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Despacho  

Autor: Dep. Janaina Riva

Modifica o art. 9º do Projeto de Lei Complementar nº 06/2020 – Mensagem nº 17/2020 que institui o Regime
de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares de cargo efetivo, membros dos órgãos
que menciona e militares do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, que passa a ter a seguinte
redação:

 

Art. 9º - A alíquota de contribuição do patrocinador será variável de 4% a 14%, rejeitada em
qualquer hipótese alíquota superior à contribuição individual do participante, a ser
regulamentada pela gestão da Previdência Estadual.

JUSTIFICATIVA

O Regime de Previdência Complementar – RPC tem por finalidade proporcionar ao trabalhador uma
proteção previdenciária adicional àquela oferecida pelo Regime Próprio da Previdência Social – RPPS,  para
o qual a contribuição do trabalhador é obrigatória.

A adesão ao RPC é facultativa e desvinculada da previdência pública (RPPS), conforme previsto no art.202
da CF. Nesse contexto, o RPC possui regras específicas estabelecidas pelas Leis Complementares nº 108 e
109 de 29/05/2001.

Tendo em vista que o teto da Previdência, atualizado para valores do ano de 2020, perfaz o valor de R$
6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos), no RPC, o benefício de aposentadoria complementar
será pago com base nas reservas acumuladas ao longo dos anos de contribuição, ou seja, a opção da
alíquota contributiva do trabalhador hoje formará a poupança que será utilizada no futuro, para o pagamento
de seu benefício.

 Insta ressaltar que o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos estaduais pretende
implantar a isonomia de tratamento entre trabalhadores do setor público e do setor privado no tocante aos
princípios previdenciários (universalidade na cobertura, uniformidade e equivalência dos benefícios,
equidade na participação do custeio e seletividade e distributividade na prestação de benefícios), realizando
o tratamento equânime, com a redução das desigualdades sociais, requisitos indispensáveis à construção de
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uma sociedade justa e solidária, conforme previsto nos arts. 3º e 5º da Constituição Federal, além de permitir
o equilíbrio da previdência pública, possibilitando a sua solvência no longo prazo.

A Contribuição Previdenciária Patronal é uma das subcategorias das contribuições sociais (dos valores
arrecadados para a seguridade social), ou melhor, é o valor devido pelo empregador à Previdência para
aplicação nos serviços (benefícios disponibilizados e pagamento das aposentadorias) concedidos aos
trabalhadores contribuintes/ segurados.

Dessa forma, a alíquota aplicada ao empregador deve ser equiparada à contribuição realizada pelo
empregado, para não haver demasiado desequilíbrio e sobrecarregar o trabalhador em detrimento do Estado.

Considerando ainda que o déficit atuarial está em desconformidade com a realidade, sendo, no momento,
imprevisível qualquer percepção aproximada, não se pode ficar refém de alíquotas que sobrecarreguem
ainda mais o trabalhador.

Assim, a alíquota pela qual o trabalhador fizer opção deve ser compatível com a obrigação patronal, podendo
ser estudada pela Administração a melhor aplicação, gerando maior segurança no recebimento dos valores e
equilíbrio das alíquotas (patronal x trabalhador).

Pelo exposto, apresento a presente emenda ao citado Projeto de Lei Complementar e conto com o apoio dos
demais parlamentares para sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Junho de 2020

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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