
Caros Fazendários,

Estamos completando um ano de mandato. Cremos que conseguimos 

alcançar alguns obje�vos de extrema importância dentro da nossa 

categoria, sendo fundamental a sua união. Há muito tempo não �nhamos 

tantos membros do quadro fazendário filiados ao sindicato. 

As nossas assembleias são concorridas, par�cipa�vas e, principalmente, 

transcorrem num clima de tranquilidade e coleguismo. É de extrema 

facilidade coordená-las.  Realizamos o VII Encontro dos Fazendários em 

Gravatá que foi um sucesso e contou com  a presença  de boa parte dos 

nossos associados. Para nós, termos concorrido para a pacificação dos 

fazendários foi o nosso maior feito.

No que diz respeito a questões salariais, cremos  que a campanha de 2016 foi 

exitosa. Ob�vemos o reconhecimento da administração da  nossa importância e, num 

diálogo franco, conseguimos, dentro das circunstâncias, obter avanços na forma  de cálculo da 

nossa remuneração, expurgando injus�ças presentes na legislação.

No transcurso deste primeiro ano, procuramos nos apresentar ao Governo  como parceiros. Concentramos esforços para que 

fôssemos vistos como servidores capazes de auxiliar na resolução de problemas  nas áreas tributária, financeira e   de controle. 

Deixamos claro que  sempre procuramos exercer todas as nossas atribuições de maneira competente e  dedicada. Por outro lado, 

também deixamos patente o quanto valorizamos todas as nossas atribuições. Sempre é bom lembrar que a força de um quadro 

está nas suas competências.

Por fim, temos a ciência do momento por que passamos. Tempos conturbados, estes. Os servidores têm que mostrar à sociedade 

a sua importância pois temos direitos nossos atacados diuturnamente a nível federal. Estamos procurando nos manter atentos a 

todas as movimentações em  Brasília e estamos cobrando, e muito,  da FENAFIM uma atuação firme, principalmente diante dos 

problemas que são mais urgentes.

É com estas singelas palavras que agradecemos aos integrantes do quadro fazendário pelo imprescindível auxílio que nos foi 

prestado neste primeiro ano de gestão. Sem vocês, certamente, não teríamos logrado êxito em nenhum desses desafios. 

Esperando contar com os colegas nas lutas que virão, desejamos a todos um Feliz Natal e um ó�mo ano novo!

A prestação de contas da gestão 

dezembro nº 12/2016

Direção Afrem
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dezembro nº 12/2016

Reforma da Previdência, a história que não contam

  *Fábio Macêdo

O cenário brasileiro 
 
 Diante de um cenário de crise econômica, escândalos de 

corrupção surgem a todo o momento. Com a classe polí�ca e governos 

desacreditados, o brasileiro deve se perguntar: 

É necessária e urgente uma reforma previdenciária?
Precisa ser tão amarga como proposta?
A quem realmente interessa a reforma apresentada?

 No Brasil, convivem o Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS), que assegura o trabalhador privado, e o 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), des�nado aos 

servidores públicos, que a par�r de 2003 começaram a 

migrar para o modelo de capitalização (cons�tui uma reserva para pagamento de bene�cios futuros).
Ambos os modelos surgiram baseados na par�cipação de trabalhadores a�vos e de 

empregadores para os pagamentos de aposentadorias. Enquanto, a proporção entre a população a�va 

e a de ina�vos for superior a determinado número, o sistema está equilibrado e garan�ndo bene�cios 

previdenciários.
O Brasil ainda é um país jovem, embora a sua distribuição populacional venha mudando ao 

longo do tempo. A forte crise econômica elevou consideravelmente o número de desempregados, as 

empresas faturam menos e, por conseguinte, as receitas que sustentam os modelos previdenciários 

caíram.
O governo apresenta cálculos que demonstram uma situação deficitária. Entretanto,  inclui no 

sistema previdenciário trabalhadores ina�vos, que nunca ou pouco contribuíram à manutenção dos 

modelos previdenciários, mas desconsidera outras receitas que a Cons�tuição Federal de 1988 incluiu 

para o sustento de um sistema de seguridade social, do qual faz parte a previdência social. 
A revogação de renúncias fiscais e a cobrança dos inadimplentes para com a previdência social 

devem ser as primeiras medidas a serem implementadas. Números da Associação Nacional dos Fiscais 

de Previdência apontam um superávit nessas contas na ordem R$ 40 bilhões (2014) e R$ 11 bilhões 

(2015), realidade conhecida pelo Poder Legisla�vo após a promulgação da PEC 93/2016, que autoriza a 

União gastar livremente 30% das contribuições sociais até 2023.  O governo queria até 2036, desde que 

garan�da a previdência social, ou seja, ninguém pediria tal autorização se não exis�sse excesso de 

receita.

Principais mudanças: setor público é o mais a�ngido
 
 São propostas diversas mudanças. O setor público é o mais a�ngindo, apesar deste ter sofrido 

alterações substanciais nas úl�mas grandes reformas previdenciárias. 

Elevação das idades mínimas aos 
patamares de países desenvolvidos

 O governo propõe uma idade mínima de 65 para concessão da aposentadoria para ambos os 

sexos. No setor público, já houve a ins�tuição de idade mínima, no caso dos homens 60 anos e 

mulheres 55 anos, para estas há uma elevação de 10 anos, o mesmo acréscimo se 

considerar a idade média das aposentadorias do regime geral (55 anos).                                                                                                                                        
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 Cri�ca-se tal medida, pois se eleva ao patamar de países desenvolvidos e com expecta�va de vida bem superior à brasileira.  

No Japão a idade mínima para aposentadoria será 65 anos em 2025 e sua expecta�va de vida atual é 81 anos, ou seja, receberá em 

média 16 anos do bene�cio da previdência social, correspondendo a quase 20% da sua expecta�va de vida. O governo brasileiro 

propõe de imediato a idade mínima de 65 anos com uma expecta�va de vida de 75 anos. Para ter 100% de uma média de suas 

contribuições o brasileiro terá que trabalhar por 49 anos e caso comece aos 22 anos de idade após concluir seus estudos, o 

trabalhador terá apenas 4 anos de aposentadoria, ou seja, aproximadamente 5%, 4 vezes menor que o japonês. Vale salientar que o 

Japão, proporcionalmente, tem uma população mais idosa que a brasileira.

Cálculo do bene�cio
 
 Além de trabalhar mais, o cálculo do bene�cio da 

aposentadoria será reduzido. Preenchidos os requisitos de 

idade (65 anos) e tempo de contribuição mínima (25 anos), o 

trabalhador terá um percentual da média de suas 

contribuições, começando de 51% e 1% por cada ano de 

contribuição. Exemplo: 35 anos de contribuição 35% + 

51% = 86%. 
 O governo vende a ilusão ao trabalhador que 

contribuindo 49 anos (51% + 49%) terá direito à 

aposentadoria integral (100%). Na realidade trabalhar e 

contribuir por tão longo tempo, só garan�rá ter 100% da 

média, o que pode ser péssimo. 

Como na situação hipoté�ca ao lado:
Dois gêmeos se aposentam aos sessenta e cinco anos e 

apresentaram para cada ano de contribuição as seguintes 

médias:

Gêmeo 1 

35 anos de contribuição sendo sobre o teto: R$ 5.189,82

Percentual da média que terá direito: 86%

Bene�cio: 86% de R$ 5.189,82 = R$  4.463,25 

Gêmeo 2

49 anos de contribuição da seguinte forma:

35 anos com a média de R$ 5.189,82

14 anos com média de R$ 880,00

Média final: (35 x R$ 5.189,82 + 14 x R$ 880,00) / 49 = R$ 3.958,44

Percentual da média que terá direito: 100%

Bene�cio: 100% de R$ 3.958,44 = R$ 3.958,44 Haverá lei regulamentadora e várias questões 

controversas a serem definidas. Poderá o trabalhador 

pedir para excluir da média as contribuições baixas, 

mesmo reduzindo o percentual da média? No caso acima, seria interessante desconsiderar os 14 anos de contribuição sob o salário 

mínimo. Imagine a complexidade para todos trabalhadores definirem o que incluir e o que re�rar dos cálculos.

Regra de transição
 
 Não bastasse o pedágio de tempo para o gozo do bene�cio da aposentadoria ser excessivo, 50%, bem superior ao previsto 

na reforma de 98 (20%), o governo fez um corte no ingresso da regra de transição pela idade do trabalhador. Aplicam-se as novas 

regras para os homens com menos de 50 anos e mulheres abaixo de 45 anos independente de estarem ou não contribuindo para a 

previdência. Novidade não prevista nas reformas anteriores e bastante cri�cada, pois, antes, todos que haviam ingressado no 

sistema previdenciário teriam uma regra de transição, as mudanças valeriam para os novos que ingressassem no sistema proposto.
 A segurança jurídica é fundamental num Estado democrá�co, rupturas radicais e gravosas de regras pré-estabelecidas são 

dignas de regimes totalitários. O governo não revisa os bene�cios fiscais concedidos, emprés�mos “generosos” do BNDES, nem 

certos contratos firmados e flagrantemente desvantajosos para o erário,  porque pretende passar a imagem de respeitar acordos 

previamente celebrados para o mercado financeiro. Infelizmente, não teve o mesmo cuidado com o cidadão na proposta de 

reforma, ajustes razoáveis e proporcionais podem ser implementados, mas desde que haja tempo e condições para o 

trabalhador planejar. 

PERIGO: Quem contribuir mais pode receber menos



 A preparação para uma aposentadoria deve começar desde cedo. Transcorridas décadas, mudanças profundas no cálculo do 

tempo e do bene�cio previdenciário podem inviabilizar qualquer reprogramação dos planos que o trabalhador fez para sua 

aposentadoria. 
 Absurdos com o modelo de transição apresentado são vários, principalmente, para o funcionalismo público, mas também 

para o trabalhador privado. A situação hipoté�ca abaixa demonstra um caso:
 Um gêmeo nasceu às 23:59 h do dia 10 de outubro de 1967,  o outro veio ao mundo às 00:05 h do dia 11 de outubro de 1967. 

No dia 10 de outubro de 2017 entra vigor a emenda cons�tucional proposta, sem os devidos ajustes, e faltavam aos dois gêmeos 5 

anos para aposentadoria. 

 Tudo por questão de minutos. Esta desproporcionalidade irá se propagar para quem falta um dia, meses ou poucos anos para 

completar 50 anos no momento da vigência da reforma proposta. Para evitar tal distorção, a regra de transição deveria valer para 

quem está no sistema no momento, independente da idade, como ocorrido nas reformas cons�tucionais de 98 e 2003, pois cada 

trabalhador arcaria com um pedágio de forma justa e proporcional; aqueles que faltassem vários anos e com o pedágio passassem os 

65 anos de idade, ficam limitados à idade mínima prevista na reforma.

Pensões -  Assunto deba�do pela imprensa, diferente dos temas acima.

SERVIDOR PÚBLICO

Estes terão uma condição em boa parte mais penosa, em comparação às regras do regime geral.

 . É uma falácia. Reformula bruscamente as A equiparação entre o regime geral (INSS) e próprio do funcionalismo público

regras previdenciárias do servidor público, sem tempo para este se preparar.
 . Inexiste garan�a que os índices de reajuste e cálculos dos bene�cios aplicados ao funcionalismo Cálculo do bene�cio

público sejam os mesmos.  Estados e Municípios poderão estabelecer um índice de reajuste inferior ao do INSS?
 . Cada ente polí�co fixa a sua alíquota de contribuição para a previdência, desde que superior ao máximo do INSS Alíquota

(11%). Desta forma, o funcionalismo público poderá pagar mais para ter o mesmo bene�cio calculado pelo INSS.
 . O trabalhador privado pode se aposentar, recebendo salário e Aposentar e con�nuar com o mesmo vínculo de trabalho

bene�cio, e con�nuar no mesmo emprego. O servidor público tem que se afastar com a aposentadoria.
FGTS.  O segurado do INSS, ao se aposentar, poderá levantar o montante do referido fundo. Os servidores públicos não recebem 

nada com a aposentadoria.
  Estes terão o . Con�nuarão contribuindo da mesma Servidores fora da regra de transição. maior sacri�cio: pagar a conta

forma, mas se aposentarão conforme o proposto na reforma, mais gravosos que o modelo atual de previdência do trabalhador do 

regime geral. Não poderão recolher sobre as regras do INSS (até o teto previdenciário) ou migrar para o regime dos futuros servidores 

(pagar até o teto previdenciário e par�cipar de um fundo complementar), provavelmente, pelos seguintes mo�vos: os governos 

teriam que devolver corrigidas e remuneradas todas contribuições pagas sobre o que superou o teto. 

04

Gêmeo 1 – 50 anos na publicação da 

emenda:

Regra de transição:

Tempo para aposentadoria: 5 anos + 50% 

de 5 anos = 7,5 anos

Idade mínima para aposentadoria: 

57 anos e seis meses.

Gêmeo 2 – 49 anos, 11 meses e 

29 dias na publicação da emenda 

Sem regra de transição 

Idade mínima para aposentadoria: 

65 anos
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 Outra opção, que evitaria essa despesa extra, seria permi�r a migração para o regime com fundo complementar, como se o 

servidor público es�vesse desde o início da sua carreira, porém esta alterna�va não interessa porque os governos não poderiam 

contar com os recolhimentos superiores ao teto para pagar as atuais aposentadorias e futuras, pois aqueles iriam para uma conta 

específica a fim de complementar a aposentadoria do servidor prejudicado.
 
Se a regra de transição não observasse a idade, não ocorreria a situação absurda abaixo:

 Um gêmeo nasceu às 23h59min h do dia 10 de outubro de 1967 tornou-se servidor público em 16/01/1996, o outro veio ao 

mundo às 00h05min h do dia 11 de outubro de 1967 e ingressou no serviço público 5 anos antes do seu irmão. No dia 10 de outubro 

de 2017 entra vigor a emenda cons�tucional proposta sem os devidos ajustes e faltavam ao primeiro gêmeo 4 anos para 

aposentadoria e para o segundo 6 meses. 

 Bene�cio da aposentadoria: percentual da média calculada sobre a totalidade das contribuições, considerando 51% + 1% 

para cada ano de contribuição até 100%. Regra proposta para os futuros trabalhadores.
Novamente, tudo por questão de minutos, terá repercussão não somente no tempo de permanência no trabalho, mas 

também perceberá um beneficio previdenciário inferior ao que foi previsto no ingresso no serviço público, e provavelmente em 

relação aos futuros servidores. Esta desproporcionalidade irá se propagar para quem falta um dia, meses ou poucos anos para 

completar 50 anos no momento da vigência da reforma proposta, conforme tratado no item Regra de transição.
Mudar as regras depois de vários anos, como pode ocorrer com a parcela dos servidores públicos citados, pode acarretar 

ônus para estes no final da sua carreira que não pode evitar, pois não terá recurso (con�nuará contribuindo sobre tudo que recebe) e 

tempo para preparar sua ina�vidade de forma digna.
Considerando as orientações de ins�tuições privadas e promotoras de previdência complementar, que recomendam 

reservar 10% da remuneração desde o início da carreira profissional para manter a renda percebida na a�vidade após a 

aposentadoria, tem-se o seguinte:
Servidor ingresso no serviço público com a regra de paridade e integralidade, 49 anos, 11 meses  29 dias de idade, 26 anos na ,

sua carreira no momento da promulgação da reforma da previdência terá que trabalhar até 65 anos, com 41 anos de contribuição e 

terá direito a 92% da média de suas contribuições, e, caso deseje parar no momento de a�ngimento da idade mínima com 

aposentadoria próxima ao que recebia na a�vidade, terá 15 anos para poupar, sem contrapar�da do ente público (como acontecerá 

com os futuros servidores públicos), o que não fez em 35 anos. Lembrando que até 14% da sua remuneração já está comprome�da 

com contribuições ao regime próprio de previdência a que pertence, aquele trabalhador terá que dispor entre 34% a 40% da sua 

renda com previdência (14% para pública e acima de 20% com previdência complementar privada), algo inviável.
Após desfiguração total do regime do servidor público ingresso antes de 31/12/2003 e não enquadrado na regra de transição 

por causa da idade, resta para aquele morrer antes da aposentadoria compulsória.

Gêmeo 1 – 50 anos na publicação 
da emenda:

Regra de transição:
Tempo para aposentadoria: 
4 anos + 50% de 2 anos = 6 anos

Idade mínima para 
aposentadoria: 
56 anos

Bene�cio: paridade e 
integralidade da úl�ma
 remuneração.

Gêmeo 2 – 49 anos, 11 meses e 29 dias na 
publicação da emenda Sem regra 
de transição
Idade mínima para aposentadoria: 
65 anos



A tradicional confraternização de final de ano do Afrem Sindical foi mais uma vez 

um sucesso. Pres�giada por mais de 130 fazendários da a�va e aposentados, a festa 

foi realizada pelo segundo ano consecu�vo no Red Lounge Bufe�, em Casa Forte. O 

presidente do Sindicato, Fábio Macêdo, recebeu também o ex-deputado Antônio 

Moraes e o vereador do Recife, Carlos Gueiros.

Conclusão
 
 Diante do exposto, algumas perguntas podem ser respondidas. É prudente e deve haver periodicamente ajustes nos 

modelos de previdência a fim de evitar uma reforma tão dura como a apresentada, pois a população está em processo lento, mas em 

constante transformação. O modelo apresentado pelo atual governo é extremante desproporcional com o cenário que o país se 

encontra; a crise econômica em algum momento passará e haverá uma melhora nas receitas decorrentes das contribuições dos 

trabalhadores e empregadores para o sustento dos regimes previdenciários.  
As mudanças mais profundas devem ser impostas para quem irá ingressar, pois este terá um tempo razoável para se preparar; alterar 

radicalmente as regras, como se propõe para determinadas classes de trabalhadores, é extremamente injusto, causando uma 

insegurança para todos, pois cada ano perdido terá que ser compensado, podendo chegar a uma situação que os recursos a serem 

poupados para a aposentadoria comprometerão parcela considerável da remuneração do trabalhador. Deve exis�r um mínimo de 

segurança para o cidadão, da mesma forma que o Estado tem para com o setor produ�vo e mercado financeiro. A reforma deve 

começar pela revisão dos bene�cios fiscais e cobrança dos devedores da Previdência Social.
A quem interessa a reforma proposta? Só pode ser respondida pelos responsáveis que elaboraram e as defendem. 

*Fábio Macêdo é presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife (Afrem Sindical)  e auditor do Tesouro Municipal

Afrem reúne fazendários em confraternização de final de ano
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