanso. Receba S.Exa. nosso 
carinho, nossa alegria e nossa torcida para, sempre forte, estar 
conosco muitos anos nesta vida. 
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Passo a palavra à Deputada Luciana Genro. 
Quero lembrar aos Deputados que o tempo é de 3 minutos. 

Sempre que precisar, como menos Deputados estão presentes, a 
Presidência poderá esticar um pouco o tempo, mas não tanto.

A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO – Obrigada, Sr. Presidente. 
Quero, em primeiro lugar, render minha homenagem ao Se-

nador Paulo Paim. Não fosse a persistência de S.Exa. em apresen-
tar esse projeto e lutar para que ele fosse aprovado pelo Senado, 
não estaríamos debatendo essa questão agora e, sequer, conside-
rando as possibilidades de mudança que vêm sendo aventadas, 
inclusive pelo próprio Relator.

Que essa fórmula do fator previdenciário é injusta, nós já di-
zemos desde que ela foi instituída, no Governo Fernando Henri-
que Cardoso. Eu até estranho o Ministro José Pimentel, que foi 
Deputado do PT — e o PT foi contra o fator previdenciário —, vir 
aqui fazer esse discurso claramente favorável ao fator previden-
ciário e justificar sua existência.

Vejo que faltou na exposição do Sr. Ministro uma avaliação 
sobre a injustiça do fator particularmente no que diz respeito ao 
fato de que ele penaliza justamente quem começa a trabalhar 
mais cedo. Podemos fazer uma comparação: por exemplo, quem 
começou a trabalhar aos 16 anos de idade, vai ter de trabalhar 8 
anos a mais em relação a quem começou a trabalhar aos 22, por-
que quem começou aos 22 anos já ganhou 4 anos em relação a 
quem começou aos 18, que vai ter de trabalhar 4 anos a mais para 
chegar ao patamar de quem começou a trabalhar aos 22 anos. 

Não quero dizer que a aprovação da proposta do Senado, tal 
como se apresenta hoje, seja o mundo ideal. No entanto, o fa-
tor previdenciário como está é um inferno para os trabalhadores 
que precisam se aposentar, particularmente para aqueles que co-
meçaram a trabalhar mais cedo. 

Estudo realizado pela FAPESP indica que, desde a introdução 
do fator previdenciário, o achatamento acumulado nas aposen-
tadorias, supondo o ingresso no mercado aos 18 anos, foi de 
31,8% para os homens, de 42,7% para professores de educação 
básica e de 51,33% para professoras de educação básica.
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Então, o fato de que quem começou a trabalhar mais cedo ter 
de trabalhar mais e o achatamento no valor das aposentadorias é 
um sinal evidente da injustiça do fator previdenciário. 

O Governo tem alegado, desde a época do Fernando Henri-
que, que o fator trouxe um ganho significativo para as contas 
da Previdência — 10 bilhões de reais desde 1999, quando foi 
instituído. Esses 10 bilhões foram surrupiados dos aposentados, 
porque esse dinheiro poderia estar circulando no mercado, mo-
vimentando a economia e gerando impostos para o Governo. 
Mas, não, ele foi retido.

No período de 1º de janeiro a 29 de março deste ano, o Gover-
no gastou 56 bilhões em juros e amortização da dívida pública. 
Então, o problema do Brasil não são os aposentados, não é a 
Previdência pública. É a dividia pública, que, em juros e amor-
tização, consome 30% do nosso orçamento. Se considerarmos a 
rolagem da dívida, chega a mais de 40% do orçamento do País o 
gasto em juros. 

Sobre isso os empresários não falam. O Governo também não 
fala. É como se o problema da dívida não existisse. Tudo recai 
sobre os aposentados, que têm de pagar a conta, e sobre os traba-
lhadores, que sofrem as consequências desse modelo econômico 
extremamente perverso.

É necessário, sim, que se estimule as pessoas a continua tra-
balhando por mais tempo, mas é preciso que haja emprego tam-
bém. Estamos agora numa situação absolutamente difícil em 
termos de geração de emprego. Aliás, já apresentei um projeto 
de lei que dispõe sobre o congelamento das demissões neste mo-
mento de crise econômica, porque todos sabemos da dificuldade 
que as pessoas com mais idade têm para se manter no mercado 
de trabalho.

É muito fácil dizer que temos de estimular as pessoas a traba-
lhar por mais tempo e evitar as aposentadorias precoces, mas não 
existe nenhuma garantia para quem tem mais de 40 ou 45 anos 
conseguir se manter no mercado de trabalho. Então, o risco é ele 
perder o emprego e não poder se aposentar, porque não consegui-
rá completar o tempo necessário ter uma aposentadoria decente.

Portanto, precisamos de mudanças urgentes nesse modelo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Conclua, por favor, 
Sra. Deputada.

A SRA. DEPUTADA LUCIANA GENRO – Concluo perguntan-
do ao Ministro qual é a opinião do Governo sobre a proposta do 
Relator — não foi feita formalmente ainda, mas já está circulan-
do pela imprensa —, de uma proposição intermediária entre a 
extinção do fator previdenciário e a situação atual.

Vejo que não é o ideal, mas, se houvesse a implementação 
dessa proposta, teríamos um pequeno avanço e uma relativa di-
minuição das injustiças a que estão submetidos os aposentados.

Sr. Ministro, o dado apresentado por V.Exa. de que apenas 
6% dos aposentados em 2008 tiveram incidência obrigatória do 
fator previdenciário não significa que muito mais gente não qui-
sesse se aposentar e tenha deixado de fazê-lo justamente porque 
a incidência do fator iria reduzir a valor da aposentadoria signi-
ficativamente.

O fato de que 6% tenham sido alcançados não significa que ape-
nas 6% do universo de aposentados seja atingido pelo fator previ-
denciário, mas, sim, que as pessoas estão retardando a aposenta-
doria, tanto que a média de idade aumentou, embora lentamente.

A verdade é que o fator previdenciário provocou injustiças, 
arrocho nas aposentadorias e maior dificuldade para as pessoas 
que começaram a trabalhar mais cedo, que terão de trabalhar 
muito mais para, quem sabe?, poder se aposentar — se conse-
guirem se manter no mercado de trabalho até completarem o 
tempo necessário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Com a palavra o 
Deputado Zonta.

O SR. DEPUTADO ZONTA – Sr. Presidente, Deputado Vignatti, 
Sr. Relator, Deputado Pepe Vargas, caro amigo e colega José Pi-
mentel, Ministro da Previdência, Secretário Helmut Schwarzer, 
que deve ser parente do Governador da Califórnia, porque o so-
brenome é quase igual — é difícil para nós, italianos, pronun-
ciarmos o seu sobrenome (risos.) —, colegas presentes, gostaria 
de cumprimentar todas as representações da classe trabalhadora 
brasileira aqui presentes.
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Este debate ocorre em um momento importantíssimo, e vou 
direto ao assunto. Temos posição muito clara em relação ao fator 
previdenciário. Há argumentos de sobra para dizer que a pro-
posta do Senado Paulo Paim de derrubar o fator previdenciário é 
corretíssima. Portanto, não há como nos convencer de que o fa-
tor previdenciário deva continuar. Temos de revogá-lo. (Palmas.) 
Essa é uma posição muito clara. 

Sou da época em que havia uma escala de contribuição. Po-
dia-se chegar a até 20 salários mínimos, depois passou para 15 e 
posteriormente para 10. Vou citar um cálculo que o fator previ-
denciário desequilibrou, e isso serve para todos. Até a edição do 
fator previdenciário, quem se aposentasse com base no teto — na 
época, 10 salários mínimos — poderia sofrer um redutor de até 
30% no total, ou seja, ficaria com 7 salários mínimos aproxima-
damente. Quem se aposentou depois do fator previdenciário, so-
freu uma redução para 4,2, ou seja, 68% de abatimento. Então, foi 
uma invenção maquiavélica. Aliás, amigo Ministro José Pimen-
tel, V.Exa. era Deputado na época e me parece que votou contra 
o fator previdenciário. Pelo menos era essa a posição da bancada. 
Portanto, não há por que manter o fator previdenciário.

Temos de nos preocupar com o aposentado e com sua longe-
vidade. Quanto mais vida tiverem, melhor. A aposentadoria não 
pode ser um castigo, tem de ser um prêmio para quem trabalhou 
tanto tempo. 

Então, primeira posição: somos a favor da derrubada do fator 
previdenciário.

 Segunda: quanto ao cálculo, Deputado Pepe Vargas, nós dis-
cutir uma nova fórmula, mas sem o fator previdenciário. Com 
toda a franqueza, esse é o ponto fundamental que temos de levar 
adiante nesta discussão, até porque a não incidência, por exem-
plo, do fator previdenciário a quem completa 65 anos de idade, 
no caso de homem, e 35 anos de contribuição não fecha bem, 
porque, se começou a trabalhador aos 18, ele vai pagar 47 anos e 
não 35 para não ser apanhado pelo fator previdenciário. Então, 
não tem discussão: no que se refere ao fator previdenciário, te-
mos de trabalhar pela sua derrubada. Vamos votar pela derruba-
da do fator previdenciário. 
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Em seguida, vamos discutir uma solução intermediária. De 
comum acordo com os representantes dos trabalhadores do Bra-
sil, vamos buscar um fator intermediário. Esta é a nossa posição, 
respeitando, naturalmente, todos os aspectos da discussão. Se o 
aposentado puder continuar trabalhando, deve continuar traba-
lhando, é lógico. Afinal, tudo aquilo que ele recebe não guarda 
para si. Ele repõe no mercado; assim, quanto mais dinheiro ele 
receber, mais vai ter para fazer girar a economia e mais contri-
buintes pagarem à Previdência também. 

E, daqui a pouco, teremos de examinar o outro projeto do 
Senador Paulo Paim, aquele que estabelece o índice de correção 
das aposentadorias seja igual ao de reajuste do salário mínimo. 
Esse é outro bom tema para, daqui a alguns dias, trazermos à 
discussão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Com a palavra o 

Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Parlamentares, caro colega e amigo José Pimentel, com 
muita honra para todos nós, companheiros desta Comissão de 
Finanças, é hoje Ministro da Previdência Social, com responsa-
bilidades das maiores. Todo o País depende da chamada ordem 
social, com o seu amplo conceito de seguridade, previdência so-
cial, assistência social e saúde. 

 Hoje, no País, milhões de brasileiros dependem exclusiva-
mente da previdência oficial. A ordem social também abrange 
programas de assistência social que beneficia mais de 3 milhões 
de pessoas, através da chamada renda mínima de prestação con-
tinuada prevista na Lei Orgânica da Assistência Social, que tive-
mos a honra de aprovar para pessoas portadoras de necessidades 
especiais e idosos que não tinham renda nem renda familiar. Ali-
ás, outra luta do Congresso Nacional é para que essa medida seja 
estendida a famílias que tenham renda um pouco superior a um 
quarto da renda per capita exigida para a concessão do benefício. 
Se algum programa social deveria ser incrementado no Brasil, no 
meu modo de ver, é este, porque atenderia a milhões de pessoas 
realmente necessitadas, portadoras de necessidades especiais, e 
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idosos que não têm aposentadoria. Este é um capítulo todo espe-
cial que gostaríamos de discutir nesta Casa, que conta com inú-
meros projetos sobre o assunto, inclusive um de minha autoria. 

Outra questão fundamental são os programas sociais que de-
viam ser discutidos à luz da questão previdenciária, colocando-se 
a solução dos problemas sociais daqueles que não têm cobertura 
previdenciária em nosso País. 

A verdade é que a ascensão do Deputado José Pimentel ao car-
go Ministro da Previdência possibilitou a sanção do Presidente 
da República a proposta que visava à melhoria do microempre-
endedor individual. Há mais de 2 anos, aprovamos a Lei Geral 
da Micro e Pequena Empresa, na qual estabelecemos o micro-
empresário individual, mas ficou um pouco oneroso, um pouco 
caro para o autônomo legalizar a sua situação perante o INSS e 
os fiscos federal, estaduais e municipais.

Dada à capacidade, à criatividade e ao entendimento sobre a 
problemática social do nosso País do Sr. Ministro, conseguimos, 
ano passado, aprovar essa lei, o que irá permitir a formalização 
de 11 milhões de profissionais autônomos, os quais, por sua vez, 
geram 14 milhões de empregos. Quer dizer, estamos falando de 
25 milhões de brasileiros e brasileiros que estão à margem da for-
malização, que não têm carteira assinada, que não têm nenhum 
tipo de garantia previdenciária.

Assim sendo, a partir de julho, passaremos a viver um grande 
momento na história do Brasil. Quero, por isso, dedicar-me espe-
cialmente a essa tarefa na minha região e meu Estado, ajudando 
essas pessoas a se formalizarem. E o que é mais importante: elas 
não irão precisar de um contabilista; a inscrição será feita dire-
tamente perante o Ministério, conforme prevê a Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas, sem dúvida alguma, uma revolução 
tributária neste País.

Não fosse a Lei Geral, o SIMPLES e o Super SIMPLES, estarí-
amos hoje, com certeza, com um crescimento negativo na eco-
nomia. O que tem garantido o emprego e o crescimento da eco-
nomia brasileira é o apoio dado à micro e à pequena empresa 
durante os 8 anos do Governo Fernando Henrique e os 6 anos 
e 3 meses do Governo Lula. E os Estados em o Governador teve 
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um entendimento maior, como o do Paraná, colhem ainda mais 
benefícios para os seus milhares de trabalhadores.

Outra preocupação, Sr. Ministro, é com a Previdência. Os pro-
blemas relacionados à Previdência extrapolam o cálculo atuarial. 
O Brasil não quer discutir cálculo atuarial. A atuária é uma ciência. 
No mundo inteiro, é respeitada, mas no Brasil, não. E vem exata-
mente do Senado Federal, a Câmara dos Estados, um projeto de lei 
para modificar a legislação previdenciária. A nós aqui, que já vive-
mos esse drama, não resta outra possibilidade a não ser acompa-
nhar o que o Senado da República mandou para cá, a menos que 
o Presidente Lula faça um apelo para o Parlamento brasileiro.

Ouvi há pouco o pronunciamento de um Deputado da base 
do Governo reiterando o seu compromisso pela derrubada do fa-
tor previdenciário. Imaginem nós, simples mortais, Deputados de 
Oposição, contrariar a decisão que veio do Senado da República. 

Compreendo as dificuldades do Governo — e o custo para a 
Nação foi explicitado no gráfico apresentado pelo Ministro — e, 
muito mais, o esforço do Relator para encontrar uma fórmula in-
termediária que possa satisfazer o País, especialmente os milhões 
de eleitores que acreditaram que o fator previdenciário era um 
mau, como aqui definido pelo Deputado que me antecedeu. Se 
ele é um mau, tem de ser extirpado da legislação, a não ser que 
haja realmente uma tomada de posição muito clara e nítida.

Tenho o maior respeito, consideração e carinho pelo Ministro 
Pimentel, mas posições políticas foram tomadas. Esse projeto foi 
uma decisão política que veio do Senado em resposta ao que foi 
estabelecido lá atrás e que custou muito a milhões de pessoas e 
custou também muito politicamente.

Na minha consideração, esse projeto de lei vai prosperar. Se 
depender deste modesto Deputado, do meu voto, ele será apro-
vado, porque não vi, até agora, essa fórmula.

Com todo respeito, também não me convence, Deputado 
Pepe, porque parece que V.Exa. está tentando arrumar uma saída 
política. Até entendo a situação difícil em que se encontra neste 
momento perante todos aqui. Essa fórmula, como dissemos, não 
convence. Se é para encontrar alternativa para tangenciar e se é 
só para dar uma resposta que fez um esforço muito grande...
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Digo isso com toda tranquilidade, com todo entendimen-
to político, porque há problemas na vida do País que precisam 
ser enfrentados. Sabemos que a crise econômica é grave e não é 
maior por conta da estabilidade econômica alcançada. Modéstia 
à parte, fiz parte da conquista dessa estabilidade econômica, a 
duras penas, porque passamos e pagamos pela estabilidade eco-
nômica durante muitos anos.

Desejo um Brasil com crescimento e prosperidade, e que es-
ses milhões de trabalhadores tenham direito à aposentadoria, 
tenham garantidos seus direitos. Vale dizer que os direitos traba-
lhistas estão consagrados no texto constitucional no art. 7º. São 
35 direitos constitucionais. A meu ver, são cláusulas pétreas. 

Para concluir, qualquer modificação necessitará de muito 
convencimento e muita explicação, principalmente levando em 
conta o passado desta Casa e deste País.

Eram essas as minhas considerações.
Desta maneira, manifesto a minha posição favorável ao pro-

jeto que veio do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Consulto os De-

putados se desejam realmente usar a palavra. O Deputado Félix 
Mendonça já se manifestou. 

Com a fala do Deputado Félix Mendonça, nosso Vice-Presi-
dente, concluiremos esta fase e, em seguida, ouviremos o Minis-
tro José Pimentel.

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA – Sr. Presidente, an-
tes de mais nada, queremos agradecer pelas referências. V.Exa. é 
sempre muito generoso.

Sr. Ministro, conhecemos o seu espírito público, a sua dedi-
cação à causa pública, algo indiscutível nesta Casa. Portanto, 
merece V.Exa. toda confiança desta Casa, de adversários e, sem 
dúvida, de correligionários.

Discutimos aqui o Regime Geral de Previdência. 
Antes, temos de fazer uma digressão, assim como fez o Virgí-

lio: o ideal seria que chegássemos a uma sociedade contemplativa, 
em que todo o sistema produtivo — como, aliás, já acontece no 
Kuwait, onde a riqueza é tão grande que ninguém precisa pagar 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

216
Fator Previdenciário

nada — e o trabalho fossem, digamos, uma tarefa espontânea. 
Mas não é isso que acontece nos nossos regimes. 

O projeto de V.Exa. corrige em parte problemas do atual siste-
ma, que muitos julgam perverso. 

Tenho 81 anos e nunca deixei de trabalhar. Os meus colegas 
de turma, engenheiros, que continuam trabalhando estão ativos 
e fortes; os que se aposentaram entraram em depressão, tiveram 
problemas psicológicos graves. É algo portanto que deve ser es-
tudado. Trabalhar é também uma terapia. É preciso entender que 
o trabalho não é um castigo. O trabalho só passa a ser castigo 
quando se torna forçado, exaustivo. Mas o trabalho em si tem 
um limite da sua ação produtivo, e o homem quando se sente 
improdutivo começa a cair psicologicamente, o que é natural.

Não se trata do fato de a aposentadoria ser aos 70 anos. Há 
pessoas com 70 anos que não têm condições mais de trabalhar, 
há pessoas com 60 anos que não têm condições mais de traba-
lhar, assim como há pessoas com 80 anos, como eu, que traba-
lham normalmente. Sistematicamente, faço meu exercício pela 
manhã, começo a trabalhar às 8 horas. Portanto, sou um exem-
plo de que o trabalho não é essencial. Muitos dizem: “Começou a 
trabalhar com 18 anos”. Eu nasci na roça, sou engenheiro, tenho 
muitos irmãos, todos eles trabalham. Eu tenho 17 irmãos, todos 
vivos, alguns mais vivos do que outros e todos eles trabalham. 
Isso não é um problema grave. 

A Deputada Luciana disse algo importante sobre a dívida pú-
blica. O Fundo de Compensação de Variações Salariais — FCVS 
é extremamente danoso para o País. A dívida pública tem de ser 
examinada para dela se escoimar o que é verdadeiro e o que é 
dispensável. Sem dúvida, isso deve ser discutido.

Mas senti que a tentativa do Ministro foi a de corrigir o que 
possa acontecer com o fator previdenciário que todos estão 
achando perverso. Eu acho até que vamos ter esse problema, 
pelo gráfico que examinei aqui, em 2023. Nesse ano, ele começa 
a ter maior problema, porque até aí o projeto atual continua no 
mesmo patamar. 

Portanto, vou votar contra o fator previdenciário e a favor 
da solução apresentada pelo Ministro. Como disse o Deputado 
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Hauly, é uma tentativa de se fazer algo melhor para o sistema 
previdenciário.

Sabemos que o sistema previdenciário, do Regime Geral da 
Previdência, tem uma complementação: o PIS/PASEP, a COFINS, 
a Contribuição Sobre o Lucro Líquido das empresas. Há uma par-
te para a previdência e outra para a assistência social. Mas a parte 
para a previdência é importante, quer dizer que o Regime Geral 
da Previdência tem de ter uma parte de contribuição do traba-
lhador, mas outra é da sociedade, sobretudo para os que não têm 
carteira assinada, que trabalharam a vida inteira. Nós que nasce-
mos no campo conhecemos isso. Há pessoas que passaram toda 
a vida sem assistência, inclusive idosos, mas hoje têm assistência. 

É importante vermos que o fato de a pessoa ter ou não con-
tribuído não impediu que ela ajudasse, com seu trabalho, para o 
crescimento do País. 

O Regime Geral de Previdência tem de ser visto sob esse as-
pecto, ou seja, uma parte é a contribuição, outra é a que já te-
mos até por lei. Se tirarmos aqueles 20% de que o Governo pode 
dispor à vontade, teremos condições de equilibrar esse sistema. 
Na verdade, ele é indispensável. O nosso sistema previdenciário 
é, sem dúvida, o maior do mundo. Fizemos essa comparação e 
verificamos que temos um sistema previdenciário fantástico. 

Somente dessa forma, com visão global do assunto, podemos 
trabalhar. A previdência pública também tem de ser examinada, 
pois tem fator importante na previdência, e o assegurado é mui-
to mais beneficiados do que os trabalhadores.

Há de se fazer um sistema justo, em que haja a contribuição 
não só do trabalhador, do empresário, mas também da socieda-
de, por meio do Estado, para que ele se equilibre. Acho até que já 
existem leis para tanto, e, dentro desse contexto, pode ser feito.

Sr. Ministro, V.Exa. pode contar com nossa participação que é 
de interesse público.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Peço ao Deputado 
Félix Mendonça que assuma a Presidência para eu ir registrar 
minha presença no plenário. 
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Passo a palavra à Deputada Jô Moraes e, por último, ao Depu-
tado Acélio Casagrande. Encerrada a fala dos Deputados, passa-
remos a palavra ao Sr. Ministro. 

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES – Sr. Presidente, Sr. Ministro, 
tivemos aqui um grande desafio: o de dar conta da diversidade das 
preocupações que discutíamos há pouco na Comissão Especial da 
Crise a respeito do emprego e do sistema bancário. Essa discussão 
fez com que eu perdesse a maior parte da intervenção de V.Exa. 

Já tive oportunidade de conversar com o Ministro em outros 
momentos sobre o foco central desta audiência.

Em primeiro lugar, não podemos discutir o fator previdenci-
ário apenas no momento presente. Partimos da ideia de que o 
sistema de seguridade social neste País é não apenas uma grande 
conquista democrática, mas também uma grande conquista de-
senvolvimentista. 

Não fosse esse sistema hoje existente, o processo de inclusão 
da maior parte da sociedade brasileira, que são aqueles que ga-
nham na faixa inferior da aposentadoria, não teríamos a dimen-
são do mercado interno que temos hoje. 

Quando se enfrenta uma crise, deve-se ter um mecanismo es-
trutural da sociedade brasileira que sustente essa alternativa.

Discutir seguridade e, no caso, a previdência não é problema de 
política assistencial, e sim do desenvolvimento do País, como se 
cria dinâmica estrutural que leve à sustentabilidade e à inclusão. 

Temos nesse período de crescimento econômico uma estagna-
ção do processo dos recursos auferidos da renda em relação aos 
recursos do capital. Então, discutimos seguridade e previdência 
numa outra lógica e não como poupar recursos do Brasil.

Ministro, desejo saber a opinião de V.Exa. acerca do projeto 
de alteração da reforma tributária que empaca profundamente a 
política de garantir recursos para a seguridade e, como consequ-
ência, para a aposentadoria. O que está aí nos leva a uma ameaça 
e nos deixa numa situação de profunda instabilidade. 

Entendo a sua proposta, que já tive oportunidade de ouvir, 
como de transição. Acabar com o fator previdenciário é unâni-
me. V.Exa. bem definiu a origem desse instituto, a perversidade 
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com que foi introduzido na legislação e no momento em que 
isso ocorreu. 

Obtivemos algum nível de conquista democrática que não nos 
levou ao desmonte dos sistemas de seguridade, como aconteceu 
em outros países, particularmente no Chile e na Argentina.

Acho que deve haver consenso absoluto. Precisamos entender 
se é possível uma transição para se retomar a possibilidade de 
recuperação com um sistema justo de reposição das aposentado-
rias. A meu ver, é possível.

A adequação da nova faixa etária da sociedade brasileira em 
razão do desenvolvimento alcançado não deve ser feita num 
processo de apenação dos que já estavam dentro do mercado de 
trabalho?

O Deputado Félix Mendonça disse muito bem que há contra-
partida da sociedade. E é um pacto quase que humanitário, mas 
é de justiça e de valorização do trabalho, porque o trabalho não 
pode ser um processo a ser castigado. O trabalho é uma realiza-
ção humana. 

Por isso quero entender como o Ministro compreende esse 
processo de transição que absorve as mudanças que ocorrem na 
sociedade brasileira do ponto de vista etário e do desenvolvi-
mento que ele realiza nas conquistas sociais, mas que chegue a 
uma retomada de valorização do trabalho como uma instância 
superior de realização humana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Com a pa-
lavra o Deputado Acélio Casagrande. 

O SR. DEPUTADO ACÉLIO CASAGRANDE – Boa tarde. 
Saúdo o Ministro José Pimentel, os Deputados Félix Mendon-

ça e Pepe Vargas, Relator, e também o Secretário de Políticas da 
Previdência Social.

Não quero ser repetitivo, mas represento uma região do Es-
tado de Santa Catarina que frequentemente tem feito reuniões, 
sobretudo os setores metalúrgico, de mineração e outros, como o 
de cerâmica e de plástico, muito forte nessa região. 

Entendo ser necessário o equilíbrio das contas tanto do Esta-
do como de todo o País. Temos a responsabilidade de fazer com 
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que a previdência seja sólida e permanente. O projeto veio do 
Senado para a Câmara com a proposição de extinção do fator 
previdenciário. Precisamos encontrar alternativas baseadas nos 
cálculos — claro que o Ministério tem essa competência.

Defendo, sim, a extinção do fator previdenciário. Na condi-
ção de membro da Comissão de Seguridade Social e Família, tra-
go o que se ouve no País hoje: a proposta do Senador Paulo Paim 
é ideal para os aposentados. Para a Câmara mudar o encaminha-
mento, Deputado Vignatti, que ainda não sei qual seria, tem de 
encontrar um reequilíbrio, uma nova fórmula. Defendo aqui a 
extinção do fator previdenciário.

Os cidadãos que se aposentam contam com aquele valor na 
sua renda e depois o valor vai se achatando. Esta é a situação 
hoje no País.

Cumprimento o Ministro José Pimentel pela sabedoria e, des-
de já, faço esse apelo, em nome dos aposentados e pensionistas 
do Brasil: que se encontre um caminho para a extinção do fator 
previdenciário. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – O Deputado Acélio 

Casagrande tem grande presença, é representante de vários se-
tores da sociedade, mas aqui não é permitido qualquer tipo de 
manifestação, por questão regimental. É bom ter isso presente 
para o bom andamento da audiência pública, tendo em vista 
que tivemos a oportunidade de trazer todos os setores contem-
plados para o debate.

Informo que o Presidente está chamando os Deputados ao 
plenário para registrarem presença. Do contrário teria de encer-
rar a sessão por falta de quorum. Situação pouco normal. Estamos 
sempre presentes. Sabemos que esta semana é muito difícil obter 
quorum para votação. 

Por isso, o Deputado Jorge Boeira, que havia pedido a palavra, 
saiu. Quando S.Exa. voltar, concederei a ele a palavra para as 
considerações. 

Passo a palavra ao Deputado e Ministro José Pimentel.
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O SR. MINISTRO JOSÉ PIMENTEL – Saúdo os Deputados pelas 
várias intervenções. 

Inicio registrando que na reforma de 2003, com a expectativa 
de vida que tínhamos e com a quantidade de filhos versus casal, 
teríamos, em 2050, 259 milhões e 770 mil habitantes no Brasil. 
Ou seja, se pegarmos a projeção da década de 90 até 2000 e os úl-
timos dados do IBGE de 2002, projetando a quantidade de filhos 
versus a quantidade de casal e a expectativa de vida, em 2050, 
teríamos 259 milhões e 770 mil habitantes.

Com as projeções de 2008, em que a quantidade de filhos 
caiu para 1,86 por casal, a previsão era de que, somente em 2020, 
estaria em 1,8.

A educação familiar, o mundo da informação, antecipou para 
2008 a média de quantidade de filhos para 1,86. Com a melhoria 
da qualidade de vida, as novas tecnologias, o saneamento básico, 
a reeducação alimentar, o Programa Saúde da Família, a expecta-
tiva de vida, todo esse conjunto de ações, o novo planejamento 
feito em 2008, mostrou que, em 2050, haverá 215 milhões 287 
mil habitantes.

Portanto, a população brasileira deve crescer até 2025. A par-
tir daí, a exemplo dos países europeus e de outros países que têm 
o patamar de renda igual ao nosso, começará a diminuir. Em 
2050, teremos apenas 215 milhões 287 mil habitantes.

Naquela projeção de 2004, também planejávamos ter uma 
juventude, a partir dos 16 anos, de 53 milhões de pessoas tra-
balhando e contribuindo. Na nova projeção, esse número está 
caindo para apenas 30 milhões e 400 mil. Ou seja, vamos ter 
uma diminuição, nesse período, de 25 milhões de jovens no Bra-
sil. Isso significa menos membros nas famílias, menos pessoas 
produzindo, menos pessoas contribuindo.

A nossa população acima de 60 anos, que está hoje em 17 mi-
lhões e 900 mil, em 2050, estará em 64 milhões e 50 mil pessoas. 

É dentro desse cenário que estamos planejando a previdência 
pública. Fizemos o planejamento estratégico até 2015 como po-
lítica de Estado, e até 2050 como projeção.

Nessa forma de fazer, estamos também definindo a data da 
reforma da Previdência. 
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A Previdência é como uma casa, precisa ter reformas perma-
nentes, sob pena de não acompanhar a evolução da sociedade. 

Portanto, essa decisão que o Congresso Nacional está toman-
do vai também decidir a data da reforma constitucional para 
a Previdência brasileira. Nós precisamos fazê-la independente-
mente de quem for o Governo. Ela é importante porque nossa 
sociedade diminui a sua quantidade de jovens, diminui a sua 
quantidade de contribuintes e aumenta a longevidade. 

Nessa base de cálculo, não estamos trabalhando ainda com os 
efeitos da célula-tronco, resultado das novas tecnologias que nos 
próximos 10 anos estará implantada no mundo e também no Bra-
sil. Nós não estamos ainda trazendo esse aspecto. Já temos alguns 
estudos preliminares sobre isso, mas ele ainda não está incluído. 

Dito isso, essa matéria é bastante conhecida de nossa Casa. E 
me assusta quando parte dos nossos Congressistas só leem um 
dos artigos do projeto de lei, não faz referência ao que trata da 
média curta. Eu compreendo o porquê disso: ele é insustentável 
sob qualquer aspecto, seja de justiça social, seja de melhoria da 
qualidade de vida e de renda dos mais pobres e sobretudo ele é 
atuarialmente injusto e insustentável, o que traz maior impacto. 
Eu compreendo as pessoas não fazerem referência a esse tema, 
porque ele não está na agenda política da sociedade brasileira, 
por motivos claros: porque beneficia os de sempre e não a maio-
ria da sociedade brasileira. 

É verdade que o nosso Relator tem feito um esforço muito gran-
de para pautar esse aspecto. É verdade que uma série de estudiosos 
têm pautado essa matéria, mas é verdade também que só discu-
timos esse tema nas reuniões reservadas. E todos, nas reuniões 
reservadas, declaram que é imoral, é injusto e insustentável, mas, 
lamentavelmente, de público são poucos os que discutem essa 
questão da média curta. Ela permite que uma mulher contribua 
27 anos sobre um salário mínimo, contribua 3 anos sobre o teto, e 
receba o beneficio em média por mais 42 anos, tendo contribuído 
apenas 3 anos. E as pessoas não tratam disso porque, por mais 
simples que seja a pessoa, sabe que não vai defendê-lo. É o primei-
ro artigo do projeto de lei, mas as pessoas só leem o segundo. 
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Essa sistemática permite que um homem contribua 32 anos 
sobre 1 salário mínimo, depois, 3 anos sobre o teto, e receba 
durante 32 anos o teto, tendo contribuído apenas 3 anos. E não 
estou aqui somando os efeitos da pensão — poderíamos apre-
sentar o cálculo da pensão —, estou trabalhando exclusivamente 
com a vida média de quem chega aos 60 anos, com os marcos de 
hoje, porque com as novas tecnologias, nós queremos que cada 
indivíduo, cada homem e cada mulher, tenha uma vida muito 
mais longa e mais saudável. E vamos ajustando o nosso sistema 
previdenciário para essa nova realidade. 

Volto a dizer: fizemos um levantamento minucioso de quem 
se aposenta por tempo de contribuição e os demais trabalha-
dores. Trazemos aqui os números de 2008. Dos cerca de 4 mi-
lhões de benefícios de 2008, 6% deles foram alcançados pelo 
fator previdenciário. Esses 6%, na sua ampla maioria, têm previ-
dência complementar. Abrimos os números todos, e temos cada 
um marcado e identificado. Pertencem às 300 maiores empresas 
do Brasil, que têm política de recursos humanos e estabilidade 
indireta. Eles têm os maiores salários do Brasil, aposentam-se, 
recebem a parte da Previdência, recebem a parte da Previdência 
Complementar e deixam de gerar outros empregos. 

Nós precisamos discutir essas matérias. É legal — não discu-
timos isso —, é formal, mas é preciso fazer esse debate, para que 
possamos construir um sistema mais justo e fraterno. 

Precisamos ter clareza de que, hoje, 67% da sociedade bra-
sileira está acima de 16 anos de idade com cobertura previden-
ciária, e 37% da sociedade brasileira acima de 16 anos de idade 
que não têm cobertura previdenciária são todos trabalhadores 
urbanos — são todos trabalhadores urbanos! O primeiro grande 
grupo são os microempreendedores individuais. Os Parlamenta-
res que estudam a micro e a pequena empresa têm esses dados 
com muita clareza. 

As pesquisas do PNAD e do IBGE a cada ano nos trazem esses 
números. A última pesquisa é de 2007 e identifica 11 milhões e 
100 mil famílias nessa situação, com algo em torno de 14 milhões 
de empregos informais, somando mais ou menos 25 milhões de 
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pessoas acima de 16 anos de idade que têm renda e não têm qual-
quer cobertura previdenciária.

Junto com esse público, temos outra parcela: as trabalhadoras 
domésticas. Há aproximadamente 7 milhões de trabalhadoras do-
mésticas, quase todas nos lares da classe média. Desses 7 milhões, 
algo em torno de 2 milhões e 200 mil têm vínculo empregatício e 
cobertura previdenciária, e 4 milhões e 800 mil não têm qualquer 
cobertura previdenciária — no dia em que dão à luz uma criança 
não têm direito a 1 dia para ficar com ela e dar-lhe o peito, en-
quanto nós estamos lutando por 6 meses de licença-maternidade. 
Acredito que temos sim de lutar por 6 meses de licença-materni-
dade, mas precisamos ter um olhar muito forte para essas 4 mi-
lhões e 800 mil brasileiras que não têm qualquer direito.

Este Congresso Nacional, em 2006, aprovou legislação esta-
belecendo que cada real pago pela empregadora ou empregador 
doméstico à Previdência dessas trabalhadoras é abatido integral-
mente do Imposto de Renda. Portanto, a questão aqui não é mais 
benefício, é conscientização. Nós precisamos fazer esse debate 
para que essas 4 milhões e 800 mil mulheres possam também ter 
seu benefício previdenciário. Neste 2009, ao mesmo tempo em 
que fazemos essa discussão, precisamos também ter um olhar 
sobre esse aspecto.

O Relator tem feito um esforço muito grande para construir 
uma saída intermediária. Tem dialogado com centrais sindicais 
dos trabalhadores e com empregadores e construído, no Congres-
so Nacional, uma saída que nos permita discutir a reforma pre-
videnciária um pouco mais à frente. Estamos trabalhando para 
que isso ocorra entre 2019 e 2023. Presidente Félix Mendonça, as 
regras que estamos trabalhando é para que essa reforma alcance 
os novos trabalhadores a partir dali. Dependendo do sistema que 
conduzirmos, ela poderá ser antecipada ou adiada.

No gráfico, tivemos o cuidado de explicitar com minuciosida-
de o que representa cada iniciativa que tomamos nesse projeto 
de lei, para deixar claro que a definição que tomarmos aqui in-
fluenciará também na fixação da data da reforma constitucional 
previdenciária que necessariamente terá de ser feita. Nosso olhar 
é entre 2019 e 2023, quando a situação demográfica brasileira, a 
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quantidade de filhos já estará mais estabilizada, dando seguran-
ça maior para fazer esse ajuste.

Se formos pelo caminho mais fácil, que alguns estão discu-
tindo, ela terá de ser antecipada em muito. Aí, aguardaremos o 
melhor momento para fazer esse debate. Nosso papel é trazer um 
conjunto de informações para que as pessoas possam deliberar 
com consciência. Volto a dizer: o que me assusta é um projeto 
dessa magnitude, com a injustiça social que traz a média curta, 
não estar na agenda política brasileira. Espero que venha a fazer 
parte dela, porque essa matéria é socialmente injusta, extrema-
mente excludente e prejudica toda a sociedade brasileira.

Nobre Presidente, fico à disposição de V.Exa. Não sei se o Re-
lator pretende abordar mais alguma matéria.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Félix Mendonça) – Muito obri-
gado, Sr. Ministro.

Está havendo votação nominal, mas acho que dá tempo de 
nosso Relator Pepe Vargas fazer seus comentários rapidamente.

O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Sr. Presidente, prezado Mi-
nistro, Srs. Deputados, não vou fazer, obviamente, avaliação das 
posições que cada Parlamentar aqui teve ou não sobre o projeto.

Quero apenas fazer referência a uma questão levantada pelo 
Deputado Félix Mendonça e pela Deputada Jô Moraes, que acho 
tem a ver com o relatório que pretendemos produzir. 

Muitos Parlamentares falaram em tentar encontrar alternati-
vas de meio termo. Nós estamos buscando essa negociação. 

Mas o Deputado Félix Mendonça e a Deputada Jô Moraes 
apresentaram a mesma questão, basicamente, que julgo impor-
tante contemplar no nosso relatório. S.Exas. disseram que o nos-
so sistema previdenciário conta com a contribuição do empre-
gador, com a contribuição dos empregados e com contribuições 
sociais pagas pelo conjunto da sociedade e que isso tem de ficar 
explicitado. Foi assim que entendi. Também é importante agre-
gar que temos a contribuição dos trabalhadores rurais. Tenho 
ouvido nesse debate, em muitos lugares que tenho ido, pessoas 
sustentarem que o trabalhador rural não contribui, o que não é 
verdade. Ele contribui sobre a comercialização da sua produção 
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agrícola, que tem um percentual que é recolhido na comerciali-
zação do produto.

Então, um dos temas que queremos contemplar é o que esta-
belece as regras das demonstrações contábeis do Regime Geral de 
Previdência Social, em que obviamente temos de considerar não 
só a receita previdenciária própria, mas também aquela neces-
sidade de financiamento extraordinário, que precisa pegar das 
contribuições sociais. E também demonstrar as receitas de forma 
mais efetiva, em que vai ficar claro que o trabalhador rural con-
tribui. Portanto, ele deve estar como benefício previdenciário e 
não como benefício assistencial. E também ter regras mais claras 
das demonstrações contábeis. 

Creio que foi o que o Deputado Félix Mendonça e a Deputada 
Jô Moraes abordaram e necessariamente deverá constar do re-
latório. Pretendemos elaborar um regramento que contemple a 
preocupação desses 2 Parlamentares. 

Só queria fazer essa referência. No mais, agradeço ao Ministro 
por sua presença e pelos esclarecimentos que nos prestou. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Vamos fazer uma 
homenagem ao Deputado Jorge Boeira, que foi ao plenário re-
gistrar sua presença e votar justamente no momento em que foi 
chamado para usar da palavra. Então, S.Exa. é o último Deputa-
do a falar.

O SR. DEPUTADO JORGE BOEIRA – Obrigado ao Presidente, 
ao Ministro José Pimentel pela consideração, ao nosso querido 
companheiro Pepe Vargas e ao Dr. Helmut.

Semana passada, vieram a esta mesma Comissão alguns pales-
trantes e algumas questões interessantes foram cogitadas. Preci-
so conferir se esses dados são fidedignos, mas há informação de 
que, nos últimos 9 anos, a Previdência, com o fator previdenciá-
rio, gastou em torno de 10 bilhões de reais. 

O SR. DEPUTADO JORGE BOEIRA – O.k. Deixou de gastar 
10 bilhões de reais. Enquanto todos os benefícios pagos durante 
esses 9 anos foram de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Portanto, 
o que se deixou de gastar com a economia realizada daria um 
percentual de 0,69 em relação a todos os benefícios pagos. 
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Não me parece que o fator previdenciário tenha sido, ao lon-
go destes anos, a solução para a Previdência. E nem a sua extin-
ção vai significar a quebra da Previdência. 

O Relator, Deputado Pepe Vargas — desculpe-me, não conse-
gui chegar aqui mais cedo —, traz uma fórmula interessante, a 
do 85/95. Só tenho uma preocupação com essa fórmula, que diz 
respeito exatamente àquele cidadão de uma família mais sim-
ples, mais humilde, que precisa começar a trabalhar mais cedo, 
aos 16 anos de idade, possivelmente, e vai ter que completar o 
somatório de 95.

Temos alguma solução encaminhada para esse tema, Deputado?
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Com a palavra o 

Relator, Deputado Pepe Vargas, para responder à indagação do 
Deputado Jorge Boeira.

O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Nessa hipótese, sendo um 
trabalhador de sexo masculino, se ele começou a trabalhar aos 
16 anos de idade e ficar em pleno emprego durante sua vida 
laboral, com 35 anos de contribuição, ele vai atingir isso aos 51 
anos de idade. 

Pela regra atual, o fator previdenciário dele vai ser zero vírgula 
seiscentos e alguma coisa. Ele perde, em média, 37%, 38%, se se 
aposentar com essa idade. 

Outra possibilidade para esse trabalhador é permanecer con-
tribuindo até atingir o fator previdenciário 1, o que aconteceria 
por volta dos 59 anos de idade e 43 de contribuição. Mas sempre 
é bom lembrar que todo dia 1º de dezembro de cada ano, o IBGE 
atualiza a expectativa de vida e muda a tábua de mortalidade e a 
expectativa de sobrevida das pessoas. 

De 2007 para 2008, isso implicou 53 dias a mais de contribui-
ção — a mudança da tábua de 2007 para 2008. Então, na realida-
de, não vão ser 59 anos e 43 de contribuição. Vai ser algo mais, 
porque nestes 9 anos a expectativa de sobrevida vai aumentar. 
Então, poderíamos dizer que será alguma coisa entre 59 anos de 
idade ou 60 anos de idade, 43 anos de contribuição ou 44 anos 
de contribuição. 
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Pela fórmula 95, esse trabalhador, em vez de ter que ir até os 
59 ou 60 anos de idade, 43 ou 44 anos de contribuição, iria até os 
55,5 anos, teria mais 4,5 anos e, com 55,5 anos conseguiria chegar 
ao fator 1. Aposentar-se-ia com 100% do valor a que faria jus.

O SR. DEPUTADO JORGE BOEIRA – Mas aí, Deputado, haverá 
trabalhadores que terão fator 1 aos 35 anos de serviço e traba-
lhadores que só terão fator 1 aos 43 anos de serviço. Portanto, 
parece-me que essa fórmula, apesar de ser bastante sensata, traz-
nos essa injustiça. Então, se possível, devemos tratar desse tema 
no sentido de que pudéssemos...

O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – Com 43, não. Quarenta e 
três é na regra atual. Eu peguei o exemplo do mesmo trabalhador 
na regra atual com a fórmula 95, digamos assim.

O SR. DEPUTADO JORGE BOEIRA – Em suma, independente 
de números, Deputado, há evidência de que alguns trabalharão 
mais do que outros para ter o fator igual a 1. Essa é a grande pre-
ocupação neste momento.

O SR. DEPUTADO PEPE VARGAS – O que o senhor aborda é 
verdade na regra atual também. 

O que acontece inclusive com a ampla maioria dos trabalha-
dores? Ingressam no mercado de trabalho, não ficam emprega-
dos a vida inteira, há momentos em que estão empregados e 
contribuindo, momentos em que não conseguem emprego, es-
tão na informalidade e não contribuem. Por isso, o número de 
aposentadorias do trabalhador que não chega aos 35 anos de 
contribuição é muito elevado. É mais elevado do que o número 
de trabalhadores que se aposentam por tempo de contribuição. 

Costumo dizer que há determinadas injustiças que o mercado 
de trabalho, tal qual é hoje, coloca, e que a Previdência Social 
não consegue corrigir, nem na regra atual nem na... Há injusti-
ças que de fato o mercado de trabalho brasileiro, por ser muito 
heterogêneo...

Agora, a sugestão que V.Exa. levanta é a de tentarmos encon-
trar alternativas. Vamos estudar. Estamos abertos a tentar encon-
trar as melhores soluções possíveis.

O SR. DEPUTADO JORGE BOEIRA – Obrigado, Deputado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) – Agradeço ao Sr. Mi-
nistro a presença e os esclarecimentos prestados, aos Srs. Parla-
mentares e aos demais presentes. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reu-
nião, antes, porém, convoco os Srs. Membros da Comissão de 
Finanças e Tributação para a reunião que acontecerá amanhã, 
dia 8 de abril, às 9h, na sala da presidência — reunião reservada 
com o Secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, e técnicos 
—, e às 10h, reunião ordinária deliberativa.

Está encerrada a presente reunião.
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REQUERIMENTO Nº 161, DE 2009
(Do Sr. Pepe Vargas)

Requer a realização de três reuniões de Au-
diência Pública da Comissão de Finanças e 
Tributação, para discussão do Projeto de Lei 
nº 3.299/2008.

Senhor Presidente:

Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, ouvido 
o Plenário desta Comissão, que sejam convidados a comparecer 
a este órgão técnico, em reuniões de audiência pública, as repre-
sentações do governo federal, das entidades e pessoas abaixo lis-
tadas, para que possamos discutir o Projeto de Lei nº 3.299/2008 
– do Senado Federal, que “Altera o art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, e revoga os arts. 3º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 9.876, 
de 26 de novembro de 1999, modificando a forma de cálculo 
dos benefícios da Previdência Social” (e apensado), nas datas e 
horários propostos a seguir:

24 de março de 2009 – terça-feira – das 14h às 17h –  
Centrais Sindicais

 • Sr. Artur Henrique da Silva Santos – Presidente da Cen-
tral Única dos Trabalhadores – CUT;

 • Sr. Paulo Pereira da Silva – Deputado Federal - Presiden-
te da Força Sindical;

 • Sr. José Calixto Ramos – Presidente da Nova Central Sin-
dical dos Trabalhadores – NCST;

 • Sr. Ricardo Patah – Presidente da União Geral dos Traba-
lhadores – UGT;

 • Sr. Antônio Neto – Presidente da Central Geral dos Tra-
balhadores do Brasil – CGTB;
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 • Sr. Wagner Gomes – Presidente da Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Brasil – CTB;

 • Sr. Warley Martins Gonçalves – Presidente da Con-
federação Brasileira de Aposentados e Pensionistas –  
COBAP.

26 de março de 2009 – quinta-feira – das 09h às 12h –  
Governo Federal

 • Sr. José Pimentel – Ministro de Estado da Previdência 
Social ou representante por ele indicado.

26 de março de 2009 – quinta-feira – das 14h às 17h –  
Entidades Patronais

 • Sra. Katia Abreu – Senadora – Presidente da Confedera-
ção Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA;

 • Sr. Antônio José Domingues de Oliveira – Presidente da 
Confederação Nacional do Comércio – CNC;

 • Sr. Armando de Queiróz Monteiro Neto – Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria – CNI;

 • Sr. Fabio Coleti Barbosa – Presidente da Confederação 
Nacional das Instituições Financeiras – CNF;

 • Sr. Clésio Andrade – Presidente da Confederação Nacio-
nal do Transporte – CNT.
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Justificação

Na qualidade de relator no âmbito dessa Comissão, do PL n.º 
3.299/08 e do apensado (PL n.º 4447/2008), que visam à extinção 
do Fator Previdenciário, iniciei uma série de reuniões com repre-
sentantes do governo federal e entidades sindicais, a fim de buscar 
um entendimento sobre a matéria. Da audiência mantida no Mi-
nistério da Previdência Social no último dia 04 de fevereiro, com 
representantes do governo e centrais sindicais, resultou a propos-
ta para a realização das três audiências públicas ora propostas.

Por tratar-se de matéria relevante, que busca a correção de um 
dispositivo que notadamente não alcançou, na prática, os obje-
tivos para os quais foi instituído e que atualmente penaliza aos 
trabalhadores do Regime Geral da Previdência Social no momen-
to de sua aposentadoria entendo ser imprescindível que todos 
os membros do Colegiado tenham também a oportunidade de 
observar o posicionamento de cada grupo interessado no tema, 
como subsídio para o posicionamento de todas as bancadas à 
apreciação das proposições em plenário.

Sendo assim, dada a urgência e importância do debate, soli-
cito o acatamento ao presente requerimento, pelos nobres Pares 
da Comissão de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, 04 de março de 2009
PEPE VARGAS

Deputado Federal PT-RS
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PROJETO DE LEI Nº 3.299-A, DE 2008 
(Do Senado Federal)

Altera o art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, e revoga os arts. 3º, 5º, 6º e 7º da Lei 
nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, modi-
ficando a forma de cálculo dos benefícios da 
Previdência Social.

O Congresso Nacional decreta:

 Art. 1º O art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
com a redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de 
novembro de 1999, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

 “Art. 29. O salário-de-benefício consiste na média 
aritmética simples de todos os últimos 
salários-de-contribuição dos meses ime-
diatamente anteriores ao do afastamento 
da atividade ou da data da entrada do re-
querimento, até o máximo de 36 (trinta e 
seis), apurados em período não superior a 
48 (quarenta e oito) meses.

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

 § 10. No caso do segurado especial, o salário-de-
benefício, que não será inferior ao salário 
mínimo, contando o segurado com menos 
de 24 (vinte e quatro) contribuições no 
período máximo citado, consiste em 1/24 
(um vinte e quatro avos) da soma dos salá-
rios-de-contribuição apurados.” (NR)

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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 Art. 3º Ficam revogados os arts. 3º, 5º, 6º e 7º da Lei 
nº 9.876, de 26 de novembro de 1999.

Senado Federal, em              de abril de 2008.

Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
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PROJETO DE LEI Nº 4.447, DE 2008 
(Do dep. Virgílio Guimarães)

Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para  acrescentar-lhe art. 33-A, dispondo sobre 
o Fator de Acréscimo Previdenciário – FAP e 
para conceder Abonos de Compensação Com-
parativa Salarial – ACS – sobre os valores dos 
benefícios em manutenção, com base em crité-
rios que especifica.

O Congresso Nacional decreta:

 Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa 
a vigorar acrescida de art. 33-A, conforme a se-
guinte redação:

 “Art. 33-A A renda mensal dos benefícios, calculada 
conforme previsto no inciso I do art. 29 
desta Lei, terá seu valor final majorado em 
função da incidência do Fator de Acrésci-
mo Previdenciário – FAP, segundo fórmula 
constante do Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O Fator de Acréscimo Previden-
ciário – FAP será determinado levando-se em consi-
deração o tempo de contribuição do segurado e sua 
idade na data do requerimento do benefício.”

 Art 2º Será concedido, mediante requisição individual 
do interessado, Abono de Compensação Com-
parativa Salarial – ACS – ao aposentado do Re-
gime Geral da Previdência Social – RGPS –, com 
valores variáveis, obedecida a tabela do Anexo II 
desta Lei.
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 § 1º O cálculo dos valores do Abono de Compen-
sação Comparativa Salarial – ACS – levará em 
conta os salários de contribuição efetivamente 
utilizados na determinação do salário-de-benefí-
cio, convertidos em termos de valores do salário 
mínimo vigentes à época. 

 § 2º O Abono referido no caput deste artigo, após 
concedido, integrará, a partir da data de publi-
cação desta Lei, o valor da renda mensal dos be-
nefícios, observado o limite máximo da renda 
mensal do benefício previsto no art. 33 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 § 3º O Ministério da Previdência Social – MPS fica 
obrigado a fornecer aos segurados que requeiram 
o Abono previsto no caput deste artigo, o espelho 
dos salários-de-contribuição, tomados em núme-
ros de salários mínimos, que foram utilizados 
para o cálculo dos respectivos benefícios.

 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Anexo I

CÁLCULO DO  
FATOR DE ACRÉSCIMO PREVIDENCIÁRIO – FAP

Para homens:

1 +   TC                    .  3TC - 70     . b
        30 (IA-TC+35)         35

Para mulheres:

1 +   TC                     .   3TC - 60    . b 
  35 (IA-TC+30)           30

Onde:

IA = idade ao se aposentar
TC = tempo de contribuição

b =

0,50, no primeiro ano de vigência da Lei

0,75, no segundo ano de vigência da Lei

1,00, no terceiro ano de vigência da Lei

1,25, a partir do quarto ano de vigência da Lei
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Anexo II

CÁLCULO DO VALOR DO ABONO DE COMPENSAÇÃO 
COMPARATIVA SALARIAL – ACS 

ACS = PAA - ACV

Sendo=

ACS = Abono de Compensação Comparativa Salarial 
PAA = Provento de Aposentadoria Atual
ACV = Adicional Compensatório Variável
Onde ACV obedecerá a seguinte tabela:

Tabela de Cálculo do ACV
Média dos salários de contribuição 
considerados no cálculo do salário-

de-benefício, medidos em termos de 
salários-mínimos vigentes à época

ACV

(em Reais correntes)

De 1,5 até menos de 2,5 vezes o salário-mínimo 500,00

De 2,5 até menos de 3,5 vezes o salário-mínimo 600,00

De 3,5 até menos de 4,5 vezes o salário-mínimo 700,00

De 4,5 até menos de 5,5 vezes o salário-mínimo 900,00

De 5,5 até menos de 6,5 vezes o salário-mínimo 1.100,00

De 6,5 até menos de 7,5 vezes o salário-mínimo 1.400,00

De 7,5 até menos de 8,5 vezes o salário-mínimo 1.800,00

De 8,5 até menos de 9,5 vezes o salário-mínimo 2.200,00

Mais de 9,5 vezes o salário-mínimo 2.600,00
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Justificação

A proposição que ora apresentamos possui dois objetivos fun-
damentais.

O primeiro objetivo consiste em introduzir um multiplicador 
para melhorar os benefícios futuros – o Fator de Acréscimo Previ-
denciário – FAP, que deverá ser aplicado ao valor das rendas men-
sais dos benefícios conforme as regras previstas na Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991. Esse multiplicador irá privilegiar as apo-
sentadorias daqueles segurados que começaram a trabalhar mais 
cedo e que, por conseguinte, contribuíram por maior tempo.

O FAP corresponde a uma fórmula que leva em consideração 
a idade na data de início do benefício e o tempo de contribuição 
do segurado. Seu objetivo é premiar o tempo de espera para a 
percepção dos benefícios, conferindo acréscimos nos casos de 
segurados que contarem com mais tempo de contribuição ao Re-
gime Geral de Previdência Social – RGPS. 

O segundo objetivo consiste em conceder Abonos de Compen-
sação Comparativa Salarial – ACS – para recuperar o valor dos be-
nefícios do RGPS. Esses acréscimos monetários serão variáveis, con-
forme previsto na Tabela constante do Anexo II, e dependem da 
média dos salários-de-contribuição, tomados em números de salá-
rios-mínimos, e que serviram de base para a determinação da renda 
mensal inicial. Assim, quanto maior a perda, maior será o abono de 
recomposição a ser adicionado ao valor do benefício atual. 

Acreditamos, portanto, que a nossa proposição vem ao en-
contro dos anseios de milhares de aposentados do Regime Geral 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

242
Fator Previdenciário

de Previdência Social – RGPS, que aguardam uma ação de reco-
nhecimento e valorização que merecem, obtendo eles também 
ganhos reais a par do crescimento desejável do poder aquisiti-
vo do salário-mínimo. Assim sendo, tanto o Fator de Acréscimo 
Previdenciário – FAP, quanto a concessão dos abonos, conforme 
previsto nessa nossa proposição, resgatam o compromisso de ga-
rantir a dignidade das rendas mensais dos benefícios e a confia-
bilidade do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Em face de todo o exposto e tendo em vista o elevado conteúdo 
social dessa nossa proposição, esperamos contar com o apoio dos 
ilustres membros desta Casa para garantirmos a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2008.
Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES
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PROJETO DE LEI Nº 4.643, DE 2009 
(Do dep. José Airton Cirilo)

Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para acrescentar-lhe art. 33-A, dispondo so-
bre a forma de cálculo da renda mensal de 
benefícios.

 Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a 
vigorar acrescida do seguinte artigo 33-A:

 “Art. 33-A. O valor correspondente à redução sofrida no 
salário-de-benefício, em razão da aplicação 
do fator previdenciário, será acrescido à ren-
da mensal dos benefícios, calculada na forma 
do inciso I do art. 29 desta Lei.

 § 1° O valor apurado conforme o caput será 
acrescentado a partir do primeiro ano de 
concessão do benefício, em cinco parcelas 
anuais, no mês de sua concessão.

 § 2º As parcelas anuais previstas no parágrafo 
primeiro serão reajustadas anualmente na 
data de concessão do benefício, com base 
no índice utilizado para o reajuste dos be-
nefícios de prestação continuada.”

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Justificação

A implantação do fator previdenciário se deu sob a justifica-
tiva de evitar aposentadorias precoces, de tal forma que o traba-
lhador poderia escolher entre retardar sua aposentadoria, poden-
do até receber um benefício maior ou aposentar-se mais cedo, 
porém com o valor de seu benefício reduzido. 

A realidade tem nos mostrado que a decisão do trabalhador 
em se aposentar ou não tem sido influenciada pelas condições 
do mercado de trabalho. Mercado caracterizado por altas taxas 
de desemprego, altos níveis de rotatividade, longos períodos de 
procura por nova ocupação, dificuldades de reinserção de traba-
lhadores acima de 50 anos no mercado e baixa formalização.

Dessa forma, em algum momento, grande parte dos trabalha-
dores que atingem condições de se aposentar, mesmo que a con-
tragosto, optam pela aposentadoria apesar da redução do valor 
do benefício.

Entendemos que, no formato atual, o fator previdenciário 
tem funcionado como elemento de redução dos benefícios con-
cedidos pela Previdência Social. Basta observar que o segurado 
com 30 anos de contribuição somente não sofrerá redução do 
benefício se sua idade quando da aposentadoria for igual ou 
maior que 67 anos; para o segurado com 35 anos de contribuição 
esta idade passa a ser 64 anos; e para o segurado com 40 anos de 
serviço, passa a ser 60 anos.

Compreendendo que a simples extinção do fator previdenciário 
poderia ocasionar um número muito grande de pedidos de apo-
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sentadoria com efeitos prejudiciais às contas da Previdência Social, 
propomos que a aplicação do fator previdenciário deve ser reduzi-
da, gradativamente, mediante devolução do valor subtraído, em 
cinco parcelas anuais na data de aniversário da concessão do bene-
fício. De tal forma que os efeitos do fator previdenciário perdura-
riam somente durante o período de antecipação da aposentadoria.

Para exemplificar, um segurado com 55 anos de idade e 35 
anos de contribuição que se aposentasse pelas regras atuais sofre-
ria uma redução de 27,44% em seu benefício. Assim, pela nossa 
proposta, a cada ano, esse segurado teria incorporado no valor 
de seu benefício quantia correspondente a 5,48% de sua perda 
total, de forma que ao completar 60 anos de idade, passaria a ter 
direito à integralidade do seu benefício.

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2009.
Deputado JOSÉ AIRTON CIRILO
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Legislação Citada Anexada pela 
Coordenação de Estudos Legislativos – Cedi

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previ-
dência Social e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Na-
cional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

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

TÍTULO III
 DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 
.......................................................................................................

CAPÍTULO II
 DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 

.......................................................................................................
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Seção III 
 Do Cálculo do Valor dos Benefícios 

Subseção I 
 Do Salário-de-Benefícios 

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

 Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

*Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 9.876, de 
26/11/1999.

 I – para os benefícios de que tratam as alíneas b 
e c do inciso I do art. 18, na média aritmética 
simples dos maiores salários-de-contribuição 
correspondentes a oitenta por cento de todo 
o período contributivo, multiplicada pelo fa-
tor previdenciário;

 II – para os benefícios de que tratam as alíneas 
a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média 
aritmética simples dos maiores salários-de-
contribuição correspondentes a oitenta por 
cento de todo o período contributivo.

* Inciso II acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999.

 § 1º (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999).

 § 2º O valor do salário-de-benefício não será inferior 
ao de um salário mínimo, nem superior ao do li-
mite máximo do salário-de-contribuição na data 
de início do benefício.

 § 3º Serão considerados para cálculo do salário-de-
benefício os ganhos habituais do segurado em-
pregado, a qualquer título, sob forma de moeda 
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corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha 
incidido contribuições previdenciárias, exceto o 
décimo-terceiro salário (gratificação natalina).

* § 3º com redação dada pela Lei nº 8.870, de 15/04/1994.

 § 4º Não será considerado, para o cálculo do salário-
de-benefício, o aumento dos salários-de-con-
tribuição que exceder o limite legal, inclusive o 
voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) 
meses imediatamente anteriores ao início do be-
nefício, salvo se homologado pela Justiça do Tra-
balho, resultante de promoção regulada por nor-
mas gerais da empresa, admitida pela legislação 
do trabalho, de sentença normativa ou de reajus-
tamento salarial obtido pela categoria respectiva.

 § 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado ti-
ver recebido benefícios por incapacidade, sua 
duração será contada, considerando-se como 
salário-de-contribuição, no período, o salário-
de-benefício que serviu de base para o cálculo da 
renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e 
bases dos benefícios em geral, não podendo ser 
inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

 § 6º No caso de segurado especial, o salário-de-bene-
fício, que não será inferior ao salário mínimo, 
consiste:

 I – para os benefícios de que tratam as alíneas b 
e c do inciso I do art. 18, em um treze avos da 
média aritmética simples dos maiores valo-
res sobre os quais incidiu a sua contribuição 
anual, correspondentes a oitenta por cento 
de todo o período contributivo, multiplicada 
pelo fator previdenciário;
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 II – para os benefícios de que tratam as alíneas 
a, d, e e h do inciso I do art. 18, em um treze 
avos da média aritmética simples dos maio-
res valores sobre os quais incidiu a sua contri-
buição anual, correspondentes a oitenta por 
cento de todo o período contributivo.

* § 6º acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999.

 § 7º O fator previdenciário será calculado conside-
rando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o 
tempo de contribuição do segurado ao se apo-
sentar, segundo a fórmula constante do Anexo 
desta Lei.

* § 7º acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999.

 § 8º Para efeito do disposto no § 7º, a expectativa de 
sobrevida do segurado na idade da aposenta-
doria será obtida a partir da tábua completa de 
mortalidade construída pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, con-
siderando-se a média nacional única para ambos 
os sexos.

* § 8º acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999.

 § 9º Para efeito da aplicação do fator previdenciário, 
ao tempo de contribuição do segurado serão adi-
cionados:

 I – cinco anos, quando se tratar de mulher;

 II – cinco anos, quando se tratar de professor que 
comprove exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educa-
ção infantil e no ensino fundamental e médio;

 III – dez anos, quando se tratar de professora que 
comprove exclusivamente tempo de efetivo 
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exercício das funções de magistério na educa-
ção infantil e no ensino fundamental e médio.

* § 9º acrescido pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999.

 Art. 29–A. O INSS utilizará, para fins de cálculo de salário, 
as informações constantes no Cadastro Nacio-
nal de Informações Sociais – CNIS sobre as re-
munerações dos segurados.

* Artigo, caput, acrescido pela Lei nº 10.403, de 08/01/2002.

 § 1º O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, con-
tados a partir da solicitação do pedido, para for-
necer ao segurado as informações previstas no 
caput deste artigo.

* § 1º acrescido pela Lei nº 10.403, de 08/01/2002.

 § 2º O segurado poderá, a qualquer momento, solici-
tar a retificação das informações constantes no 
CNIS, com a apresentação de documentos com-
probatórios sobre o período divergente.

* § 2º acrescido pela Lei nº 10.403, de 08/01/2002.

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

.......................................................................................................
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LEI Nº 9.876,  
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe sobre a contribuição previdenciária 
do contribuinte individual, o cálculo do be-
nefício, altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá ou-
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................

 Art. 3º Para o segurado filiado à Previdência Social até o 
dia anterior à data de publicação desta Lei, que 
vier a cumprir as condições exigidas para a con-
cessão dos benefícios do Regime Geral de Previ-
dência Social, no cálculo do salário-de-benefício 
será considerada a média aritmética simples dos 
maiores salários-de-contribuição, corresponden-
tes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o 
período contributivo decorrido desde a compe-
tência julho de 1994, observado o disposto nos 
incisos I e II do caput do art. 29 da Lei nº 8.213, 
de 1991, com a redação dada por esta Lei.

 § 1º Quando se tratar de segurado especial, no cál-
culo do salário-de-benefício serão considerados 
um treze avos da média aritmética simples dos 
maiores valores sobre os quais incidiu a sua con-
tribuição anual, correspondentes a, no mínimo, 
oitenta por cento de todo o período contribu-
tivo decorrido desde a competência julho de 
1994, observado o disposto nos incisos I e II do 
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§ 6º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991, com a 
redação dada por esta Lei.

 § 2º No caso das aposentadorias de que tratam as alí-
neas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor consi-
derado no cálculo da média a que se refere o caput 
e o § 1º não poderá ser inferior a sessenta por cen-
to do período decorrido da competência julho de 
1994 até a data de início do benefício, limitado a 
cem por cento de todo o período contributivo.

 Art. 4º Considera-se salário-de-contribuição, para os 
segurados contribuinte individual e facultativo 
filiados ao Regime Geral de Previdência Social 
até o dia anterior à data de publicação desta Lei, 
o salário-base, determinado conforme o art. 29 
da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação vigente 
naquela data.

 § 1º O número mínimo de meses de permanência 
em cada classe da escala de salários-base de que 
trata o art. 29 da Lei nº 8.212, de 1991, com a 
redação anterior à data de publicação desta Lei, 
será reduzido, gradativamente, em doze meses a 
cada ano, até a extinção da referida escala.

 § 2º Havendo a extinção de uma determinada classe 
em face do disposto no § 1º, a classe subseqüen-
te será considerada como classe inicial, cujo sa-
lário-base variará entre o valor correspondente 
ao da classe extinta e o da nova classe inicial.

 § 3º Após a extinção da escala de salários-base de que 
trata o § 1º, entender-se-á por salário-de-contri-
buição, para os segurados contribuinte individu-
al e facultativo, o disposto nos incisos III e IV do 



ação
 parlam

en
tar

255
Comissão de Finanças e Tributação

art. 28 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação 
dada por esta Lei.

 Art. 5º Para a obtenção do salário-de-benefício, o fa-
tor previdenciário de que trata o art. 29 da Lei  
nº 8.213, de 1991, com a redação desta Lei, será 
aplicado de forma progressiva, incidindo sobre 
um sessenta avos da média aritmética de que 
trata o art. 3º desta Lei, por mês que se seguir 
a sua publicação, cumulativa e sucessivamente, 
até completar sessenta avos da referida média.

 Art. 6º É garantido ao segurado que até o dia anterior à 
data de publicação desta Lei tenha cumprido os 
requisitos para a concessão de benefício o cálcu-
lo segundo as regras até então vigentes.

 Art. 7º É garantido ao segurado com direito a aposen-
tadoria por idade a opção pela não aplicação do 
fator previdenciário a que se refere o art. 29 da 
Lei nº 8.213, de 1991, com a redação dada por 
esta Lei.

 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos, quanto à majoração de con-
tribuição e ao disposto no § 4º do art. 30 da Lei  
nº 8.212, de 1991, com a redação dada por esta 
Lei, a partir do dia primeiro do mês seguinte ao 
nonagésimo dia daquela publicação, sendo man-
tida, até essa data, a obrigatoriedade dos recolhi-
mentos praticados na forma da legislação anterior.

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

  ANExO I
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1ª MESA

Imagens da Apresentação do Sr. Thomás Tosta de Sá  – CNF
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Imagens da Apresentação do Sr. Nilton Molina – FENASEG
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Imagens da Apresentação do Sr. Raul Velloso – CNT



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

272
Fator Previdenciário



ação
 parlam

en
tar

273
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

274
Fator Previdenciário



ação
 parlam

en
tar

275
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

276
Fator Previdenciário



ação
 parlam

en
tar

277
Comissão de Finanças e Tributação

2ª MESA

Imagens da Apresentação do Sr. Marco Antônio Reis Guarita – CNI
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Imagens da Apresentação da Sra. Assunta Di Dea Bergamasco
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O Fator Previdenciário (FP)

Em 1998, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitu-
cional (EC) n° 20, que alterou regras da previdência pública. Um 
dos pontos da reforma, de aprovação considerada fundamental 
pelo governo, era o estabelecimento da idade mínima para con-
cessão de benefícios. Nessas votações, o governo foi derrotado. 
Como alternativa de controle dos gastos da previdência, a Lei  
n° 9.876 criou, em novembro de 1999, o Fator Previdenciário 
(FP) – um redutor do valor dos benefícios previdenciários, que 
guarda relação com alíquota de contribuição, idade do trabalha-
dor, tempo de contribuição à previdência social e, principalmen-
te, com expectativa de sobrevida do segurado (conforme tabela 
do IBGE). 

A finalidade do FP é o de desestimular a aposentadoria, consi-
derada precoce. Diminui o valor dos benefícios previdenciários, 
no momento de sua concessão, de maneira inversamente pro-
porcional à idade de aposentadoria do segurado, induzindo-o a 
trabalhar por mais tempo. De maneira geral, ele reduz entre 25 
e 40% as aposentadorias e prejudica principalmente os mais po-
bres e aqueles que começam a trabalhar muito jovens. 

Algumas premissas importantes estão por de trás do FP. Como 
não foi possível impor aos trabalhadores uma idade mínima, o 
governo optou por lhes imputar uma grande perda no momento 
da aposentadoria, sob o discurso de que o fator incentivaria as 
pessoas a permanecer no mercado de trabalho. No entanto, não 
se cogitou ou se mencionou a real situação física e mental do 
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trabalhador brasileiro após certa idade, principalmente daqueles 
que exercem atividades laborais com maior esforço físico. No 
Brasil, há grande incidência de doenças crônicas após os 50 anos 
de idade.

Para a maioria dos futuros aposentados essa é uma situação 
difícil. Condições de saúde, de empregabilidade e, principalmen-
te, a incerteza quanto ao futuro, definem a decisão. Mesmo a 
contragosto, o benefício é pedido, amargando o trabalhador a 
diminuição no valor da sua aposentadoria.

A Tabela 1 demonstra que o FP não só reduz a quantidade de 
concessão das aposentadorias, como também aumenta a média 
de idade e de tempo de contribuição, tanto para homens quanto 
para mulheres. 

Será que a economia acumulada com o FP, como vem sendo 
dito, compensa toda essa perda social do trabalhador? 

Pela Tabela é possível ver que mesmo em um período econo-
micamente vigoroso (após 2004) a média de concessão de apo-
sentadorias esteve muito aquém daquela média verificada antes 
da criação do FP.

Tabela 1
Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição

Antes do Fator Depois do Fator

1995/1998 1999/2004 2005/2008

Média de Concessão de Aposenta-
doria por período

339,8 mil 136,2 mil 213,7 mil

Média de idade dos aposentados H 54,3 anos 56,9 anos

Média de idade dos aposentados M 49,7 anos 52,2 anos

Média do tempo de contribuição H 32,7 anos 33,8 anos

Média do tempo de contribuição M 27,5 anos 28,7 anos

Média incremento(em manutenção) 11,2% (1991/1998) 2,20%

Fonte: MPS e IPEA. Elaboração ANFIP

O FP não só retarda o pedido de aposentadoria como  tam-
bém aumenta a média de idade e de tempo de contribuição tan-
to para homens quanto para mulheres.
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Ao estabelecer um piso para os benefícios cujo valor se iguala 
a 1 SM, aproximadamente 68% dos beneficiários recebem este 
valor durante suas aposentadorias. De outro modo, estes bene-
ficiários estão isentos da aplicação do FP (se correlacionam com 
o aumento do salário-mínimo), fato não aplicável aos segura-
dos de maior rendimento, os quais podem sofrer redução em 
seus benefícios, decorrente da aplicação do FP. Sobre essa ótica, 
o ponto chave a ser explorado é criar maneiras de se inverter 
esse percentual. Se tivéssemos 2/3 ou mais de benefícios sendo 
direcionado para uma faixa com maior rendimento, provavel-
mente, não precisaríamos fazer economia com um dispositivo 
tão injusto (Tabela 2).

Tabela 2
Previdência Social – Benefícios Emitidos

1999 a 2008

Ano Benefícios 
Urbanos (A)

Benefícios 
Rurais (B)

Total (C) Benefícios 
até 1 SM (D)

 (D)/(C)

1999 12.555.059 6.279.528 18.834.587 12.470.076 66

2001 13.078.876 6.493.872 19.572.748 12.991.972 66

2002 13.411.599 6.621.259 20.032.858 13.434.461 67

2003 14.255.915 6.869.597 21.125.512 13.922.658 66

2004 14.822.668 7.029.017 21.851.685 11.535.512 53

2005 15.956.081 7.190.890 23.146.971 14.978.572 65

2006 16.599.411 7.351.927 23.951.338 15.734.319 66

2007 17.088.587 7.504.803 24.593.390 16.490.957 67

2008 17.493.668 7.676.615 25.170.283 17.095.057 68

2009 18.193.777 7.901.848 26.095.625 17.821.425 68

Fonte: MPS. Boletins Estatísticos. Elaboração ANFIP

Hoje cerca de 68% do total de benefícios emitidos  é de até 1 
SM, 13% ficam na faixa entre 1 e 2 SMs e outros 13% entre 2 e 4 
SMs. O restante,  6%,  é pulverizado nas faixas acima de 4 SMs.

Outro problema acerca do FP se refere ao aumento da expec-
tativa de vida da população. O IBGE publica anualmente uma 
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tabela com as expectativas de sobrevida, por isso, o cálculo do 
fator se altera constantemente, fazendo com que o trabalhador 
não saiba quanto receberá ao se aposentar. Fica difícil dessa for-
ma fazer uma opção.

Faz-se necessário mencionar ainda a discrepância regional 
brasileira. As regras não podem, ou pelo menos não poderiam 
ser as mesmas devido à grande disparidade inter-regional. É pre-
ciso rever, de maneira geral, as regras atuariais desse mecanismo.

Até que ponto há justiça

Com o Fator Previdenciário, um trabalhador urbano que pos-
sui 60 anos de idade e 25 anos de contribuição, e quiser se aposen-
tar por idade, não receberá o valor integral de sua aposentadoria. 
Para recebê-lo, terá que trabalhar mais alguns anos para completar 
o tempo de contribuição mínimo. Irá se aposentar aos 70, sendo 
que a expectativa de vida média do brasileiro (de ambos os sexos) 
é 72,5 anos, segundo dados do IBGE (ver Tabela Anexa).

Desta forma, o governo reduziu o número de benefícios con-
cedidos aos 60 anos (homens) e 55 anos (mulheres), adiando a 
aposentadoria de quem trabalhou a vida inteira. O Fator Previ-
denciário, criado no governo FHC e mantido no governo Lula, 
ignorou também o peso do trabalho informal, do desemprego e 
do trabalho juvenil na parcela mais pobre da população.

Da mesma forma acontece na aposentadoria por tempo de 
contribuição. Imaginemos uma trabalhadora e um trabalhador 
que começaram a contribuir aos 20 anos de idade e, ao comple-
tarem seu tempo de serviço (contribuição), aos 50 anos e aos 55 
anos respectivamente: o Fator Previdenciário causará uma redu-
ção do benefício de cada um, no montante de 38% para a mu-
lher e 26% para o homem. 

É justa a economia que o governo faz utilizando-se de instru-
mentos socialmente injustos?

Como o Fator Previdenciário é calculado?

A lógica do FP é simples. Quanto mais o trabalhador demora 
a requerer o benefício, mais chance tem de aumentar o valor de 
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sua aposentadoria. Como o brasileiro está vivendo mais, quem 
se aposenta jovem fica mais tempo recebendo do INSS. Por isso, 
o valor de sua aposentadoria deve ser menor para que o trabalha-
dor seja estimulado a continuar trabalhando.

Na fórmula de cálculo do FP é considerada a tábua de vida 
elaborada pelo IBGE para determinar a expectativa de sobrevida 
no momento da aposentadoria (vide Tabela abaixo). 

Essa tábua é corrigida anualmente e sofre modificações me-
todológicas para proceder aos cálculos demográficos. Não é, de 
forma alguma, um instrumento adequado para cálculo atuarial, 
tanto que nenhum fundo de pensão a utiliza para estabelecer 
valor de benefício. E mais: desde dezembro de 2003 a situação 
se agravou com a abrupta variação na expectativa de sobrevida 
aferida pelo IBGE (sem critérios convincentes), o que levou a 
uma redução média de 16% no valor das aposentadorias dos tra-
balhadores. Essa variação trouxe uma situação inusitada. Tome-
se o exemplo de dois segurados nas mesmas condições: ambos 
filiaram-se ao INSS com 18 anos de idade e tinham, em novem-
bro de 2003, 57 anos de idade e 39 de contribuição. O primeiro 
deles resolveu se aposentar e teve aplicada a tábua de sobrevida 
de 2001 (válida para aposentadorias até 1 de dezembro de 2003); 
seu FP foi igual a 1,0171 (ou seja, não houve redução no bene-
fício). O segundo resolveu adiar o pedido de aposentadoria para 
novembro de 2004, quando teria 58 anos de idade e 40 de con-
tribuição, para obter uma aposentadoria um pouco maior.

Para efeito de cálculo utiliza-se a seguinte fórmula:

Critérios atuariais        Bônus pela permanência em atividade

F =   Tc x a  x  1       +      1d + Tc x a 
              Es                            100

Onde,
F = Fator Previdenciário;
Tc = tempo de contribuição;

{ {
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a = constante 0,31 (corresponde a 20% das contribuições patronais, mais 
11% das máximas contribuições do empregado);
Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria;
Id = idade de aposentadoria

Como a tábua aplicada foi a de dezembro de 2003, seu FP foi 
igual a 0,9648 e seu benefício inicial menor do que o do outro 
cidadão. Ou seja, o segurado trabalhou um ano a mais, mas seu 
benefício foi reduzido. A injustiça foi tão gritante que, na época, 
o Ministério Público acatou denúncia feita pelo deputado Sérgio 
Miranda e instaurou ação civil pública contra o uso da nova tá-
bua do IBGE. 

Pode-se dizer que a injustiça se perpetua e se agrava, pois a 
tábua continua sendo atualizada todo ano, gerando enorme in-
segurança para os segurados que se aproximam do momento da 
aposentadoria. Hoje é necessário trabalhar até 63 anos para se 
aposentar com FP igual a 1, ou seja, sem redução de benefício 
(vide exemplo abaixo). 

Exemplo (base na Tabela de Es do IBGE):

1) Uma pessoa com 35 anos de contribuição e 53 anos de idade. 
Média 80% dos maiores salários de contribuição: R$ 2.000,00
F = {(35 * 0,31)/ 26,2} * {1+ (53 + 35 * 0,31)/100}
F= 0,679
SB = M * F
SB = 2000 * 0,679 = R$ 1.358,00
Redução de aproximadamente 47,3%

2) Uma pessoa com 35 anos de contribuição e 63 anos de idade. 
Média 80% dos maiores salários de contribuição: R$ 2.000,00
F = {(35 * 0,31)/ 18,8} * {1+ (63 + 35 * 0,31)/100}
F= 1,003
SB = M * F
SB = 2000 * 1,003 = R$ 2.006,00
Sem redução de Benefício.
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Obs.: O professor que comprove tempo efetivo de exercício nas funções 
de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, tem 
o tempo de contribuição reduzido em cinco anos, podendo aposentar-se 
com 30 anos de contribuição (homem) e 25 anos de contribuição (mu-
lher). Nesses casos, para se calcular o FP é preciso SOMAR 5 anos no 
Tempo de Contribuição do homem e 10 anos no Tempo de Contribuição 
da mulher. 

Fator Previdenciário 2008 (Tabela IBGE 2006)

Tabela da Expectativa de Sobrevida 

utilizada nos benefícios concedidos  

a partir de 03 de dezembro de 2007 – Ambos os Sexos
Idade

Ex
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id
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de
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Idade
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id
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Idade
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at
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de
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id

a

0 72,3 14 60,7 28 47,8 42 35,3 56 23,9 70 14,4 15

1 73,1 15 59,7 29 46,9 43 34,5 57 23,1 71 13,8

2 72,3 16 58,8 30 46,0 44 33,6 58 22,4 72 13,2

3 71,4 17 57,8 31 45,1 45 32,8 59 21,7 73 12,7
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4 70,5 18 56,9 32 44,2 46 31,9 60 20,9 74 12,1

5 69,5 19 56,0 33 43,3 47 31,1 61 20,2 75 11,6

6 68,5 20 55,1 34 42,4 48 30,3 62 19,5 76 11,1

7 67,6 21 54,1 35 41,5 49 29,4 63 18,8 77 10,7

8 66,6 22 53,2 36 40,6 50 28,6 64 18,2 78 10,2

9 66,6 23 52,3 37 39,7 51 27,8 65 17,5 79 9,8

10 64,6 24 51,4 38 38,8 52 27,0 66 16,8 80+ 9,4

11 63,6 25 50,5 39 37,9 53 26,2 67 16,2

12 62,7 26 49,6 40 37,1 54 25,4 68 15,6

13 61,7 27 48,7 41 36,2 55 24,7 69 14,9

Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores 
Sociais (COPIS).
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Imagens da Apresentação do Sr. Leonardo Rangel



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

304
Fator Previdenciário



ação
 parlam

en
tar

305
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

306
Fator Previdenciário



ação
 parlam

en
tar

307
Comissão de Finanças e Tributação



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

308
Fator Previdenciário



ação
 parlam

en
tar

309
Comissão de Finanças e Tributação

Imagens da Apresentação do Sr. Matusalém dos Santos
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Imagens da Apresentação do Sr. Fábio Giambiagi
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Imagens da Apresentação do Sr. Kaizô Iwakami Beltrão
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Imagens da Apresentação do Ministro da Previdência Social, José Pimentel
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