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Despacho  

Autor: Dep. Xuxu Dal Molin

Modifica os incisos I, II e II do artigo 2º do projeto de lei complementar nº 6/2020 Mensagem nº 17/2020:

“Art. 2º(....)

I -os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores cujas atribuições, deveres e
responsabilidades específicas estejam definidas em estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido
aprovados por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção
equivalentes;

II - os titulares de cargos vitalícios ou efetivos da Administração direta, suas autarquias e fundações, da
Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e seus Conselheiros, das Universidades, do Poder Judiciário
e seus membros, do Ministério Público e seus membros, da Defensoria Pública e seus membros;

III - os servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, de cargo temporário ou de emprego junto à Administração direta, suas autarquias e fundações,
à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, às Universidades, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público,
à Defensoria Pública e à Polícia Militar.”

JUSTIFICATIVA

A emenda busca esclarecer a abrangência da lei quanto aos servidores que poderão aderir ao plano de
previdência complementar, bem como busca incluir servidores que foram excluídos do regime facultativo.

Desta feita, o intuito é trazer igualdade de oportunidades, quanto a adesão aos planos de previdência,
àqueles que mesmo ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração, de cargo temporário ou de emprego junto à Administração direta, suas autarquias e fundações,
à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, às Universidades, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público,
à Defensoria Pública e à Polícia Militar, possam usufruir da benesse de uma previdência mais justa.

Ademais, a razão para que ainda muitos Estados e Muncípios não tenham instituídos suas próprias
entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) para seus servidores, é o número de novos
servidores ser insuficiente para sustentar o custo de manutenção da mencionada entidade. O desafio de se
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implementar EFPC nesses entes torna-se ainda maior quando levamos em conta o fato de parte significativa
dos servidores estaduais e municipais possuírem carreiras estruturadas com salários inferiores ao teto do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A implantação de EFPC nos entes federados ganha urgência ainda maior quando se leva em conta a
diversidade de fatores que afeta a sustentabilidade dos RPPS, tais como os desequilíbrios históricos desses
regimes (sobretudo no período anterior a 1998), a manutenção de algumas regras especiais de benefícios e
o aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira.

Assim, natural que se preveja a inserção dessas categorias, não só por questões igualitárias, mas para que
haja sustentação atuarial do sistema. Vale lembrar que o duplo significado da expressão “complementar”
(então, gênero e espécie), largamente utilizada no sentido designativo de técnica particular acessória à
estatal e de modalidade agregacional da prestação.  Isto é, em contrapartida a contribuição haverá
complementação da aposentadoria.

Ganha o servidor e ganha o sistema.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Junho de 2020

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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