Impactos nocivos das contrarreformas da Previdência

Encontro do Coletivo Nacional de Aposentados e Aposentadas da FENAJUFE
07 de julho de 2022

TÓPICOS PARA REFLEXÃO
ü A REALIDADE DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ü FUTURO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES NO SERVIÇO
PÚBLICO
ü IMPACTOS DA EC 103
ü (DES)EQUILIBRO NO SISTEMA SOLIDÁRIO E EFEITOS DA
CONVIVÊNCIA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS
NA CARREIRA

O desmonte do Regime Próprio de Previdência de
Servidores Públicos - RPPS
Constituição Federal

Originalmente:

Art. 40 O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço;
III - voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher,
com proventos integrais;
b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e
vinte e cinco, se professora, com proventos integrais;
c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com
proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.

O desmonte do RPPS

Constituição Federal sucessivamente alterada:
EC – 20/1998 (FHC)

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
EC – 41/2003 (Lula)

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
EC – 103/2019 (Bolsonaro)

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos
efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Reforma da Previdência – EC 103/2019
- Elevação da idade mínima, ou redução do valor do benefício
- Redução das
dependente)

pensões

(50%

do

valor

+

10%

por

- Limitações ao acúmulo de benefícios (mesmo de valores
baixos)
- Aumento das alíquotas de contribuição (inclusive para a
Classe Média)
- Contribuição Extraodinária (inclusive para aposentados e
pensionistas) no caso de “déficit atuarial”
- “Déficit atuarial” é fabricado pela redução da arrecadação
de contribuições, provocada pela falta de reposição de
pessoal, terceirização, migração para FUNPRESP

AS ARMADILHAS DA OPÇÃO PELA FUNPRESP-JUD
“Benefício Especial” na MP 1119/2022
- Além de abrir mão da aposentadoria integral do RPPS, servidores que
optarem pelo Funpresp-Jud ficarão submetidos ao teto do INSS e aos
riscos do mercado financeiro.
- Sedução do governo quanto ao valor da contribuição à Funpresp-Jud:
ILUSÃO. Modelo de “contribuição definida”, e benefício submetido ao
funcionamento do mercado financeiro.
- O resultado do mercado financeiro é imprevisível, sujeito a crises e
quebras, principalmente em um horizonte de décadas. PREVIDÊNCIA É
SINÔNIMO DE SEGURANÇA, E NÃO RISCO.
- Individualismo da FUNPRESP-JUD coloca em risco o sistema de
solidariedade do RPPS

Problemas dos Fundos de Pensão: perdas, resultados
negativos, cobranças extra e RISCOS DE MERCADO

“A forte oscilação das Bolsas e

a disparada da inflação nos
dois anos sob pandemia
afetaram também o resultado
dos fundos de pensão, que
viram piorar seus balanços
contábeis e, agora, querem
do governo um prazo maior
para cobrir o déficit nas
contas de 2020 e 2021.”
“Para milhares de aposentados e pensionistas dos maiores planos ligados a estatais, a

mera perspectiva de novas cobranças é motivo de tensão. Atualmente,
trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas de Postalis, dos Correios, Petros, da
Petrobras, e Funcef, da Caixa, já têm mensalmente descontos em seus benefícios e
salários para cobrir rombos passados.”
Fonte

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/fundos-de-pensao-querem-mais-tempo-para-cobrir-deficit-de-2020-e-2021.shtml

Estratégia da Previdência Complementar
Ø Com a falácia de que “não temos recursos”, as contínuas Reformas da
Previdência caminham para a PRIVATIZAÇÃO do RPPS, obrigando a
adesão à Previdência Complementar, que deixa servidores vulneráveis.
Ø A partir da EC 103/2019 a entidade pode ser Aberta: S/A com fins
lucrativos e qualquer pessoa (inclusive PJ) pode se associar.
Ø “Fundos de Pensão” e entidades abertas jogam trabalhadores contra
trabalhadores e tentam legitimar o atual modelo econômico, ao
condicionar os benefícios de aposentadoria ao rendimento das
aplicações, que dependem de:
- juros altos, que travam a economia e aumentam a transferência de
renda e riqueza dos trabalhadores para os grandes beneficiários da
dívida pública (bancos e grandes investidores nacionais e
estrangeiros);
- Lucratividade de empresas prestadoras de serviços públicos básicos
(energia elétrica, combustíveis etc.), proporcional ao preço pago pela
população, especialmente a mais pobre;
- Lucratividade de empresas do setor primário exportador, que causam

ONDE ESTÁ O ROMBO DAS CONTAS PÚBLICAS?
Banco Central gera “desequilíbrio financeiro” diariamente!

https://bit.ly/3tTi0yX

https://bit.ly/3xajy98

Em vez de instalar uma CPI para investigar o Banco Central e as operações
que têm causado rombo e crise, Câmara priorizou dar autonomia e liberdade
total, aprovando os inconstitucionais PLP 19/2019 e PL 3.877/2020,
respectivamente Lei Complementar 179/2021 e Lei 14.185/2021.

BANCO CENTRAL ENTERRANDO A ECONOMIA BRASILEIRA

https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/hist_estatisticasfiscais/202202_Texto_de_estatisticas_fiscais.pdf

Ø Banco Central já aumentou a Taxa Selic para
13,75% ao ano, sob a falsa justificativa de
combater inflação.
Ø Aumentar juros NÃO serve para controlar a
inflação que existe no Brasil, pois temos
INFLAÇÃO
DE
PREÇO
(principalmente
combustíveis e alimentos), NÃO DE DEMANDA.
Ø https://bit.ly/3AvifWZ

OS VERDADEIROS PROBLEMAS:
- Erros de política agrícola e agrária; privilégios para o agronegócio de exportação
- Preço de Paridade de Importação (PPI) praticado pela Petrobras, como se
importássemos todo o combustível consumido aqui
- Refinarias sub-utilizadas, privatizadas ou cuja construção tem sido paralisada;
fábricas de fertilizantes foram vendidas; falta de investimentos para privilegiar a
distribuição de lucros a acionistas ...

FARRA DOS JUROS ALTOS: BANCO CENTRAL ENTERRA A
ECONOMIA BRASILEIRA E SACRIFICA AS PESSOAS

https://auditoriacidada.org.br/as-reunioes-secretas-trimestrais-do-banco-centralcom-banqueiros/
https://auditoriacidada.org.br/com-inflacao-e-juros-nas-alturas-41-das-familias-nao-pagaram-alguma-conta-entreabril-e-junho/

Auditoria Cidadã da Dívida lançou Campanha para
LIMITAR JUROS NO BRASIL

ACESSE
DIVULGUE
PARTICIPE
https://auditoriacidada.org.br
/limite-dos-juros/

Auditoria Cidadã da Dívida protocolou, na Câmara e
no Senado, proposta para LIMITAR JUROS NO BRASIL

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2330149 e
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153764

https://auditoriacidada.org.br/
vote-na-enquete-oficial-dacamara-e-declare-apoio/

PLP 104/2022
Necessidade de
pressionar
parlamentares da CFT
Basta 1 clique
https://auditoriacidada.org.br/
pressione-a-cft-pelo-limitedos-juros/

RELATOR recém
designado:
Dep. Júlio César
(PSD/PI)

Folheto

https://auditoriacidada.org.br/wpcontent/uploads/2022/08/PanfletoLimites-dos-juros-1.pdf

Bancos brasileiros estão entre os mais
rentáveis do planeta enquanto o país
retorna ao Mapa da Fome

BOLSA-BANQUEIRO: Principal mecanismo responsável pela “crise
fabricada” a partir de 2014, provocando escassez de moeda, elevação
dos juros de mercado, explosão da dívida e rombo aos cofres públicos.

Ver: Assalto aos cofres públicos https://bit.ly/3coiw27 e https://bit.ly/2YboFpY

Banco Central: um pesado apêndice na esfera federal
As receitas do Banco
Central
correspondem,
em sua imensa maioria,
às receitas de juros pagos
pelo Tesouro Nacional
(TN), incidentes sobre os
títulos públicos que o TN
doa ao BC.
O BC utiliza esses títulos
e esses juros doados pelo
TN
nas
chamadas
“Operações
compromissadas”
que
custaram R$ 3,9 trilhões
no período de 2010 a
2021: “Bolsa-Banqueiro”
Fontes: ver Novela “Assalto aos Cofres Públicos” https://auditoriacidada.org.br/conteudo/assalto-aos-cofres-publicos-pl-3-877-2020-pl-9248-2017-plp-19-2019-e-plp-112-2019/ e https://auditoriacidada.org.br/conteudo/tesouro-gastou-quase-r-3-trilhoes-com-o-banco-central/

QUAL A CAUSA DA CRISE DESDE 2014? TEMOS
MANTIDO TRILHÕES EM CAIXA HÁ VÁRIOS ANOS

Ø Chegamos a quase R$ 5 TRILHÕES em caixa no final de 2021:

• R$ 1,736 TRILHÃO na Conta Única do Tesouro Nacional,
• R$ 0,988 TRILHÃO no caixa do Banco Central, e
• R$ 2,021 TRILHÃO em Reservas Internacionais!
Fonte dos dados no artigo disponível em:
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/gasto-com-divida-publica-sem-contrapartida-quase-dobrou-de-2019-a-2021/ /

A “crise fabricada” afetou Estados e Municípios
ü Retração das Transferências Federais e Estaduais e queda de
arrecadação tributária
Lucro dos bancos seguiu aumentando
Ver “Assalto aos Cofres Públicos” https://bit.ly/3xKnEp4

TCU afirma que dívida não serviu para
investimento no país https://bit.ly/2NTPlJo
Para que tem servido a dívida pública?

https://bit.ly/36AbwLJ

Audiência Pública
CAE/Senado

https://bit.ly/39ITU24

Artigo

https://bit.ly/3dwIxvP

LIVE

A CENTRALIDADE DO SISTEMA DA DÍVIDA
É INCONTESTÁVEL.
Além de consumir cerca da metade do orçamento...
•

CONTRARREFORMAS - A dívida pública tem sido a justificativa para todas

•

PRIVATIZAÇÕES - A dívida pública está sendo usada como justificativa

•

TETO E CONTINGENCIAMENTO DE GASTOS PÚBLICOS – A

as contrarreformas (em especial as sucessivas reformas da Previdência que
retiram ou adiam direitos, e a chamada reforma Administrativa que desmonta
a estrutura do Estado em todos os níveis);
para privatização de patrimônio público estratégico e lucrativo desde o governo
Collor, passando por todos os demais governos

Emenda Constitucional no 95 estabeleceu teto somente para os gastos sociais
e com a estrutura do Estado, deixando os gastos financeiros com a dívida fora
do teto, sem limite algum, usufruindo da “economia” gerada pelo teto para os
demais gastos, que possibilitou aumento dos gastos com a dívida. Todos os
anos temos contingenciamentos de gastos em todas as áreas para privilegiar
os obscuros gastos com a chamada dívida pública.

AFINAL, QUE DÍVIDA É ESSA?

PLOA 2023 – ENVIADO DIA 31/08 AO CONGRESSO
“Espaço de R$ 14,2 bi para reajuste da remuneração dos
servidores públicos (R$ 11,6 bi do Executivo, incluído o FCDF).”
(*) FCDF = Fundo Constitucional do DF

Fonte: https://static.poder360.com.br/2022/08/PLOA-ORC%CC%A7AMENTO-2023-31ago2022.pdf – pág. 2

O QUE SIGNIFICA ISSO?
- É apenas de uma previsão e não há garantia de que esse valor fará
parte do Orçamento Federal 2023;
- Ainda não foi divulgado o Anexo que mostra quais categorias teriam
direito a este “reajuste” que sequer cobre perdas inflacionárias;
- Comparando-se o valor de R$ 11,6 bilhões para reajustes dos servidores
do Poder Executivo em 2023 com o valor total previsto para “Pessoal e
Encargos Sociais” do Executivo em 2022 (R$ 328,6 bilhões), verifica-se
que a média de reajuste seria de 3,53%.
Arrocho para servidores que sustentam o Estado e prestam
serviços à população.

Comparativo de despesas federais com Pessoal e Dívida
Pública pagas (*) no período de 2000 a 2022 (R$ bilhões) em
valores corrigidos pelo IPCA para 2022
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Fonte: Elaboração da Auditoria CIdadã da Dívida com dados do SIOP - disponíveis em
https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw
&host=QVS%40pqlk04&anonymous=true&sheet=SH06
Nota: Os gastos com pessoal se referem ao Grupo de Natureza de Despesa (GND) nº 1, e os gastos com juros e
amortizações da dívida se referem à soma dos GND nº 2 e 6. (*) Os valores de 2022 se referem à dotação atual.
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CARTA DO FONASEFE

AUDITORIA DA DÍVIDA
ü Prevista na Constituição Federal de 1988
ü Plebiscito popular ano 2000: mais de seis milhões de
votos

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
www.auditoriacidada.org.br

https://bit.ly/3djrhKz

ELEIÇÕES
2022

https://auditoriacidada.org.br/conteudo/carta-aberta-dirigida-a-todos-os-partidos-politicos-com-questionario/

Contexto das ELEIÇÕES e da Crise Fabricada

https://auditoriacidada.org.br/video/livebanco-central-erra-de-novo-o-que-esta-portras-dessa-decisao-desastrosa/

Candidatos(as) precisam se manifestar sobre os
principais eixos que sustentam o modelo econômico
Série de artigos:
https://www.extraclasse.org.br/opiniao/colu
nistas/2022/06/brasil-eleicoes-e-modeloeconomico/
https://www.extraclasse.org.br/opiniao/colu
nistas/2022/06/eleicoes-e-modelotributario-injusto-e-regressivo/
https://www.extraclasse.org.br/ultimasnoticias/2022/07/eleicoes-e-politicamonetaria-suicida/
https://www.extraclasse.org.br/opiniao/202
2/08/eleicoes-2022-e-o-sistema-da-divida/

Propostas
- Devemos lutar pela ANULAÇÃO DAS CONTRARREFORMAS que têm precarizado
a estrutura do Estado e as aposentadorias do RPPS, e não ficarmos apenas
debatendo “qual é o mal menor: RPPS ou FUNPRESP”.
- O rombo das contas públicas não está e nunca esteve no RPPS, mas sim nos
mecanismos financeiros que geram dívida pública sem contrapartida alguma ao
país, como a escandalosa remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. A
dívida cresce a partir desses mecanismos ilegítimos, e tem servido de
justificativa para as sucessivas contrarreformas que suprimem direitos sociais,
por isso é imprescindível exigir auditoria da dívida com participação social.
- Um dos objetivos da auditoria da dívida é exatamente identificar quais são os
beneficiários da dívida interna federal, que atualmente atinge o estoque de R$
7,4 TRILHÕES, dos quais apenas 8,74% (R$ 646,6 bilhões) são detidos por
Fundos de Pensão (Entidades Fechadas de Previdência Complementar). Ou seja,
a auditoria serve exatamente para separar os grandes beneficiários dessa dívida
dos pequenos aplicadores.
-

Fontes:
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:16086
–
Anexo
2.1
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/dados-e-estatisticas/previdencia/painel-estatistico-da-previdencia/regimede-previdencia-complementar

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Ø CONHECIMENTO DA REALIDADE
• Modelo Econômico Errado
• Sistema da Dívida
• Política Monetária suicida do BC
Ø MOBILIZAÇÃO SOCIAL CONSCIENTE
Ø AÇOES CONCRETAS
•
•
•
•
•

Campanha pelo Limite dos Juros no Brasil https://bit.ly/3oBmlG5
Campanha É HORA DE VIRAR O JOGO https://bit.ly/33bVDd0
AUDITORIA DA DÍVIDA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Pressionar candidatos a responder Questionário https://bit.ly/3oh0SBR
Participar das convocações na página www.auditoriacidada.org.br

Grata
Maria Lucia Fattorelli

