
Argumentos para a Emenda Aditiva 
 

 A PEC 287 é absolutamente necessária. Mas, apenas congela a situação. O 
nível de gastos continuará extremamente alto, nas próximas décadas. O 
governo estima redução de 10% no gasto com benefícios, a cada ano, nos 
próximos 10 anos. Hoje gastamos 12% do PIB. Com a PEC 297, gastaremos 
11%, se não for desfigurada. Se sofrer emendas, o impacto será menor e 
demorará mais. 

 

 A PEC 287 é muito bem-feita, reúne um conjunto corajoso e coerente de 
medidas necessárias. Mas, é incompleta. Deixa de lado três aspectos 
críticos: a busca do alívio fiscal imediato, a solução definitiva com uma Nova 
Previdência para os Novos Trabalhadores, e a preparação do país para o 
mercado de trabalho da era da inteligência digital. 

 

 A PEC 287 exige sacrifícios dos trabalhadores que ainda não se 
aposentaram. Mas não cobra sacrifícios dos que já se aposentaram, 
particularmente dos aposentados e pensionistas que recebem benefícios 
generosos. No lado do INSS, praticamente todos os benefícios estão abaixo 
de 5 Salários Mínimos. No lado funcionalismo, metade dos benefícios estão 
acima dos 5 SM. O INSS inteiro custou R$429 bilhões em 2015; os benefícios 
acima de 5 Salários Mínimos dos funcionários públicos custaram R$200 
bilhões. Em número de beneficiários: 1,5 milhões funcionários públicos 
recebem o equivalente à metade do total pago a 33 milhões de aposentados 
e pensionistas do INSS. A emenda aditiva propõe dividir o ônus da transição: 
taxar os benefícios mais generosos dos funcionários públicos (acima de 5 
Salários Mínimos) para aliviar a conta que o restante da população terá que 
pagar. A vantagem dessa media, além da promoção da justiça, é o alívio 
fiscal imediato. 

 

 Não é possível continuar a cuidar das aposentadorias com um modelo 
baseado exclusivamente na repartição. Tanto o INSS quanto o funcionalismo 
público financiam os benefícios com contribuições da geração dos ativos que 
são repartidas entre a geração de aposentados. Essa conta não fecha mais 
porque há cada vez menos ativos e cada vez mais inativos. Cada vez menos 
jovens e cada vez mais idosos e idosos mais longevos. É preciso adotar um 
novo modelo porque o pacto entre gerações não é sustentável. 

 

 O sistema atual coloca todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta arrebentar, 
vão-se os ovos. O novo sistema precisa distribuir melhor os riscos, dividindo 
o financiamento entre diversos arranjos. Esta emenda propõe a criação do 
novo sistema que funcionará com os seguintes princípios definidores: 
universal, justo, sustentável, eficiente e simples e transparente. 

 

 As medidas propostas nesta emenda aditiva mantêm o sistema atual para os 
que nele já estão inseridos e criam um sistema inteiramente novo. Dentro de 
algumas décadas, o país terá a maioria dos seus trabalhadores sob a 
cobertura de uma Previdência Social livre das distorções hoje existentes, 
sustentável e, principalmente, mais justa. O novo sistema começará a valer 



para os brasileiros que ainda não trabalham, a partir do momento em que 
ingressarem no mercado de trabalho nascidos a partir de um determinado 
ano e funcionaria fundamentado na universalidade, na equidade, no equilíbrio 
atuarial, na eficiência (ou seja redução significativa das distorções criadas 
pelas elevadas alíquotas que hoje incidem sobre a folha de salários), e pela 
simplicidade. 

 

 O novo sistema funcionará com quatro pilares: (a)uma renda básica para o 
idoso, não contributiva e universal; (b) um pilar contributivo operando no 
regime de repartição, que será a continuação do atual RGPS e também 
operado pelo INSS, mas com um teto de benefício bem menor que o atual e 
uma cobertura que poderá se tornar universal; (c) um pilar de capitalização, 
criado com a fusão do FGTS e do Seguro Desemprego, denominado FGTSP 
(Fundo de Garantia do tempo de Serviço e Poupança) , que terá o objetivo 
de proporcionar ao mesmo tempo, seguro desemprego e poupança para a 
aposentadoria, e (d) um pilar contributivo e voluntário, operado com contas 
capitalizadas individuais. 

 

 Hoje, as contribuições para o INSS equivalem a 31% do salário (11% do 
trabalhador mais 20% da empresa), além das contribuições para o Seguro de 
Acidentes do Trabalho. No novo estima-se que será necessária uma 
contribuição de apenas 10% a 12%, dividida igualmente entre a empresa e o 
empregado. Essa significativa redução será concretizada porque o FGTS e o 
Seguro Desemprego serão transformados em poupança individual 
capitalizada e também porque haverá um benefício de renda básica 
universal, financiada pelo tesouro e não pelas contribuições da folha. 

 

 O FGTSP substituirá os incentivos ao uso oportunista do seguro desemprego 
por comportamentos que economizarão estes recursos, que passarão a ser 
geridos pelo próprio trabalhador. Este saberá que quando usar a conta 
vinculada para financiar o período de desemprego estará sacando contra sua 
aposentadoria. Além de tudo isso, as medidas aditivas aqui propostas 
produzirão incentivos para a contratação formal de trabalhadores porque 
reduzirão significativamente a da taxação da folha de salários. A nova e dupla 
destinação proposta para o FGTS e o Seguro Desemprego (apoio ao 
desempregado e poupança capitalizada para a aposentadoria) abre espaço 
para a redução gradual das contribuições sociais, que podem promover tanto 
o emprego como a formalização do trabalho.  

 


