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POLÍTICA DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO

INTRODUÇÃO

Ao final de 2009, foi publicada a Medida Provisória nº 475, de 2009,
que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social em 2010 e 2011,
estabelecendo, além da correção desses benefícios pela inflação, reajuste real que não era
repassado aos benefícios há vários anos.

Dessa forma, a presente nota técnica tem por objetivo realizar uma
breve análise da política de reajuste dos benefícios previdenciários. No primeiro tópico,
apresenta-se histórico dos índices de reajuste desde 1995 até 2010, indicando-se o percentual
correspondente à inflação e ao ganho real. Em seguida, tem-se uma comparação entre o reajuste
dos benefícios iguais ao salário mínimo e os que superam esse piso legal. Por fim, estima-se o
impacto financeiro do reajuste previsto na Medida Provisória nº 475, de 2009, para os exercícios
de 2010 e 2011.

I – HISTÓRICO DO REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS ACIMA DO SALÁRIO

MÍNIMO

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que instituiu o Plano de
Benefícios da Previdência Social, após a promulgação da Constituição Federal de 1988,
estabeleceu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC como índice de reajuste dos
benefícios, conforme redação original de seu art. 41, inciso II. Entretanto, tal dispositivo foi
revogado pela Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, que dispôs sobre a política nacional de
salários e determinou a substituição do INPC pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo –
IRSM para todos os fins previstos nas Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, a
partir da referência janeiro de 1993.

Para os benefícios com valor superior ao salário mínimo, houve nova
mudança, em 1995, desta vez aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor do Real – IPCr.
No ano seguinte, a Medida Provisória nº 1.415, de 1996, determinou o reajuste com base no
Índice Geral de Preços/Disponibilidade Interna – IGP-DI.
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De 1997 até 2001, a Previdência Social passou a adotar, para os
benefícios acima do salário mínimo, por meio de medidas provisórias, índices calculados
administrativamente com base no INPC, já que a Constituição Federal delegou ao legislador o
estabelecimento dos índices a serem aplicados. Embora tenham ocorrido alguns
questionamentos judiciais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que esses índices cumpriram o
comando constitucional de preservação do valor real dos benefícios.

A partir de 2002 o índice retornou para o INPC, regra que passou a
constar expressamente por meio da Lei nº 11.430, de 26 de dezembro de 2006, que inseriu o art.
41-A à Lei nº 8.213, de 1991, a seguir transcrito:

“Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado,
anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de
acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento,
com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC,
apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE.

...............................................................................................................................”

 O sistema previdenciário brasileiro sempre adotou a correção por
índice de inflação, utilizando-se, atualmente, do INPC. Este índice foi adotado pois reflete a
inflação do público que se encontra em uma faixa de renda aproximadamente igual a dos
beneficiários do INSS, de 1 a 6 salários mínimos.

A tabela 1 contém o histórico do índice de reajuste dos benefícios
previdenciários com valor superior ao salário mínimo, indicando o INPC acumulado em cada
ano e o ganho real proporcionado pelo reajuste. Depreende-se que de 1995 a 1998 ocorreu um
ganho real de 18,72%, impulsionado, principalmente, pelo reajuste ocorrido em 1995. Nos dois
anos seguintes, no entanto, 1996 e 1997, houve perda do poder de compra do benefício, se
comparado ao INPC. No período de 1999 a 2002, o ganho real foi de 1,92%. Nos três anos que
se seguiram, 2003 a 2005, houve retração no valor real do benefício no total de -0,88%. Em
2006, no entanto, essa retração foi compensada por um reajuste que proporcionou 1,74% de
ganho real aos benefícios previdenciários acima do salário mínimo. Seguiram-se três anos com
ganho real nulo ou próximo de zero e, em 2010, a Medida Provisória nº 475, de 2009, estipulou
aumento real de 2,60%, em comparação ao INPC.
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TABELA 1 – EVOLUÇÃO DOS REAJUSTES DOS BENEFÍCIOS COM VALORES

SUPERIORES A 1 SALÁRIO MÍNIMO

ANO INPC Reajuste dos
Benefícios > 1 SM

Ganho Real

1995 16,50% 42,86% 22,62%
1996 18,22% 15,00% -2,73%
1997 8,32% 7,76% -0,52%
1998 4,76% 4,81% 0,05%

Acumulado - 1995 a 1998 56,30% 85,55% 18,72%
1999 3,19% 4,61% 1,38%
2000 5,34% 5,81% 0,45%
2001 7,73% 7,66% -0,07%
2002 9,03% 9,20% 0,16%

Acumulado - 1999 a 2002 27,67% 30,13% 1,92%
2003 20,44% 19,71% -0,60%
2004 4,57% 4,53% -0,04%
2005 6,61% 6,36% -0,24%
2006 3,21% 5,01% 1,74%
2007 3,30% 3,30% 0,00%
2008 4,97% 5,00% 0,03%
2009 5,92% 5,92% 0,00%
2010 3,45% 6,14% 2,60%

Acumulado - 2003 a 2010 64,64% 70,41% 3,51%
Acumulado - 1995 a 2002 99,55% 141,46% 21,00%

Acumulado - 1999 a 2010 (período
pós reforma)

110,20% 121,76% 5,50%

Acumulado - 1995 a 2010 (período
pós plano real)

228,53% 311,48% 25,25%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Elaboração: Secretaria de Previdência Social – SPS / Ministério da Previdência Social
Obs.: Os índices acumulados anualmente correspondem aos períodos entre: 1995 - set/94 a abr/95;
1996 - mai/95 a abr/96; 1997 - mai/96 a mai/97; 1998 - jun/97 a mai/98; 1999 - jun/98 a mai/99; 2000
- jun/99 a mai/00; 2001 - jun/00 a mai/01; 2002 - jun/01 a mai/02; 2003 - jun/02 a mai/03; 2004 -
jun/03 a abr/04; 2005 - mai/04 a abr/05; 2006 - mai/05 a mar/06; 2007 - abr/06 a mar/07; 2008 -
abr/07 a fev/08; 2009 - mar/08 a jan/09; 2010 - fev/09 a dez/09.

II – COMPARAÇÃO ENTRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS ACIMA DO

SALÁRIO MÍNIMO E OS BENEFÍCIOS IGUAIS AO SALÁRIO MÍNIMO

Desde 2000 vigora a política de conceder reajustes superiores para o
piso previdenciário, com o intuito de reduzir a desigualdade econômica e social e propiciar uma
melhor distribuição da renda. Essa política tem sido adotada sem prejuízo do poder de compra
dos aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo, já que lhes é repassado
um reajuste equivalente à inflação.

A tabela 2 traz uma comparação entre as taxas de reajuste real
praticadas para os benefícios com valor superior ao piso mínimo da Previdência Social e a taxa
utilizada para os benefícios iguais ao salário mínimo. Depreende-se que de 2000 a 2010,
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enquanto os benefícios correspondentes ao valor do salário mínimo tiveram aumento real de
83,99%, os benefícios superiores a esse piso legal sofreram reajuste real de 4,06%.

TABELA 2 – COMPARAÇÃO ENTRE O GANHO REAL DOS BENEFÍCIOS COM

VALORES SUPERIORES A 1 SALÁRIO MÍNIMO E DO PISO PREVIDENCIÁRIO

ANO Ganho Real dos
Benefícios > 1

SM
(A)

Ganho Real
do Piso

Previdenciário
(B)

Diferença entre o
ganho real dos

Benefícios > 1 SM
e do Piso

1995 22,62% 22,62% 0,00%
1996 -2,73% -5,26% -2,61%
1997 -0,52% -0,98% -0,46%
1998 0,05% 4,04% 3,99%

Acumulado - 1995 a 1998 18,72% 19,68% 0,81%
1999 1,38% 0,71% -0,66%
2000 0,45% 5,39% 4,92%
2001 -0,07% 12,17% 12,25%
2002 0,16% 1,26% 1,10%

Acumulado - 1999 a 2002 1,92% 20,56% 18,28%
2003 -0,60% 1,23% 1,85%
2004 -0,04% 1,19% 1,23%
2005 -0,24% 8,23% 8,49%
2006 1,74% 13,04% 11,10%
2007 0,00% 5,11% 5,10%
2008 0,03% 4,04% 4,01%
2009 0,00% 5,79% 5,79%
2010 2,60% 6,02% 3,33%

Acumulado - 2003 a 2010 3,51% 53,70% 48,49%
Acumulado - 1995 a 2010 21,00% 44,29% 19,24%

Acumulado - 1999 a 2010 (período
pós reforma previdenciária)

5,50% 85,30% 75,64%

Acumulado - 2000 a 2010 (período
pós valorização do salário mínimo)

4,06% 83,99% 76,82%

Acumulado - 1995 a 2010 (período
pós plano real)

25,25% 121,76% 77,06%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Obs.: Os índices acumulados anualmente correspondem aos períodos entre: 1995 - set/94 a abr/95;
1996 - mai/95 a abr/96; 1997 - mai/96 a mai/97; 1998 - jun/97 a mai/98; 1999 - jun/98 a mai/99;
2000 - jun/99 a mai/00; 2001 - jun/00 a mai/01; 2002 - jun/01 a mai/02; 2003 - jun/02 a mai/03;
2004 - jun/03 a abr/04; 2005 - mai/04 a abr/05; 2006 - mai/05 a mar/06; 2007 - abr/06 a mar/07;
2008 - abr/07 a fev/08; 2009 - mar/08 a jan/09; 2010 - fev/09 a dez/09.

Observa-se que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº
4.434, de 2008, do Senado Federal, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo
Regime Geral de Previdência Social e o índice de correção previdenciária. A referida proposição
pretende que os benefícios da Previdência Social sejam reajustados de acordo com o mesmo
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índice de reajuste do salário mínimo, estendendo-se tal garantia aos benefícios já concedidos
que, por meio do índice de correção previdenciária, passariam a ter o valor correspondente ao
mesmo número de salários mínimos da data de sua concessão. A equivalência em números de
salários mínimos seria efetivada de forma progressiva, na proporção de 20% ao ano, atingindo a
integralidade ao final de 5 anos.

A vinculação pretendida pelo Projeto de Lei nº 4.434, de 2008,
prejudica a política de redução da desigualdade e, salvo melhor juízo, viola o preceito
constitucional da não vinculação ao salário mínimo, previsto no inc. IV do art. 7º da
Constituição Federal, com interpretação detalhada pela Súmula Vinculante nº 4, de 30 de abril
de 2008, do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“Salvos os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de
empregado nem ser substituído por decisão judicial”.

Sobre eventual vinculação do reajuste de todos os benefícios do RGPS
ao reajuste do salário mínimo citamos as seguintes estimativas da Consultora Legislativa Sandra
Cristina Almeida, em seu estudo “Salário Mínimo e Reajustes dos Benefícios do Regime Geral
de Previdência Social – RGPS”, de março de 2009:

“as despesas com benefícios do RGPS, no período de onze anos (1998-
2008), teriam saltado de 5,5% do PIB para 9,3% do PIB; e o resultado negativo
da previdência social, no período de onze anos (1998-2008), teria passado de 0,8%
do PIB para 4,1% do PIB.”

Ressalta-se que a política de repasse de ganhos reais, também

para os benefícios com valor superior ao salário mínimo, deve ser adotada de forma a

manter a atual desvinculação do aumento do salário mínimo. A Medida Provisória nº

475, de 2009, atua neste sentido, ou seja, propicia ganhos reais aos benefícios

previdenciários de valor superior ao piso, mas a uma taxa inferior àquela concedida

para o salário mínimo.

III – ESTIMATIVA DO IMPACTO DO REAJUSTE PREVISTO NA MEDIDA

PROVISÓRIA Nº 475, DE 2009

A Medida Provisória nº 475, de 2009, estabelece aumento de 6,14%,
em 2010, para os benefícios da Previdência Social com valor superior ao piso previdenciário, o
que corresponde a um ganho real de 2,60% se comparado ao INPC acumulado de fevereiro a
dezembro de 2009 que foi de 3,45%. Para o ano de 2011, a norma prevê reajuste baseado no
INPC acrescido de percentual equivalente a cinquenta por cento do crescimento do Produto
Interno Bruto – PIB de 2009, se positivo.
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Conforme consta na exposição de motivos da Medida Provisória nº
475, de 2009, o reajuste beneficiará 8,359 milhões de aposentados e pensionistas e o impacto
sobre o resultado da Previdência Social decorrente do aumento concedido pela referida norma é
de R$6,7 bilhões, considerando-se a diferença entre a despesa adicional e as receitas extras
oriundas do reajuste do teto previdenciário1. Para o ano de 2011 a exposição de motivos não
indica o impacto financeiro.

A quantidade de beneficiários da estimativa acima se baseia no total de
benefícios emitidos, acima do salário mínimo, no mês de novembro de 2009. Entretanto, neste
estudo utilizam-se os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social, de dezembro de 2009,
divulgado após a edição da Medida Provisória em questão.

Estima-se, portanto, que o reajuste da proposição em tela, previsto
para 2010, beneficiará cerca de 8,360 milhões de aposentados e pensionistas. Quanto ao
impacto sobre as despesas, estima-se que serão gastos mensalmente R$ 608,57 milhões a mais
com o reajuste proposto. O referido valor foi obtido aplicando-se 6,14% sobre R$ 9,91 bilhões,
que representa o total das despesas com benefícios emitidos do Regime Geral de Previdência
Social com valor superior ao salário mínimo de dezembro de 2009.

Considerando-se o pagamento dos benefícios das competências de
janeiro de 2010 a novembro de 2010, mais o décimo terceiro salário, o gasto adicional em 2010
decorrente do reajuste de 6,14% para os benefícios da Previdência Social com valor superior ao
salário mínimo será de R$ 7,260 bilhões. Não foi considerada a competência de dezembro de
2010, pois o seu pagamento ocorre somente no exercício de 2011, ou seja, não impacta o fluxo
de caixa de 2010. Quanto ao décimo terceiro salário, considerou-se que esse representa 93% do
total de benefícios pagos em um mês, tomando-se por referência o gasto com décimo terceiro
em 2009 dividido pelo gasto com benefícios da competência dezembro de 2010. Essa diferença
ocorre em decorrência de benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade, bem como
aposentadorias e pensões concedidas no decorrer do ano, cujo valor do décimo terceiro salário
é proporcional aos meses em que se recebeu o benefício.

TABELA 3 – ESTIMATIVA DOS GASTOS COM REAJUSTE DE 2010

Quantidade de Benefícios Emitidos > SM em dez/09 (A) 8.360.542
Despesa c/ Benefícios Emitidos > SM em dez/09 (B)  R$    9.911.609.631
Estimativa de Gasto Adicional Mensal com Reajuste (C)  = (B) * 6,14%  R$       608.572.831
Estimativa de Gasto Adicional em 2010 com Reajuste(D) = (C) * 11,93  R$    7.260.273.878

A receita extra decorrente do reajuste do teto previdenciário não foi
estimada neste trabalho, pois demanda dados com tabulações especiais que teriam que ser
processados especificamente pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
– DATAPREV.

                                                          
1 Embora na exposição de motivos não conste expressamente que se trata do resultado líquido, tal informação foi
confirmada junto à Coordenação Geral de Estatística do Ministério da Previdência Social.
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Para o ano de 2011, além do repasse equivalente à inflação do período,
os benefícios terão incremento correspondente à metade da taxa de crescimento do PIB de
2009, se positivo. Foram realizadas neste trabalho duas estimativas dos gastos. A primeira
considera a expectativa do mercado em 15 de janeiro de 2010 para a taxa de crescimento do
PIB de 2009 e para a taxa de inflação de 2010 medida pelo INPC, de –0,26% e 4,43%,
respectivamente, obtida no Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil,
disponível em http://www4.bcb.gov.br/pec/expectativas/series/port/cacheprincipal.asp. A
outra estimativa tem por base os parâmetros macroeconômicos da Secretaria de Política
Econômica – SPE do Ministério da Fazenda, de 12 de novembro de 2009, cujo PIB previsto
para 2009 era de 1% e INPC para 2010 de 4,5%. Sabe-se, no entanto, que a taxa de crescimento
do PIB nesta segunda estimativa está superestimada, mas ainda não houve atualização oficial
dos referidos parâmetros pela SPE.

De acordo com os parâmetros de mercado estimou-se um gasto
adicional com benefícios previdenciários decorrentes do reajuste de 2011 de R$ 5,73 bilhões no
ano. Se considerados os parâmetros da SPE, a estimativa salta para R$ 7,12 bilhões de gasto
adicional no ano de 2011. As estimativas acima baseiam-se na despesa com benefícios estimada
para dezembro de 2010, levando-se em consideração o reajuste para esse ano e uma taxa de
crescimento de 3,2%, correspondente à média da taxa de crescimento da quantidade de
benefícios emitidos nos últimos cinco anos, de 2005 a 2009, tendo por referência a emissão de
dezembro de cada ano.

TABELA 4 – ESTIMATIVA DOS GASTOS COM REAJUSTE DE 2011

Despesa c/ Benefícios Emitidos > SM em dez/09 (A)   R$    9.911.609.631
Estimativa da Despesa de dez/10 com reajuste de 2010 (B) R$  10.520.182.463
Parâmetros Mercado (PIB = -0,26% e INPC = 4,43%)

Estimativa Gasto Adicional Mensal com Reajuste e Taxa de
Crescimento (C)  = (B) * 4,43% * 1,032

R$      480.957.494

Estimativa Gasto Anual com Reajuste e Taxa de Crescimento
(D) = (C) * 11,93

   R$   5.737.822.901

Parâmetros SPE (PIB = 1% e INPC = 4,5%)
Estimativa Gasto Adicional Mensal com Reajuste e Taxa de
Crescimento (E)  = (B) * 5,50% * 1,032

R$  597.125.556

Estimativa Gasto Anual com Reajuste e Taxa de Crescimento
(F) = (E) * 11,93

  R$   7.123.707.890
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TABELA 5 – ESTIMATIVA DA TAXA DE CRESCIMENTO DOS BENEFÍCIOS

Mês Quantidade de Benefícios
Emitidos

Taxa de
Crescimento

dez/04 23.146.969
dez/05               23.951.338 3,5%
dez/06               24.593.390 2,7%
dez/07               25.170.283 2,3%
dez/08               26.095.625 3,7%
dez/09               27.048.356 3,7%

 Média 3,2%

Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social, dezembro de 2009.

Quanto ao multiplicador do ano, utilizou-se a mesma regra já exposta
para o ano de 2010. No entanto, em 2011 haverá também o impacto do pagamento dos
benefícios referente à competência de dezembro de 2010, cujo montante estimado é de R$
608,57 milhões, que deve ser adicionado ao montante dos gastos extras com o reajuste de 2011,
alcançando R$ 6,35 bilhões (parâmetros de mercado) e R$ 7,73 bilhões (parâmetros SPE).

CONCLUSÃO

São constantes as reivindicações para que sejam concedidos aumentos
reais a todos os benefícios da Previdência Social e não somente àqueles com valor igual ao
salário mínimo, substituindo-se a atual regra de reajuste baseado em índice de preços. No
entanto, cabe destacar que o reajuste baseado na inflação é a regra constante na Constituição
Federal, que determina o reajuste periódico para preservação do valor real dos benefícios.

Não obstante a regra de reajuste ao índice de preços, observa-se que de
1995 a 2010, os benefícios previdenciários com valor superior ao salário mínimo tiveram ganho
real de 25,25%. Se considerado o período de 1999 a 2010, que se inicia logo após a reforma
previdenciária procedida pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, tem-se um ganho real
bem inferior, de 5,50%.

Os ganhos reais dos benefícios iguais ao salário mínimo, de fato, foram
bem superiores, alcançando de 1995 a 2010, aumento real de 121,76% e de 1999 a 2010,
acumulando-se 85,30% de reajuste real.

No entanto, essa diferenciação decorre da política que vigora,
notadamente, desde 2000, com o intuito de reduzir a pobreza e promover uma melhor
distribuição de renda. Considerando que a Constituição Federal determina que o piso de
benefícios da Previdência Social não seja inferior ao salário mínimo, naturalmente haverá
diferenciação entre os reajustes de benefícios previdenciários correspondentes ao salário
mínimo e os de valor superior.
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Durante a vida inativa a Previdência Social tem o dever de garantir a
seus segurados a manutenção do poder de compra de seus benefícios, mas não tem a obrigação
de conceder aumentos reais.

Os reajustes reais devem ser concedidos esporadicamente, jamais como
regra permanente, após estudo minucioso da sustentabilidade do sistema de Previdência Social
decorrente do gasto adicional pretendido.

A Medida Provisória nº 475, de 2009, estabelece ganho real para o ano
de 2010 de 2,60% aos benefícios previdenciários com valor superior ao piso previdenciário e
estima o impacto líquido em R$ 6,7 bilhões. É imprescindível, no entanto, que se indique as
receitas extras que irão cobrir o gasto adicional, de forma a comprovar que a medida é
financeiramente sustentável.

Quanto ao reajuste para 2011, a Medida Provisória estabelece uma
regra que depende da taxa de crescimento do PIB de 2009, valor este ainda não conhecido.
Entende-se que eventual reajuste real para o ano de 2011 deve ser estabelecido em montante
definido, de forma que se possa estimar os impactos financeiros decorrentes da medida
proposta. Ademais, considerando que as atuais estimativas de mercado apontam para uma taxa
negativa de variação do PIB de 2009, a regra de aumento real constante no art. 3o da Medida
Provisória em questão será ineficaz.
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