
fevereiro nº 02/2017

 Este semestre, o governo federal vai inves�r na 

aprovação da Reformas da Previdência e Trabalhista, mas 

já está formatando a Reforma Tributária. Tal documento 

será apresentado pelo deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-

PR), que será o relator do projeto. Por outro lado, há uma 

outra proposta a ser negociada com o governo, 

apresentada por grandes empresas. O presidente Fábio 

Macêdo tem par�cipado das discussões com a Federação 

Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais 

(Fenafim).

 Hauly mostrou os pontos de destaque da sua reforma, que segundo ele, inclui menos tributos e o fim da guerra fiscal. O obje�vo de 

Hauly é ex�nguir o ICMS e outros tributos, como ISS, IPI, Pis e Cofins. Somados, todos eles seriam subs�tuídos por dois impostos, o Imposto 

sobre Valor Agregado (IVA) e outro, que o relator chama de sele�vo, que incidiria sobre determinados produtos. Quanto maior a alíquota do 

imposto sele�vo, menor a do IVA.

 Ele enfa�zou que com o IVA, a arrecadação estadual passaria a fazer parte de um sistema nacional, com cobrança no des�no, o que, 

na opinião do deputado, acaba automa�camente com a guerra fiscal. O parlamentar também prevê que o Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) seja usado para financiar a Previdência Social, no lugar da contribuição previdenciária paga hoje por empregados e 

empregadores. O parlamentar prevê também a criação do superfisco formado por auditores.

 Já a outra proposta está sendo apresentada por sete grandes empresas brasileiras, que decidiram patrocinar a elaboração de uma 

nova proposta de Reforma Tributária, que teria como principal diferença a eliminação de cinco tributos ao longo de dez anos. No seu lugar, 

seria criado um único imposto, chamado inicialmente de Imposto Geral sobre o Consumo.

 A proposta está sendo elaborada no Centro de Cidadania Fiscal, um grupo de estudos liderado pelo ex-secretário-execu�vo do 

Ministério da Fazenda Bernard Appy. Ambev, Votoran�m, Natura, Telefônica, Braskem e Itaú Unibanco patrocinam a inicia�va.

 Para o Sindicato dos Fazendários do Recife, ainda não há dados suficientes para emi�r uma opinião sobre a proposta do Centro de 

Cidadania Fiscal. Não se sabe, por exemplo, se este tributo incidiria apenas no varejo tal qual o Imposto Sobre Vendas a Varejo, cogitado nas 

discussões da reforma tributária em 2007.   O que se deve destacar é que pontos importantes têm que ser considerados como a competência 

para a fiscalização e a questão da repar�ção da arrecadação. Qualquer forma semelhante aos fundos de par�cipação colocará os municípios 

numa situação de grande dependência em total descompasso com a sua autonomia cons�tucional. Quanto à proposta do Hauly, existe a 

previsão da criação de um superfisco dotado de autonomia. “Deveremos acompanhar de perto a evolução de ambas as propostas, a fim de 

que as nossas atribuições sejam preservadas”, explicou o secretário-geral do Afrem, João Victor de Araújo.

Duas propostas de Reforma Tributária estão sendo formatadas 
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fevereiro nº 02/2017

* Fábio Macêdo 

A Reforma da previdência deses�mula e penaliza 

quem permanecer trabalhando por mais tempo

 Não bastassem as regras duras de idade mínima, contribuição de 49 anos para 100% da média 

dos salários contribuições, vedação de acumulação da aposentadoria e pensão, entre outras restrições, 

o cálculo do valor do bene�cio da aposentadoria pode trazer prejuízos ao trabalhador que deseja 

permanecer mais tempo contribuindo para previdência social. 

Vejam os cenários abaixo:

1) O trabalhador começa trabalhar aos 16 anos, aposenta pela idade mínima e completa 49 anos 

de contribuição, com as seguintes médias salariais atualizadas pela regra do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS):

Como completou 49 anos de contribuição, terá de bene�cio da aposentadoria 100% da média 

acima, ou seja, R$ 3.175,51.

2) Preenchidos os requisitos da aposentadoria, o trabalhador pretende con�nuar contribuindo para 

a previdência e adiar a sua aposentadoria até os 75 anos, conforme abaixo:

 A idade mais avançada (75 anos) e o tempo de contribuição extra (10 anos) não acrescentam 

nada ao percentual da média de salários contribuições e no cenário acima a média é menor. Desta 

forma este trabalhador terá uma aposentadoria menor: 100% de R$ 2.959,32 = R$ 2.959,32.  

Vale salientar que a regra atual da aposentadoria pelo RGPS considera os 80%  dos maiores 

salários contribuições, o tempo de contribuição e idade para determinar o valor do bene�cio através do 

fator previdenciário. Pelas regras atuais os bene�cios seriam os seguintes:

IDADE 
(anos) 

TEMPO 
(anos) 

SALÁRIO MÉDIO 
ATUALIZADO 

RENDA DO PERÍODO 
ATUALIZADO 

16-20 4  R$             900,00   R$                46.800,00  

20-55 35  R$          3.800,00   R$          1.729.000,00  

55-65 10  R$          1.900,00   R$              247.000,00  

TOTAL 49  R$          3.175,51   R$          2.022.800,00  

 

IDADE 
(anos) 

TEMPO 
(anos) 

SALÁRIO MÉDIO 
ATUALIZADO 

RENDA DO PERÍODO 
ATUALIZADO 

16-20 4  R$             900,00   R$                46.800,00  

20-55 35  R$          3.800,00   R$          1.729.000,00  

55-75 20  R$          1.900,00   R$              494.000,00  

TOTAL 59  R$          2.959,32   R$          2.269.800,00  

 

CENÁRIO 

IDADE 
(anos) 

TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 

(anos) 
80% SALÁRIO 

MÉDIO 

FATOR 
PREVIDENCIÁRIO 

APOSENTADORIA 
CALCULADA 

APOSENTADORIA 
LIMITADA TETO 

1 65 49  R$   3.596,43  1,496  R$   5.380,26   R$  5.380,26  

2 75 59  R$   3.308,90  2,996  R$   9.913,46   R$  5.531,31  

 Considerar os 80% dos maiores salários contribuições proporciona um maior bene�cio, mas 
não evita a situação absurda descrita acima, pois, no cenário 2, o trabalhador contribuiu mais e 
provavelmente terá um tempo menor de gozo de bene�cio que será menor em comparação ao previsto 
no 1. O fator previdenciário corrige esta distorção ao considerar o tempo de contribuição e idade da 
aposentadoria, limitado ao teto previdenciário ( R$ 5.531,31 – janeiro/2017).

Com o obje�vo de implantar um modelo de cálculo mais simples que o atual, levar em 

consideração a idade da aposentadoria e tempo de contribuição, e evitar as injus�ças que ocorrerão 

com a proposta da PEC nº 287/2016, sugerem-se as seguintes regras:

1ª) Preenchidos os requisitos de idade e de tempo de contribuição, consideram-se para o 

cálculo da média das remunerações e salários contribuições os 80 % maiores destes, 

como é atualmente e amplamente propagados pela mídia;

Sugestão de cálculo de bene�cio – RGPS
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2ª) Aplicam-se 76% (o mesmo proposto pelo governo 25+51) à média calculada anteriormente, acrescida de  um valor percentual 

(a ser definido) para cada ano da soma da idade com o tempo de contribuição que superar a soma da idade mínima com tempo 

mínimo de contribuição;

3ª) Repete-se a regra anterior excluindo os menores salários de contribuições com a respec�va diminuição do tempo de 

contribuição e verifica-se se o novo bene�cio é maior que o anterior, caso contrário fica-se com este;

4ª) O valor do bene�cio será limitado apenas pelo valor (RGPS – teto previdenciário janeiro/2017: R$ 5.531,31), não por 

percentual da média dos salários contribuições.

Exemplo: 

Idade mínima: 60 anos para homem;

Tempo mínimo de contribuição: 25 anos;

 Acréscimo de 2,4% para cada ano da soma da idade com o tempo de 

contribuição que supere 85 anos (60 + 25 =85). 

Idade: 65 anos, tempo de contribuição: 34 -> soma: 65+35= 100 anos

100 – 85 = 15 anos

15 X 2,4 = 36 - > 76 + 36 = 112, ou seja, terá 112% da média dos salários 
contribuições.

Têm-se os seguintes valores: * Alternatina ao fator previdenciário Lei nº 13.183/2015. 

Idade 
(anos) 

Tempo de 
contribuição 

(anos) 

Fator 
previdenciário 
(%) da média 

PEC Nº 
287 

Proposta 

60 25 59% 0% 76% 

65 25 73% 76% 88% 

60 35 100% * 0% 100% 

65 35 104% 86% 112% 

65 49 150% 100% 146% 

70 49 189% 100% 158% 

75 49 245% 100% 170% 

 
* Alternativa ao fator previdenciário Lei nº 13.183/2015. 

 Neste exemplo, o acréscimo acima é de 2,4% para proporcionar o mesmo 

percentual da média dos salários contribuições conforme previsto 

recentemente através da Lei nº 13.183/2015.

Simulação: Percentuais da média dos salários de contribuições

** calculo para ambos os sexos (site:https://previdenciarista.com/fator-
previdenciario-ultimas-noticias-calculos-conceito-tabelas-modelos-e-peticoes-
previdenciarias/), sem levar em consideração a alteração da Lei nº 13.183/2015.

Conclusão
  
 A ex�nção do fator previdenciário levará a injus�ças como a apontada 

acima e é contra a lógica de qualquer regime previdenciário, seja público, privado, 

capitalizável ou não, pois quem contribuiu mais terá um bene�cio menor e gozará, 

em tese, por menos tempo. Desta forma não haverá um es�mulo para adiar a 

aposentadoria quando a�ngido 100% da média, pois se con�nuar na a�vidade e 

não houver um ganho real da sua remuneração atual, a média irá diminuir 

gradualmente. A não reposição da inflação pelo índice de reajuste dos bene�cios 

previdenciários provocará a redução da média que servirá de parâmetro para 

aposentadoria, sendo os maiores prejudicados os trabalhadores que recebem 

renda inferior ao teto previdenciário. A limitação deveria ser apenas por valor (teto previdenciário) e não percentual da média.
 O modelo sugerido de cálculo do bene�cio corrige a distorção apresentada, pois possibilita ter um valor melhor de 

aposentadoria para quem adiar a aposentadoria e leva em consideração dois parâmetros empregados nos regimes de previdência: a 

idade de início de gozo da aposentadoria e tempo de contribuição. A PEC 287/2016, depois de preenchidos os requisitos, só 

observará o tempo de contribuição, independentemente da idade. Exemplo: 65 anos de idade e 35 anos de contribuição 

proporcionarão a mesma aposentadoria de quem tem 74 anos de idade e 35 de contribuição.  Se considerar a expecta�va de vida, o 

primeiro caso terá 10 anos de sobrevida, enquanto o segundo apenas um ano.
 O gráfico acima demonstra que o modelo sugerido é uma opção intermediária entre o fator previdenciário e a proposta do 

governo, portanto, bem razoável.

IDADE TEMPO SOMA PEC FATOR* PROPOSTA 

60 25 85 0 59,1 76 

65 25 90 76 73,2 88 

65 30 95 81 88,6 100 

65 35 100 86 104,3 112 

70 35 105 86 131,7 124 

70 40 110 91 151,8 136 

75 35 110 86 170,9 136 

75 40 115 91 196,06 148 

75 45 120 96 223,4 160 

75 49 124 100 244,8 169,6 

75 55 130 100 277,5 184 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

85 90 95 100 105 110 110 115 120 124 130

PEC 287

FATOR PREV.

PROPOSTA

* Fábio Macêdo, Presidente do Sindicato dos
Fazendários do Município do Recife 
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  Elísio Soares de Carvalho Júnior tem uma 
trajetória profissional respeitável na área pública. Com 28 
anos dedicados à Prefeitura do Recife e 10 anos ao Banco 
do Brasil, já fez sua parte no quesito trabalhar para o bem 
comum. Aposentou-se recentemente e não quer parar de 
trabalhar tão cedo.

  Formado em Direito e Engenharia Mecânica, 
ambos pela UFPE, e mestre em Gestão Pública, pela 
Fundação Getúlio Vargas (RJ), ele alçou o cargo de 
secretário de Finanças da Prefeitura do Recife, de 2005 a 
2008, e anteriormente, como adjunto da pasta, de 2003-
2004, e a presidência da Associação Brasileira das 
Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) naquele 

período. Também já exerceu a função de diretor-geral de Administração Tributária. 
 
 Com relação à atuação profissional na PCR, Elísio é enfá�co ao dizer que esteve onde 
gostaria de estar. "Quando fui nomeado em 1987, ficava na dúvida se na Prefeitura era um lugar 
sério para atuar. Para minha grata surpresa, encontrei uma categoria extremamente honesta, 
com histórico de prestação de serviços à sociedade, e mais, com grandes profissionais", disse, 
acrescentando que se sen�u privilegiado.
 
 Além de sua atuação na PCR, o gestor também foi um dos fundadores da Federação 
Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) e também par�cipou 
a�vamente das a�vidades do Afrem Sindical.  
 
 Depois de sua experiência como gestor na Secretaria de Finanças, Elísio levou a prá�ca 
para a área acadêmica. Fez mestrado em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. Em 
2012, defendeu o tema “Polí�cas públicas tributárias municipais: o caso da Secretaria de Finanças 
da Prefeitura do Recife no período de 2005 a 2008”.
 
 No trabalho de mestrado, ele mostrou que foram elaboradas polí�cas públicas e sua 
concre�zação por intermédio de projetos de lei, decretos e portarias, além de ações entre os 
diversos atores da Secretaria de Finanças. Na época, seu obje�vo estratégico era atender à 
demanda dos segmentos empresarias por diminuição de carga tributária municipal, sem ferir aos 
limites legais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e pela Cons�tuição. “Pode-se 
perceber uma nova prá�ca nas trata�vas com a sociedade, principalmente por ser uma área tão 
árida quanto a de tributos. Por intermédio da escuta, diálogo e interação com alguns segmentos, 
construiu-se uma saída viável do ponto de vista legal e econômico, para as questões levantadas 
pelos diversos setores demandantes”.

 A implantação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica na área tributária, a modernização do 
sistema de compras (Pregão eletrônico, Portal de Compras), além da implantação do Sistema de 
Custos na Contabilidade municipal foram as grandes marcas, consideradas por Elísio, na sua 
gestão. “Muitas dessas ideias foram trazidas pelos encontros na ABRASF”, enfa�zou.

Elísio Soares: a trajetória de sucesso
como gestor da Secretaria de Finanças

Elísio aposentou-se 
recentemente 

da PCR. 
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