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RESUMO

A Constituição de 1988 representou um momento importante na evolução
do sistema de proteção social brasileiro: a partir das mudanças introduzidas, os beneficios e
serviços prestados pela Previdência, bem como pela saúde e assistência, passaram a ser

partes integrantes de uma ampla proteção garantida sob o conceito de Seguridade Social.
No Brasil, os constantes deficits da Previdência Pública, enfatizaram a necessidade de
reformulação, com destaque para as principais quesfóes que pautaram a reforma da

Previdência Social, em 1998 e 2003.
Assim, o propósito deste trabalho pretende mostrar a relevância que os
regimes próprios de previdência assumiram a partir da Constituição de 1988, juntamente
com a Lei no 9.717/98, que os regulamenta, impondo regras claras, a fim de proteger os
servidores públicos da Unido, Estados, Distrito Federal e dos Municípios.

1. PROBLEMÁTICA

1.1 Introdução

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo analisar o Regime Próprio da
Previdência Social, ou seja, o regime de previdência dos servidores públicos ocupantes de
cargos de provimento efetivo.
0 Sistema Previdenciário no Brasil, ao longo dos anos vem apresentando
problemas relativos a gestão dos recursos necessários ao pagamento dos beneficios. A
chamada "Crise da Previdência" está assentada tanto em fatores externos como internos.
Os externos, relacionam-se com a própria evolução da economia brasileira, em suas fases
de expansão e recessão e, os internos, relacionam-se com a própria estruturação do sistema,
nas várias falhas que existem na arrecadação, controle e repasse dos recursos.
A história de previdência social no Brasil trouxe conseqüências aos atuais
sistemas previdencidrios, pois não havia planejamento que pudesse assegurar os beneficios
futuros. Um dos maiores problemas gerados foi, sem dúvida alguma, a ausência dos
recolhimentos previdenciários, conseqüências dos tempos de serviços fictícios, especiais e
outros beneficios que eram distribuídos sem qualquer critério aos trabalhadores e
servidores públicos.
Com a promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de
1988, a Previdência Social conquistou espaço importante no ordenamento jurídico e
notoriedade na sociedade brasileira, visto que até então era quase que desprezada tanto pela
sociedade quanto pelo Poder Público.
A crise fiscal, apontada como a causa da falência do Estado, pouco deve
participação do emprego público na economia, ou ao aumento do gasto com o serviço
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público, haja vista a pequena participação, em termos comparativos, deste fator nas contas
públicas nacionais. 0 projeto politico do governo neoliberal, com o objetivo de favorecer o
capital financeiro desmoralizou o servidor, o serviço público e o próprio papel do Estado.
Nunca se arrecadou tanto neste pais, com a carga tributária girando em tomo de 34% do
p1B1 .

Para que possamos chegar a formular propostas adequadas e factíveis, que
poderão tomar transparente o problema do financiamento da previdência do servidor
público, é necessário, antes de tudo, que se apresente um diagnóstico correto, que não
passe ao largo das reais condições da estrutura do custeio desse sistema.
Neste contexto, o objeto deste estudo está assentando na modificação
substancial ocorrida nos sistemas próprios da previdência pública, no Brasil, a partir da
Constituição Federal de 1988, trabalho este que, pretende dar consistência, no sentido de
enfocar de uma maneira geral os fatores causadores com relação a captação de recursos e
seu repasse à população que faz parte do sistema, através dos beneficios, verificando para
isto sua estrutura e a conjuntura econômica e politica do Brasil.

1.1.1 Justificativa

As disfunções que envolvem os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos, deve-se ao fato de que antigamente eram instituidos muitos regimes
próprios, onde não havia transparência e eram totalmente desprovidos de regras
previdenciárias, o que acabava facilitando a criação de fraudes, incentivando a prática de
aposentadorias altas, e desviando recursos para atividades não previdenciárias. Assim a
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Constituição Federal representou um momento importante na evolução do sistema
previdenciário brasileiro.

1.1.2 Considerações Preliminares Sobre a Previdência Social no Brasil

Previdência pressupõe, como princípios mínimos, solidarismo, universalidade,
obrigatoriedade e proteção social (RIBEIRO, 2001).
A previdência social, segundo CASTRO et al, (2004), "6 o ramo da atuação
estatal que visa a. proteção de todo indivíduo ocupado numa atividade laborativa
remunerada, para proteção dos riscos decorrentes da perda ou redução, permanente ou
temporária, das condições de obter seu próprio sustento".
Desse modo, podemos dizer que a Previdência Social visa assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade
avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Neste sentido para CORREA (1999) é importante colocar:
Os princípios e diretrizes da Previdência Social sio a universalidade de
participação nos planos previdencidrios, mediante contribuição; valor da
renda mensal dos beneficios, substitutos do salário-de-contribuição ou do
rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo;
calculo dos beneficios considerando-se os salários -de -contribuição,
corrigidos monetariamente; preservação do valor real dos beneficias e
previdência complementar facultativa, custeada por contribuição

adicional.
0 conceito de Previdência Social para CORREA (1999), traz em si o caráter de
contributividade, no sentido de que somente aqueles que contribuírem terão acesso aos
beneficios previdenciarios. 0 sistema previdenciário adotado no ordenamento jurídico
possui como principio a contributividade_ou seja, contribui-se com um percentual dos
vencimentos por um determinado período de tempo, para após, converter tais cont ribuições
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em aposentadoria'. Para CASTRO, et al (2005, P. 95), o principio da contributividade
significa que o Regime de Previdência "será custeada por contribuições sociais".
Ainda segundo CORREA (1999):
Existe muita semelhança entre Previdência Social e contrato de seguro,
uma vez que a pessoa contribui e tem cobertura de certos eventos, mas
entende-se que na verdade existem apenas semelhanças, sendo em sua
essência espécies diversas, principalmente porque o seguro traz a idéia de
contrato, ligado ao direito privado, enquanto que a previdência social é
eminentemente pública, face à repercussão social de suas ações.

Portanto, diferentemente da assistência, nap é um programa de proteção
gratuito, mas sim um verdadeiro seguro, cujas regras, de atendimento obrigatório, estão
previstas em lei, e não em contrato.
Desse modo, 6 possível distinguir os conceitos dos ramos da seguridade social,
evidenciando claramente que a assistência social e a saúde não carecem de contribuição
especifica, e a previdência, pressupõe contribuição obrigatória.
A partir desse contexto, podemos dizer que o acesso aos planos de previdência é
universal, onde fica caracterizado que qualquer pessoa poderá ter acesso, mas, condição
para ser considerado segurado 6 que contribua, com o propósito de manter o sistema, e que
a atribuição de garantir beneficios assistenciais As pessoas que não podem prover seu
sustento ou te-lo provido por seus familiares, 6 função da assistência social, visto que a
Previdência não possui essa competência. Segundo discorre LEITE (1993), "quanto melhor
a previdência, menos o Estado dispenderi com assistência social".
Assim entende IBRAHIM (2003, p. 5), "a Seguridade Social Brasileira pode
ser definida como o conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinados a assegurar os direitos A saúde, A. previdência e A. assistência social".
Estende esse conceito como sendo também:
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A rede protetiva formada pelo Estado e por particulares, com
contribuições de todos, incluindo parte dos beneficiários dos direitos, no
sentido de estabelecer ações positivas no sustento de pessoas carentes,
trabalhadores em geral e seus dependentes, providenciando a
manutenção de um padrão mínimo de vida.

Ressalta-se que as atividades relativas à saúde são desenvolvidas pelo
Ministério da Saúde, sendo que o Ministério da Previdência e Assistência Social cumula as
ações de assistência e previdência, sendo esta última cometida basicamente ao INSS e aos

Regimes Próprios.
Como bem observa RIBEIRO (2001, p.19):
Pensar previdência é ter presente, como pressuposto fundamental ou
viga mestra, a solidariedade forçada, a reunião de esforços; no plano
econômico indica a poupança coletiva ou transferência de recursos da
massa ativa aos desempregados, inativos e a seus dependentes, conforme
o regime vigente, de capitalização, de repartição ou misto; na sua faceta
social, constitui-se na cooperação mútua, manifestação associativa da
solidariedade humana, tendo como motor de propulsão a insegurança do
futuro diante das contingências ou da idade, capazes de solapar a
natureza individualista do homem.

1.1.3 Origem do Sistema Previdenciário Brasileiro

Durante mais de três séculos, as tentativas de se estabelecer um programa de
seguridade social foram exíguas e esparsas (NOGUEIRA, 2005). A Previdência Social só
aparece sob a forma de seguro no final do século XIX, quando a Lei n° 3.397, de 1888 cria
a caixa de socorro para os trabalhadores de cada uma das estradas de ferro estatais e o
Decreto n° 10.269, de 1889, institui o fundo especial de pensão para os trabalhadores da
Imprensa Régia.

0 marco da previdência no Brasil foi através da Lei no 4.682 de 24/01/1923,
denominada de Lei Eloy Chaves. Foi através dela que foram criadas as Caixas de

Aposentadoria e Pensões dos empregados das empresas ferroviárias, contemplando-os com
os beneficios de aposentadoria por invalidez, pensão por morte e assistência médica. A Lei
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Eloy Chaves inaugurou um modelo de organização da seguridade no âmbito da proteção ao

trabalhador, e embora restrito a um pequeno número, teve rápido crescimento ao longo dos
anos 20 (OLIVEIRA, 1999).
A partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, o sistema previdenciário teve
um grande impulso, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, pelo
decreto n° 19.433 de 26 de novembro.

Em 1933 iniciou-se urna nova fase com a criação dos Institutos de
Aposentadorias e Pensões, que eram entidades de proteção social que reuniam categorias
profissionais. Esses Institutos ao serem organizados por categorias profissionais adquiriram
uma abrangência nacional. 0 primeiro instituto a ser criado foi o Instituto de
Aposentadorias

e Pensões

dos Marítimos (IAPM),

seguido pelo Instituto de

Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC), Instituto de Aposentadorias e Pensões
dos Bancários (IAPB), Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI),
Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Transportadores de Carga (IAPTEC) e o Instituto
de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos
(IAPFESP).

Na concepção de OLIVEIRA (1999):
0 modelo dos IAPs representou uma expansão de cobertura, no sentido
de procurar vincular aos Institutos boa parte dos trabalhadores urbanos
formais e autônomos. No entanto, alguns segmentos do próprio mercado
formal de trabalho não estavam cobertos - sem contar o setor informal,
os trabalhadores rurais e outras categorias. Nesse sentido, a vinculacio
da totalidade dos trabalhadores aos Institutos era somente virtual.
Estima-se que apenas 30% da força de trabalho do Pais, no final dos
anos 50, estavam protegidos por algum Instituto.

Ainda de acordo com OLIVEIRA (1999), "a previdência social passou por
grandes transformações, reportando-se no sentido de que, as propostas pela unificação da
Previdência Social, por parte do Governo, começaram a se avolumar, apesar das

7

resistências da direção dos IAPs, que sempre foi conduzida por lideranças sindicais e
corporativas".

Quando os institutos de aposentadoria e pensão (IAP), foram implantados, não
houve grandes preocupações por parte do governo central com o futuro déficit nas contas
do seguro social; uma vez que a expectativa média de vida girava em tomo dos cinqüenta
anos de idade, e poucos chegariam a desfrutar a aposentadoria (NOGUEIRA, 2005, p. 45).
Somente em 28.08.1960, através da Lei n° 3.807, denominada de Lei
Orgânica da Previdência Social (LOPS), foi possível a unificação da legislação
previdenciária para os institutos existentes. Em 1966 através do Decreto Lei n° 72, de
21/11/66, foram extintos os institutos de aposentadorias e pensões, fundindo suas antigas

estruturas no Instituto Nacional de Previdência Social, vinculado ao Ministério do
Trabalho e Previdência Social. Com isso, inaugurou-se uma nova fase, caracterizada pela
expansão da cobertura dos serviços a categorias ainda não cobertas, como a dos

trabalhadores rurais.
Cabe ressaltar que foi grande a resistência b. unificação por parte das
entidades envolvidas, pois havia o receio de perda de direitos e do enfraquecimento da
proteção.

Com a finalidade de reestruturar a Previdência Social, no sentido de rever as
formas de concessão, manutenção de beneficios e serviços, foi criado por intermédio da
Lei n° 6.439 de 01.07.1977, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social
(S1NPAS), subordinado ao Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS).
SINPAS agregava as seguintes entidades: Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),

Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (IAPAS), Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), Fundação Nacional do Bem-estar
do Menor (FUNABEM), Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), Central de
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Medicamento (CEME) e Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social

(DATAPREV).
IBRAHIM (2003, p. 37), coloca que:
A época da criação do S1NPAS, a legislação previdenciária vigente
ainda era a LOPS, que convivia com diversos outros diplomas legais
previdenciários. Em razão da dificuldade no tratamento da legislação, o
art. 6° da Lei n° 6.243/75 determinou ao Poder Executivo a expedição,
por decreto, de Consolidação das Leis da Previdência Social — CLPS,
refeita anualmente, sem alteração de matéria legal substantiva.
Desse modo, coube ao Executivo a reunião de todas as leis previdenciltrias
por meio do Decreto n° 77.077 de 24 de janeiro de 1976, resultando na Consolidação das
Leis da Previdência Social (CLPS).
Esta estrutura sobreviveu até a Constituição de 1988, que estabeleceu através
do art. 194, o conceito de Seguridade Social como urn conjunto integrado de açfies de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos

saúde, previdência e assistência social. Em 27.06.1990, através do Decreto n° 99.350, foi
criado o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio da fusão do INPS com o
LAPAS, passando o INSS a ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência e
Assistência Social. Desse modo, a maioria dos órgãos que faziam parte do SINPAS, foram
paulatinamente sendo extintos.
Portanto, a análise politico-institucional revela que o regime básico de

Previdência do INSS passou a operar exclusivamente em regime de repartição simples,
com um equilíbrio que depende, fundamentalmente, do comportamento da relação entre
contribuintes e beneficiários.
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Figura 1 — Estrutura atual do sistema Previdenciário Brasileiro.
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2
Sao grupos organizados, sem fins lucrativos, com planos de beneficios de caráter previdenciário.
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral

Analisar o funcionamento e as deficiências do Sistema Previdenciário do Setor
Público, com o propósito de avaliar os reflexos econômicos, inseridos pela Constituição

Federal de 1988, bem como da legislação pertinente ao Sistema Previdenciário,
especificamente a Lei n° 9.717/98.

1.2.2 Objetivos Especificos

- Analisar as mudanças do Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos, ocorridas a partir da Constituição Federal de 1988;

- Explicar as formas de captação e divisão dos recursos dentro da Seguridade
Social. bem como a fiscalização das fontes destes recursos;

- Verificar como é demonstrado o repasse dos recursos aos integrantes do

Sistema sob a forma de beneficios.
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1.3 Metodologia e Estrutura do Trabalho

A elaboração deste trabalho, ocorrerá a partir de pesquisa bibliográfica,
documental, e pareceres, tanto na Area do Direito Administrativo quanto na do Direito
Constitucional, Previdenciário e a legislação pertinente a Area com o intuito de apresentar a
evolução histórica na Previdência Social, a Reforma da Previdência e os reflexos da
legislação na busca de resultados, sua influência nos mais diversos segmentos que
envolvem a Previdência Social, tentando mostrar a evolução deste tema, no tocante ao
regime próprio do servidor a partir da Constituição Federal de 1988.
0 presente trabalho está desenvolvido em 5 capítulos, sendo que no primeiro
capitulo estão incluidos o problema, o objetivo geral e especifico; o capitulo dois, trata da
fundamentação teórica, abrangendo alguns aspectos básicos dos regimes próprios; no
capitulo três são tratadas as inovações previdenciárias a partir da Constituição de 1988, as
mudanças ocorridas pela reforma de EC n° 20/98 e a EC n° 41/03; o capitulo quatro
apresenta o conceito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, bem
como analisa os condicionantes da crise no sistema previdenciário brasileiro, como são
custeadas as despesas com os servidores públicos aposentados, os aspectos financeiros e a
influência que a Lei de Responsabilidade Fiscal impôs, no sentido de limitar os gastos
públicos; já no capitulo cinco, são apresentadas razões que levaram a reforma da
previdência dos servidores públicos, destacando os principais pontos, as distorções do
antigo sistema e a perspectiva do novo modelo ao se instituir um regime próprio. E por
fim, apresenta a conclusão expondo as considerações mais relevantes das análises dos
capítulos anteriores.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Aspectos Gerais do Regime Próprio

As normas constitucionais referentes a previdência dos servidores públicos
encontram-se previstas no art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 (CRFB).

A Previdência Social é de competência concorrente da Unido, dos Estados e do
Distrito Federal e suplementar aos Municípios (arts. 24, XII, e 30, II). Sendo matéria
concorrente, cabe à União a estabelecer normas gerais, e a União o fez por meio da Lei n°
9.717/98, devendo essa lei ser observada quando o ente estatal foi instituir um Regime
Próprio.

Portanto, as normas regentes do plano previdenciário do servidor público,
compreende o art. 40 da Constituição Federal de 1988, juntamente com a Lei Geral de
Previdência Pública n° 9.717/98 e as normas próprias do plano previdenciário do ente
público.

A Previdência Social assenta-se sob três pilares: Hi o Regime Geral de
Previdência Social — RGPS -, cuja administração compete ao Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS), autarquia vinculada ao Ministério da Previdência O RGPS cobre os
trabalhadores da iniciativa privada, os empregados domésticos, ou quem exerce atividade
por conta própria, como os trabalhadores autônomos. 0 outro tipo de Regime de
Previdência Social destina-se à cobertura dos servidores públicos, são os denominados
RPPS — Regimes Próprios de Previdência Social, destinados apenas aos servidores

ocupantes de cargos efetivos na estrutura da União, Estados, DF e Municípios, incluídas as
pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, bem como para os militares.
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As regras para concessão de beneficios, para disciplinar quem são os segurados, a forma e
as aliquotas de contribuição são distintas entre o RGPS e os RPPS.
De acordo com o Ministério de Previdência e Assistência Social, além do
Regime Geral e o Regime Próprio que são obrigatórios, existem os regimes
complementares à previdência social, que sac facultativos.
Neste sentido VIEIRA (2004, p.13), infere acerca do assunto escrevendo que:
O RPPS instituído pelo ente estatal é de caráter contributivo, isto 6, para
estar amparado é imprescindível que o participante financie sua
previdência, desvinculando assim de qualquer caráter assistencialista por
parte do Regime. Essa contribuição tem como fundamento a tríplice base
do custeio: ENTE PUBLICO — PARTICIPANTE — ASSISTIDO. 0
participante é o servidor ativo, e os assistidos sio os inativos e os
pensionistas.

De acordo com OLIVEIRA, (2004, p. 43), "em cada ente estatal, haverá um
único órgão ou entidade encarregado de gerir o Regime Próprio de Previdência,

determinando as normas e os procedimentos para sua organização. A única exceção são as
Forças Armadas, que permanecem com seu regime separadamente".

A regra permanente da Constituição Federal passa a estabelecer que os novos
servidores públicos, como norma geral, teak) como teto de sua remuneração o limite do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que atualmente é de R$ 2.668,15 conforme
preceitua o art. 5° da Emenda Constitucional n° 41/03.
A referida Emenda Cons titucional contempla os servidores com o abono de
permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, Ws servidores que,
após terem completado as exigências para aposentadoria voluntária, com 65 anos, se

homem, e 60, se mulher, fazem sua opção de continuar em atividade, até a aposentadoria
compulsória aos 70 anos de idade.
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2.2 Regimes de Custeio

De acordo com TAVARES (2004, P. 6), a nova redação do caput do art. 40 da
Constituição da República inclui a característica de solidariedade no regime próprio de

previdência dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Existem duas formas
básicas de organização previdenciária: o sistema de capitalização, que consiste na cobrança

de contribuição tomando possível o pagamento dos próprios beneficios e das demais
despesas de administração, com a formação de um fundo de reserva individualizada ou de
capitalização; e o regime de repartição simples, que prevê a fixação anual do valor das
contribuições destinadas ao custeio dos beneficios de todos os filiados, o citado autor
destaca que:
0 Regime Geral de Previdência Social quanto os Regimes Próprios
sempre foram baseados no principio da solidariedade, estruturados com
apoio em um sistema de repartição simples, em que o filiado não
contribui para a formação de um fundo próprio capaz de custear suas
futuras custas previdenciárias". 0 regime de repartição possibilita uma
melhor redistribuição de renda e a proteção social mesmo daqueles que,
por alguma questão alheia a sua vontade, não teriam ainda contribuído
com quantia suficiente para sozinhos garantir o beneficio.

Portanto, o regime de repartição prega a lógica da solidariedade, sendo uma
característica dos regimes públicos de previdência brasileira desde o inicio de sua

organização. Ressalta-se que a contributividade do sistema previdencibrio dos servidores

foi introduzida na Constituição pela Emenda Constitucional n° 20/98. Existe um terceiro,
que 6 o de repartição simples x capitalização, comumente denominado de regime misto,
isto 6, hi mecanismos de capitalização que convivem com outros de repartição.

2.3 0 Caráter Contributivo

A Emenda Constitucional n° 41 introduziu no texto constitucional a
contribuição dos inativos e pensionistas. A União já tentou cobrar essas contribuições por
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meio da Lei n° 9.783/99, mas foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, por decisão na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.010, pois a referida não poderia dispor sobre a

contribuição relativamente a pensionistas e a servidores inativos, uma vez que não havia
previsão constitucional, o que é indispensável para legitimar tal cobrança. Neste sentido

cabe como exemplo citar que o Supremo Tribunal Federal, já decidiu, no julgamento da
ADIN no 2176-1/RJ de 11 de maio de 2000, atinente ao Município de Joinville/SC, a
inconstitucionalidade da Lei Municipal que instituía a cobrança da contribuição, sendo que
após a edição da EC n° 41/03, tornou-se obrigatória a cobrança dos inativos e pensionistas.

Segundo TAVARES (2004, p. 8), a questão que envolve a cobrança de
contribuição de servidores inativos e pensionistas sera objeto de controvérsia na doutrina e
na jurisprudência. Ele coloca que:

Com a nova previsão, não vislumbro como acolher a tese da invalidade
porque não estariam sendo agredidas quaisquer das cláusulas pétreas do
art. 60, § 4°, da Constituição (relembro que ainda não estamos
comentando a contribuição do inativo e do pensionista com direito
adquirido aos beneficios com base na legislação anterior à EC n°
41/2003)3.
Como bem observa VIEIRA (2004, p. 14):
O argumento utilizado pelo Governo para sustentar a cobrança foi o de
que o rendimento dos segurados na inatividade aumentava em relação
aos servidores ativos. E realmente isto ocorria, pois o servidor deixava
de cont ribuir para o Regime de Previdência, não esquecendo de
mencionar que o aumento do rendimento para quem contribui abaixo do
limite máximo também ocorre no RGPS, pois, quando de sua
inatividade, sobre o rendimento de aposentadoria ou pensão há a
imunidade, conforme dispõe o art. 195, ilda CF/1988.
Essa foi uma medida que a curto prazo trará economia para os Governos, pois

o rendimento da inatividade a que o servidor ou seu pensionista terá direito sera reduzido.
Para muitos, tal alteração fere o principio da isonomia°, pois o amparado pelo RGPS não
contribui com o seu rendimento de inatividade. Tal argumento não deve prosperar, pois

3
4

Emenda Constituição n° 41/2003
Igualdade dos que são governados pelas mesmas leis.
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conforme dispõe o § 18 do art. 40 da Constituição Federal, a incidência para os futuros
aposentados - que adquirirem o direito após a publicação da EC n° 41 - e pensionistas,
somente ocorrerá sobre os valores que excederem o limite máximo estabelecido para o
RGPS. Assim, determinado servidor que venha a perceber R$ 2.668,15 de aposentadoria
por RPPS, não contribuirá, da mesma forma que alguém recebendo rendimento de
aposentadoria pelo RGPS no mesmo montante.
Para VIEIRA (2001, p. 14), "o principio da solidariedade, com a introdução do
termo solidário, ficou explicito. A solidariedade, portanto, refere-se ao principio da
repartição simples em que os ativos financiam a previdência de quem está em gozo de
beneficio". Nesse contexto, após a edição da EC n° 41/03, a solidariedade ainda é mais
expressiva, uma vez que inclusive aposentados e pensionistas contribuirão para
manutenção do sistema previdenciario.

3. A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL

0 regime de aposentadoria estabelecido na Constituição de 1988 tinha como
características principais, válidas tanto para o regime geral quanto para os regimes próprios

dos servidores públicos:

- aposentadoria por idade: 65 e 60 anos para homens e mulheres, respectivamente, com
redução de 5 anos para os trabalhadores rurais de ambos os sexos;

- aposentadoria por tempo de serviço: 35 e 30 anos de serviço para homens e mulheres,
respectivamente, com redução de 5 anos de idade para os para os professores de ambos os
sexos

- aposentadoria proporcional ao tempo de serviço: 30 e 25 anos de serviço para homens e
mulheres, respectivamente. (GIAMBIAGI, 2000).
Ainda de acordo com GIAMBIAGI (2000, p. 276), o sistema previdenciitio
brasileiro foi constituído, na sua origem, ainda na época das Caixas e Aposentadorias e

Pensões, como um sistema de capitalização, tendo posteriormente evoluído para um
sistema de repartição simples.
Portanto, as contribuições arrecadadas migram para um fundo comum e o
pagamento dos beneficios aos aposentados e pensionistas é realizado utilizando-se
diretamente as contribuições efetuadas pelos servidores da ativa, inativos e pensionistas.
Em muitos países os sistemas são híbridos, ou seja, hi mecanismos de capitalização que
convivem com outros de repartição.
Salienta GIAMBIAGI (2000, p. 277):
Em que pese esse caráter algo híbrido dos sistemas, naturalmente há uma
concepção que predomina. No caso brasileiro, é o regime de repartição,
fruto, de um lado, da dilapidação das reservas capitalizadas pelas antigas
caixas e institutos; e, de outro, de uma tradição de certa forma
paternalists, em que cabe ao Estado fornecer aos indivíduos os meios de
subsistência que, em outros países, envolvem com maior intensidade o
esforço e a responsabilidade individuais.

18

Segundo RABELO (2001, P. 9) a previdência social pode funcionar em regime
de repartição simples ou regime de capitalização. No primeiro caso, os beneficias dos
participantes assistidos (aposentados e pensionistas) são pagos com as contribuições
recebidas dos servidores ativos, não se constituindo portanto, uma acumulação de recursos
no interior do sistema. Isso quer dizer que cada geração de participantes ativos estará
pagando os beneficios da geração que a antecedeu.
Neste sentido BARBOSA (2001), infere acerca do assunto, escrevendo que:
Um sistema de previdência operando em regime de repartição é
extremamente sensível as variáveis demográficas e uma alteração
desfavorável dessas variáveis pode comprometer a sua saúde financeira,
como um aumento da expectativa de vida, aumento do quociente de
servidores inativos e pensionistas ou uma modificação na forma de
calculo dos beneficios podem exigir um aumento das aliquotas de
contribuição ou uma redução dos beneficios prometidos, algo nem
sempre politicamente factivel.

A capitalização, por sua vez, significa que o sistema possui um fundo de ativos,
gerado pela acumulação das contribuições dos participantes ativos e dos entes estatais, o
qual garante o pagamento dos beneficios prometidos. As reservas são constituídas ao longo
da vida laboral do servidor, de modo que cada geração de servidores constitui as reservas
capitalizadas, que irão garantir o pagamento de seus próprios beneficios.
Na visão de CARNEIRO (2003), "o regime de capitalização significará a
substituição do modelo de solidariedade para o modelo capitalista, com sérios danos às
contas públicas". Citada autora destaca:
Desde o seu nascedouro, na Europa, hi dois séculos, a Previdência teve
caráter de solidariedade entre os trabalhadores, seguindo modelo de
repartição com respeito ao pacto entre as gerações. A alteração da
modalidade para Capitalização não aumentará o nível de poupança,
como se prega, mas significará o rompimento do modelo de
Solidariedade e Pacto de gerações. Trata-se na verdade, do velho
conflito de interesses mitre o Capital e o Trabalho, ou seja, para que a
capitalização seja um bom negócio, os salários têm que ter crescimento
inferior aos investimentos financeiros. A quem isso interessa?
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A Previdência Social após a Constituição Federal de 1988 estabeleceu o caráter
contributivo, no sentido de que só aqueles que contribuírem tea() acesso aos beneficios
previdenciarios. Segundo CORREA (1999), aponta que, "o acesso aos planos de
previdência é universal, no sentido de que qualquer pessoa poderá ter acesso, mas condição

para ser considerado segurado é que contribua, ajudando manter o sistema".
Atualmente a Constituição Federal estabelece que o beneficio máximo pago
pela previdência social é de R$ 2.668,15. Isto no Regime Geral, já que para o Regime
Próprio, o beneficio máximo não existe, pois este dar-se-á somente após a implementação

do Regime de Previdência complementar, ressaltando que esta 6 facultativa, podendo ser
legitimada somente pelo poder executivo. E por isso que, cada vez mais, as pessoas estão
procurando os planos de previdência complementar, que pode ser uma das soluções para
garantir uma aposentadoria tranqüila, confortável e de acordo com o padrão de vida até
então vivido5. A previdência complementar funciona de forma simples: durante o período

em que está trabalhando, o segurado paga um pouco por Ines, de acordo com sua
disponibilidade, acumulando assim um saldo que poderá ser resgatado integralmente ou
recebido mensalmente quando se aposentar.
Na realidade, os pianos de previdência atuam como um investimento de longo
prazo: quanto maior o volume investido, maior sera a renda mensal. Outra vantagem é que
o governo modificou a tributação da previdência complementar, possibilitando melhores

rendimentos líquidos para quem manter o dinheiro aplicado por mais tempo.
Segundo NOGUEIRA' (2005, p. 48):
A trajetória da previdência social no Brasil vem sendo marcada por
progressos e retrocessos; ganhos e perdas; marchas e contramarchas. A
falta de critérios objetivos na definição de um projeto coerente impede a
solução definitiva do problema e, não raro, o debate cai no terreno
ideológico, dificultando a consolidação de idéias, argumentos e medidas
que defendam um sistema previdenciario justo e eficiente.
BrasilPrey' Seguros
6

e Previdência — Relatório anual 2004, p. 4

Economista e Analista de Finanças

e

Controle da Secretaria do Tesoura Nacional
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3.1 A inovações Previdenciárias a partir de Constituição Federal de 1988

Nos últimos anos a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 vem
sofrendo alterações nas normas previdenciárias, na tentativa em sanar os problemas
financeiros da Previdência Social, incluindo em seu contexto, os servidores públicos.
Sucessivamente 6 afirmado pelo governo federal que a Previdência Social no Brasil é uma
instituição carente financeiramente, apesar de gerir um dos maiores orçamentos do União.

A redação originária do art. 40, da Constituição Federal de 05 de outubro de
1988 era explicita em garantir a aposentadoria do servidor nas seguintes situações

jurídicas:
Art. 40. 0 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 70 anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço;
Ill - voluntariamente:
a) aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 se mulher, com proventos
integrais;
b) aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério , se
professor, em 25 anos, se professora, com proventos integrais;
c) aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 se mulher, com proventos
proporcionais a esse tempo;
d) aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

A redação inicial do art. 40, da CF, como visto, era a da aposentadoria por
tempo de serviço, por invalidez e a compulsória, vinculada a uma regra de paridade en tre
os proventos com os vencimentos recebidos no cargo efetivo (art. 40, § 3° da CF).
De acordo com MATTOS7, bastava ao servidor público adquirir o tempo de
serviço minim), que ele estaria apto a se aposentar pela regra pré-determinada pela
Constituição, recebendo proventos da aposentadoria com base no cargo efetivo. Dessa

Mauro Roberto Gomes de Matos. Artigo: Aposentadoria dos servidores públicos federais após as reformas
da Constituição. Disponivel em: <http:www.gomesdemattos.com.br>. Acesso em 20 de maio de 2005.
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forma, reposicionamento, gratificação, aumento de estipêndios e qualquer outra vantagem,
pela regra então baixada, em 05.10.1988, prevista no art. 40, § 4 0 , da CF, era extensivo ao
servidor aposentado, acabando a regra do art. 102, da Constituição Federal anterior (1969),
que impedia que o aposentado recebesse mais na ina tividade do que na atividade.

3.2 Mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional n° 20/98

A emenda Constitucional n° 20, de 15.12.1998, veio consolidar o novo modelo
previdenciário com ênfase no caráter contributivo e na necessidade de equilibrio financeiro
e atuarial, levando com isso, a separação entre a politica de pessoal e a previdência
(BAZAN, 2002).
Através da referida emenda, houve a ex tinção da aposentadoria voluntária
exclusivamente por tempo de serviço, passando a vigorar as regras do regime contributivo
de regime de previdência.
Também, por aquele dispositivo, o art. 40 determinava que "o tempo de serviço
considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei
discipline a matéria, sera contado como tempo de contribuição". A esse respeito, a jurista
Odete Medauar, assim se posicionou:
0 regime de caráter contributivo é aquele em que hi contribuição direta
do servidor para que este tenha direito it aposentadoria. Além disso, há
também o aporte de recursos do respectivo ente estatal. Com o objetivo
de assegurar recursos para o pagamento dos proventos de aposentadoria e
pensões concedidas aos respectivos servidores e dependentes, em adição
aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão construir fundos integrados pelos
recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de
qualquer natureza, mediante lei, que disporá sobre a natureza e
administração desse fundo (art. 249 das Disposições Constitucionais
Gerais, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 20/98.
Por essa regra constitucional, foram incluídos os membros do Poder Judiciário,
do Ministério Público e dos Tribunais de Contas no regime geral de previdência social,
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além dos servidores públicos da administração direta e indireta da Unido Federal, dos

Municípios, dos Estados e do Distrito Federal, tendo as seguintes características:
a) por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença

grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei;
b) compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição do servidor;
c) voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetiva
prestação de serviços ao ente público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a

aposentadoria, variando a regra para o homem e a mulher. Se homem, ele terá que ter a
idade minima de 60 anos e 35 de contribuição. Se mulher, 55 anos de idade e 30 de
contribuição. JA. com proventos proporcionais a regra era a seguinte: 65 anos de idade se
homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.

Apesar de reformado o art. 40, o seu § 4° manteve a revisão dos proventos de
aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificasse a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos inativos quaisquer
beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se

deve a aposentadoria (MATTOS).
3.3 Mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional n° 41/03

A Emenda Constitucional n° 41/03 fixou que os proventos de aposentadoria e
as pensões, quando por ocasião de suas concessões seguirão a regra das remunerações
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utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, com a
devida atualização, na forma da lei.
De acordo com MATTOS, "assim, foi abolida a paridades dos aposentados
com os seus pares em atividade, visto que o critério novo é o contributivo, levando em
conta os valores recolhidos ao regime previdenciário, com a respectiva atualização".
Nesse sentido (MATTOS), infere acerca do assunto, escrevendo que:
Essa regra é dirigida para as novas aposentadorias a serem concedidas aos
servidores que ingressarem no serviço público após a publicação da EC
n° 41/2003„ pois as antigas, fruto do ato jurídico perfeito e do direito
adquirido seguem outra liturgia legal, ou seja, continuam sendo
destinatárias de paridade com os servidores em atividade, sendo revistas
na mesma proporção e na mesma data que se modificar a respectiva
remuneração, dos funcionários ativos, estendido aos inativos quaisquer
beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade.
A legislação poderá escolher nominalmente um determinado índice, que de

acordo com TAVARES (2004, p. 31), "poderá pelo 1NPC, o IGP-DI, o IPCA, ou,
periodicamente e de acordo com análise do fenômeno inflacionário no espaço amostral da
renda média dos servidores, adotar determinado percentual".
De acordo com VIEIRA (2004, p. 27), os mais atingidos pela reforma da
previdência foram os pensionistas dos servidores amparados por Regime Próprio de
Previdência, que falecerem após a publicação da EC n° 41/03, pois haverá uma redutor de
30% sobre a parcela que exceder R$ 2.668,15.
Neste sentido, VIEIRA, (2004, p. 27) observa que:
O argumento para o redutor é de que haverá um gasto menor pela família,
uma vez que deixa de existir um membro dessa. Entretanto, para ser
aplicado com justiça, deveria o valor do redutor ser considerado de acordo
com o número de integrantes da familia. Considerar a ausência de um dos
membros de uma família com sete integrantes é diferente da ausência de
uma pessoa em uma família com ties integrantes. Deveria, portanto, haver
um escalonamento no redutor, quanto menor a família, maior o redutor.

8

Servidor inativo tern direitos aos mesmos reajustes que o servidor em atividade

24
Com relação aos tetos, a atual disposição constitucional, promovida pela EC if
41/2003, esclarece que os proventos de aposentadoria não poderão exceder o subsidio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-lhe como
limite, nos Municípios, o subsidio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o
subsidio mensal do Governador no âmbito do Poder Legislativo, o subsidio dos Deputados
Estaduais e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando a noventa
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsidio mensal, em espécie, dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
integrantes da carreira do Ministério Público, dos Procuradores e aos Defensores Públicos
(art. 37, XII, CF).
Sera contado o tempo de contribuição federal, estadual, municipal e atividades
privadas para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço9 correspondente para efeito de
disponibilidade, não podendo a lei estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictícia.
A regra previdencidria contida no regime geral de previdência social será
aplicada subsidiariamente. no que couber , aos servidores públicos titulares de cargo
efetivo.
Para entender as inovações impostas pela EC-41/2003, preliminarmente, cabe
aqui atacar os quatro tópicos principais, a saber, tangentes aos requisitos para os beneficios
de aposentadoria:
1) Servidor empossado até 31/12/2003
S6 terá aposentadoria pela remuneração (integralidade) quem tenha atingido as
seguintes condições, cumulativas:
9

contagem reciproca - Art. 201.,CF/88 - § 9 0 Para efeito de aposentadoria, 6 assegurada a contagem reciproca do tempo
de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. fIncluido dada pela Emenda
Constitucional n° 20, de 1998)
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a) 60 anos de idade (homem) e 55 anos (mulher);
b) 35 anos de contribuição (homem) e 30 anos (mulher);
c) 20 anos de efetivo exercício no serviço público, sendo dez na carreira e

cinco no cargo.
2) Servidor que entrou no serviço público após 31/12/2003
Teri aposentadoria paga pelo Estado limitada a R$ 2.668,15. Se quiser
aumentar a renda na inatividade, terá de contribuir para um fundo de previdência
complementar dos servidores. No cálculo de sua aposentadoria entram as contribuições
feitas sobre a remuneração que não poderá ser inferior ao salário mínimo. A aposentadoria
será reajustada para manter o poder aquisitivo, no índice (INPC), estabelecidos pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social.
3) Contribuição de inati vos

Seri cobrada contribuição previdenciária de 11% de todos aposentados e
pensionistas, mas incidindo apenas sobre a parcela que exceder a R$
2.668,15, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal.

4) Corte de pensões
As pensões concedidas serão de até R$ 2.668,15, acrescidas de 70% do valor
que superar este limite. Conforme ocorre com os inativos, hi a incidência de 11% de
contribuição sobre o valor que superar este montante. Isto significa dizer que, hayed um
redutor de 30% sobre o valor pago as pensões.
A referida Emenda Constitucional contempla os servidores com o abono de
permanência, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, aos servidores que,

após terem completado as exigências para aposentadoria voluntária, com 65 anos, se
homem, e 60, se mulher, fazem sua opção de continuar em atividade, até a aposentadoria
compulsória aos 70 anos de idade.

4.0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — RPPS

4.1 Conceito

Regime Próprio de Previdência Social é aquele estabelecido no âmbito de cada
ente federativo que assegure, por lei, a servidor titular de cargo efetivo, no mínimo os
beneficios de aposentadoria por invalidez, compulsória, e voluntária, além de pensão por

morte. Este regime, único em cada ente público, submete-se A. orientação, à supervisão, ao
controle e a fiscalização do Ministério da Previdência Social, sendo-lhe vedada, entre
outras, a utilização dos seus recursos para fins que não sejam o pagamento dos beneficios
previdenciários.
0 Regime Próprio possui caráter contributivo e solidário, e ampara
exclusivamente os servidores titulares de cargos efetivos. Portanto, os demais servidores

que não ocupem cargos efetivos estarão obrigatoriamente vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social — RGPS.
Atualmente os Regimes Próprios oferecem proteção previdenciária aos
servidores da União, de todos os Estados e DF, e de 2.134 municípios, o que representa
38,4% do total de 5.560 municípios existentes no pais. Ao todo, entre servidores ativos,

inativos e os pensionistas da Unido e dos estados, estio cobertas 7.744.158 pessoas,
conforme tabela.
Tabela 1 — Quantidade de Servidores da União, Estados e Municípios - 2004
Ente
União'
Estados2
Municipios3
Total

Ativos
905.845
2.626.076
1.355.490
4.887.411

Inativos
545.551
973.683
269.118
1.788.352

Pensionistas
419.562
550.558
98.275
1.068.395

Total
1.870.958
4.150.317
1.722.883
7.744.158

Fonte:Boletim Estatístico de Pessoal jun-04/MPOG;SPS/MPS
Elaboração: SPS/MF'S
1 Posição em maio/04,excluindo os servidores de empresas públicas e sociedades de economia mista.
2 Dados de todos os estados.
3 Refere-se a 1.599 Municípios com RPPS que preencheram o Demonstrativo Previdenciário até 27/10/2004
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Para que os Regimes Próprios funcionem é preciso que sejam observadas as
normas gerais e os parâmetros definidos na Lei Federal 9.717/98, e na Portarian° 4.992/99
do Ministério da Previdência Social.
Referida Lei dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento
dos "regimes próprios" de Previdência Social dos servidores públicos da União, Estados,
do Distrito Federal e dos Municipios.
Segundo SILVA (2003, P. 10):
A instituição do regime de previdência social dos servidores públicos
passa pela constituição do Estado brasileiro, que, por ser de origem
patrimonialista, considerava o servidor como um bem do Estado. Neste
sentido, o regime previdenciário dos servidores públicos era um mero
apêndice da política de pessoal, tendo como fundamento a relação de
trabalho pro-labore facto.`°
De acordo com o Ministério de Previdência e Assistência Social, até o
surgimento da Lei 9.717/98, não havia no âmbito federal qualquer lei disciplinando os
Regimes Próprios de Previdência, que assegurasse os beneficios de aposentadoria e pensão
ao segurado, e a exigência de observar regras que atinjam o equilibrio atuarial"
introduzida através da Lei n° 9.717/98, veio dar sintonia e disciplinar o setor público para a
instalação ou manutenção dos Regimes Próprios, de modo a garantir o seu equilibrio
financeiro 12, sem necessidade de resseguro, ou seja, para evitar que o Tesouro tenha que

cobrir as prováveis insuficiências de caixa, ou de que o Poder Público dilapide o seu
patrimônio público, como 6 o caso das alienações nos termos da Lei de Responsabilidade

Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000, conforme dispõe o art. 44.
Art. 44. E vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação
de bens e direitos que integram o patrimônio publico para o
financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes
de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.
10 Entende-se por relação de trabalho "pro-labore facto" o direito que os servidores públicos têm
aposentadoria em razão de terem trabalhado para o Estado e não porque contribuíram para isso.
" Equilíbrio atuarial 6 alcançado quando as aliquotas de contribuição, a taxa de reposição e o período de
duração dos beneficios são definidos a partir de cálculos atuariais.
12 Equilíbrio financeiro é alcançado quando o que se arrecada dos participantes do sistema 6 suficiente para
custear os beneficios concedidos.
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Segundo FOLLADOR (2001, p. 09) aponta que, no Brasil, ao longo de
décadas, as aposentadorias e muitas vezes as pensões, foram financiadas com o orçamento

público, e falar de contribuição efetiva do servidor e do ente previdenciário era uma utopia.
Nos regimes próprios, onde havia contribuição, ela foi e sera sempre aquém das
necessidades atuariais do regime, pois anteriormente, os Municípios e Estados poderiam
instituir Regime Próprio de caráter não contributivo, no qual os encargos previdenciários
ficariam por conta, do tesouro municipal e estadual respectivamente.
A ausência ou a isenção de contribuição hoje nap mais possível, porque para a
configuração do Regime Próprio do Servidor é requisito essencial a cont ri buição dos seus

filiados, expressa na Constituição Federal de 1988.
Consoante ao entendimento (CARNEIRO, 2003), de que o servidor público
não contribuía até poucos anos atrás para a previdência, citada autora, destaca que:

Os servidores públicos sempre contribuíram para a previdência social,
entretanto, os recursos de 50 anos desta contribuição simplesmente
desaparecem, ou seja, foram desviados para outras finalidades e o
governo nunca cumpriu a sua obrigação de depositar a parte patronal.
Ora, se o Estado, durante todo o período em que a previdência do
servidor público era altamente superavitária não cuidou de criar um
fundo e destinou toda a receita das contribuições dos servidores para
construção de obras e para outros fins, não é justo, agora, que o próprio
Estado exija que apenas os servidores em atividade arquem com toda a
despesa das aposentadorias.

De acordo com o Ministério de Previdência e Assistência Social, antigamente,

era comum a prática de consórcios e de convênio entre Estados e Municípios e entre
Municípios para pagamento de beneficios previdenciários. A Lei n° 9.717/98 vedou essas
associações, pois contraria as normas necessárias a um sistema previdencibrio, que requer
instituições sólidas, que viabilizem compromissos de longo prazo, não somente entre
funcionários e empregadores, mas também entre gerações.
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A Lei 9.717/98 também estabelece que os regimes próprios não podem
conceder beneficios distintos dos concedidos pelo RGPS, ou seja, os regimes próprios s6
podem oferecer aos servidores públicos, no maxim, os mesmos beneficios concedidos aos
trabalhadores da iniciativa privada. A mesma Lei possibilitou o pleno acesso dos segurados

às informaçaes relativas à gestão do regime próprio de previdência social.
As últimas mudanças promovidas através das reformas da Previdência Social
(Emenda n° 20, em 1998, e a Emenda n° 41, em 2003) estabeleceram que o servidor titular
de cargo efetivo que ingressar na administração pública federal, estadual, ou municipal por
meio de concurso público está sujeito as novas regras para requerer a aposentadoria.'
De acordo com o Ministério de Previdência e Assistência Social, antes da
edição da Lei n° 9.717/98, não havia impedimento legal para a coexistência dos sistemas
de previdência, assistência e saúde em uma mesma conta. Entretanto, parte expressiva da
reserva previdenciária foi consumida com a ampliação dos gastos com saúde. Assim, a
legislação foi alterada exigindo que o custeio da previdência e o da saúde sejam distintos,
determinando ainda a nova legislação que, as contas do sistema previdenciário, devem ser
separadas dos demais recursos, sendo proibida a transferência da conta previdenciária para
outros fins.
Quanto a vigência do regime próprio, é importante colocar que a sua extinção
dar-se-á pela cessação do último beneficio, e que o ente federativo continua obrigado a
assumir integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos beneficios já concedidos
durante a vigência do regime próprio. Os recursos pertencentes ao regime em extinção,
somente poderão ser utilizados para custear despesas previdenciarias.
A própria Lei Federal n°9.717/98, em seu art. 10, diz que:
No caso de extinção de regime próprio de Previdência Social, a União, os
Estados, o DF e os municípios assumirão integralmente a
responsabilidade pelo pagamento dos beneficios concedidos durante sua
13

Maiores detalhes,

capitulo 3
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vigência, bem como aqueles beneficios cujos requisitos necessários a sua
concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime
próprio de Previdência Social.
No tocante a manutenção dos regimes próprios, segundo Vieira (2003, p.
12), "apesar da Constituição Federal utilizar o termo assegurado, nem todo o ente estatal
tem condições de manter um Regime de Previdência Próprio, pois 6 imprescindivel o
equilíbrio financeiro e atuarial, o que somente é possível com determinado número de
participante e determinado volume de arrecadação".
Com as recentes mudanças no campo da previdência social, os entes
federativos, vem passando por um processo de ajustamento bastante rápido, no que diz
respeito aos chamados "regimes próprios de previdência social". Os entes federativos se
acham, portanto, em meio a uma fase de adequação compulsória de seus regimes
previdenciários ao que determinam a Constituição Federal, alterada pela Emenda da
Reforma da Previdência (EC-20/98), e a legislação federal (Lei Federal n° 9.717/98) que
fixa as regras gerais dos regimes de previdência de servidores públicos, assim como
própria Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000).
Implementado o Regime Próprio, este deverá atender regras de regulamentação
e funcionamento, que segundo o Ministério de Previdência e Assistência Social, destaca a
importância da transparência, colocando que, raramente uma política de transparência
sobre as operações de uma organização assume importância IA° estratégica como no caso
dos Regimes Próprios, pois 6 sobre ela que se assentam as bases para a construção da nova
cultura previdenciária sustentada em inéditos paradigms'.
Portanto, o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos têm
a missão de oferecer proteção ao servidor público de qualquer esfera de governo, nas

14
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hipóteses de implemento de condições para aposentadoria, prisão, morte, incluidos os
eventos resultantes de acidente de trabalho e idade avançada..
Sobre a questão dos regimes próprios de previdência do servidor público,
IBRAI-111v1 destaca:
A reformulação da aposentadoria do servidor público tem sido
freqüentemente assunto dos noticiários, como ordem do dia, devido it
aparente ilegitimidade de beneficios muito superiores aos concedidos
pelo RGPS. As normas sobre o funcionamento dos Regimes Próprios de
Previdência constam da Lei n° 9.717/98 e da Orientação Normativa/SPS
n° 02, de 05 de setembro de 2002.

Não obstante, com as dificuldades econômicas, redução de emprego e perdas
salariais, o serviço público tornou-se objeto de discussão para muitos, em especial aqueles
cargos com remuneração elevada, além da maior estabilidade por quem ingressa neste
setor.

4.1.1 A Crise no Sistema de Previdência dos Regimes Próprios

A partir de 1995, apresentando déficits crescentes, a Previdência Social
começou a ocupar papel de destaque no âmbito das contas pública brasileira, com urna
participação relevante na evolução do déficit fiscal do pais. (BAZÁN, 2002).
As informações no passado relativa a previdência no serviço público eram
insuficientes, visto que a politica previdencifiria era tratada apenas como despesa de
pessoal e o gasto com inativos era apenas um problema de folha de pagamento, o que
acabava comprometendo o custeio para o pagamento dessas aposentadorias". A
desorganização que estendeu-se ao longos dos anos, foi uma das causas que contribuíram
para o déficit nas contas públicas, sendo considerado atualmente o maior problema fiscal.

'5
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A análise da crise previdenciária no Brasil pode ser realizada considerando
a estrutura do sistema, a conjuntura da economia, os aspectos morais envolvidos e, ainda, a
ampliação de políticas assistenciais (OLIVEIRA, 1997). 0 Alvo principal das cri ti cas
foram atribuidas as aposentadorias por tempo de serviço e pelos atos fraudulentos
praticados em seguidas administrações.
Um fator agravante nas contas públicas segundo SILVA (2003, p. 9) é
atribuída pelo regime de financiamento, ou seja, repartição simples. Neste sentido, ele
observa que:
De maneira geral, os regimes previdenciitios são organizados pelo
Estado, tendo como regime de financiamento o regime de repartição
simples que tem ficado seriamente vulnerável pelas variações
demográficas e pela diminuição do ingresso de novos trabalhadores no
mercado de trabalho. Assim os efeitos da longevidade cada vez mais
crescente e a redução do número de trabalhadores ativos contribuientes
repercutem diretamente nos custos previdenciários, elevando-os a tal
patamar de despesa que o Estado vê sua capacidade de investimento ser
reduzida drasticamente

Contudo, de conformidade com a análise do ano de 1998 a 2005, revela que

o déficit vem sofrendo uma queda, embora em pequena proporção.
Pode-se citar que um dos motivos preponderantes para essa redução do
déficit na previdência, foram as grandes reformas no sistema previdencifirio brasileiro, que
estão comentadas neste trabalho.
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Figura 2 — Evolução do Déficit dos Regimes de Previdência dos Servidores Públicos em
relação ao PIB.
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Fonte: Secretaria de Orçamento Federal
PIB 2004 estimado pelo Bacen R$ 1.759,482 milhões
PIB 2005 estimado na revisão de janeiro 2005 para congresso

De acordo com o Ministro da Previdência Romero Jucá (abr.2005), com a
adoção de investimentos em tecnologia e novas regras para tomar a Previdência mais

eficiente, ele prevê que sera possível reduzir o déficit da Previdência Social em até 40%
nos próximos dois anos. A previsão é de que, ainda este ano, o déficit cairá para R$ 32
bilhões, chegando a R$ 24 milhões em 2006. Coloca ainda que a necessidade de

financiamento para o ano de 2005 é de R$ 37,8 bilhões."

4.2

As Fontes de Custeio da Despesa com os Servidores Públicos Aposentados

De acordo com SANTOS (2000), a despesa com os servidores que já estão
aposentados deve ser custeada com recursos advindos da contribuição do Poder Público,
16 Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da Republica. Disponível em:
http://www.brasil.gov.br/emquestao/eq296.htm . Acesso em 20 de jul. de 2005
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contribuições dos servidores ativos, inativos, pensionistas e a compensação financeira,
sendo esta compensação de direito aos entes públicos de receber do INSS, com base na Lei
Federal n° 9.796/99, e que caberá aos prefeitos e governadores cobrar do Governo Federal,
apresentando dados cadastrais relativos a todos os servidores que se aposentaram desde a
implantação do regime estatutário e que no passado, contribuíram para o INSS. Somente
essa compensação, em alguns casos, poderá reduzir a despesa mensal dos entes estatais
aposentadorias e pensões de seus servidores em até 40%, sem contar que o Governo
Federal deverá pagar, em até 20 anos, a divida acumulada desde 1988 até agora.
Salienta SANTOS (2000), que, "outra fonte é a transferência de ativos,
participação acionaria em empresas estatais, tais como saneamento e abastecimento de
agua, energia, ou de outros bens patrimoniais, para um fundo especifico, a fim de que os
rendimentos de tais ativos passem a custear os beneficios, reduzindo a responsabilidade do
Tesouro".
0 entendimento acerca do conteúdo das fontes de custeio do servidor
aposentado, o Ministério de Previdência e Assistência Social, assim entende:
"A parte relativa ao custeio do Regime Próprio 6, sem dúvida nenhuma,
o aspecto central do novo modelo previdencifirio dos servidores titulares
de cargo efetivo, visto que expressará os compromissos financeiros
necessários para pagamento dos beneficios previdencifirios a serem
firmados entre o poder público e seus servidores titulares de cargo
efetivo".

Como no passado as contribuições não eram repassadas pelos entes
federativos, SANTOS (2000), entende que "6 fundamental que os entes estatais
reconheçam suas dividas para com seus institutos e regimes de previdência, acumulada ao
longo de décadas, quando as suas contribuições, via de regra, não eram regularmente
recolhidas, ou quando recursos que deveriam ter sido capitalizados foram desviados para
finalidades diversas, e nem sempre nobres".
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Segundo o Ministério de Previdência e Assistência Social, a discussão que
norteia o custeio dos regimes próprios é complexa, pois impõe a ruptura com o regime de
financiamento anterior — o de repartição simples — para adotar o da capitalização.
Para que o sistema de custeio e de financiamento do regime próprio alcance
seu êxito, é preciso administrar essas receitas de maneira segura e tranqüila, imune a
pressões momentâneas que via de regra acabam com o desvio do dinheiro da previdência
para outros fins. A solução mais adequada é a criação de uma autarquia ou instituto,
voltado exclusivamente A. gestão do sistema previdenciário, por lei, cuja finalidade é a de
administrar os recursos e os beneficios previdenciários (SANTOS, 2000).
Assim, o financiamento da Previdência comporta ser feito não apenas com
contribuições dos beneficiários, mas também com impostos gerais, incidentes sobre toda a
sociedade. A Constituição de 1988 incorporou essa conceituação ao definir, conforme o
caput do artigo 195, que o custeio do sistema previdenciário compete a "toda a sociedade,

de forma direta e indireta". Segundo SANTOS (2000), a Lei n° 9.717/98 foi bem ao dizer
que:
As contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdencittrio da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as
contribuições do pessoal civil e militar somente poderio ser utilizadas
para pagamento de beneficios previdenciários dos respectivos regimes,
ressalvadas as despesas administrativas, observado os limites de gastos
estabelecidos em parâmetros gerais. Não se pode dizer o mesmo, porém,
da revogação, pela Medida Provisória n° 2.043-21, de 25 de agosto de
2000, do inciso I do art. 62 da Lei 112 9.717/98, lançando dúvidas sobre a
natureza jurídica das entidades destinadas a gerir os recursos desses
fimdos previdenciarios, que, face à natureza dos direitos a serem por eles
assegurados, e dos serviços a serem prestados aos servidores, somente
poderia ser a de entidade autárquica, de direito público.
Isto posto, o destino dos recursos arrecadados com as con tribuições somente
poderão ser utilizados para despesas de natureza previdencidria e que para melhor
administração dos regimes próprios, estes devem ser gerenciados por uma entidade
autárquica, voltada exclusivamente à gestão de um sistema previdenciário.
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Ainda de acordo com SANTOS, a Lei de Previdência Geral n° 9.717/98 foi
criteriosa ao prever que em cada balanço, os entes públicos realizem uma avaliação atuarial
com o propósito de haver uma apuração mais detalhada dos pianos de custeios e
beneficios, visando demonstrar seu grau de importância, o que pode afastar a ocorrência de
fraudes, desvios de recursos, contribuindo dessa forma para a prevenção de problemas
futuros, sem comprometer a previdência.
SANTOS (2000) destaca ainda que:
Um outro ponto importante diz respeito à necessidade de que os entes
públicos adotem uma política de valorização do funcionalismo e a
reposição da força de trabalho, a fun de que não haja redução do número
de ativos frente ao de inativos. Essa proporção é importante para que o
sistema previdencifirio não entre em colapso, a médio prazo.
Portanto, a Lei e a Constituição através das normas estabelecidas pretende

obter um resultado de uma gestão transparente, competente, impondo medidas claras, uma
vez que a previdência dos entes públicos mal gerenciada, torna o sistema muito frágil e
diante dos fatos necessita de medidas rápidas, na tentativa de evitar o agravamento do
sistema previdenciário.
Ainda segundo SANTOS, "para que tais regimes sejam geridos e mantidos
como tal, é fundamental, porém, que estejam legitimados em regras transparentes, com a
finalidade de tomar possível sua manutenção".
SANTOS (2000) segue sua exposição dizendo que:
A experiência internacional, notadamente dos Estados Unidos da
América, têm demonstrado a viabilidade e necessidade de regimes
próprios de previdência no serviço público, sem que tais regimes tenham
se tornado inadministritveis ou ilegítimos. A experiência brasileira, de
mais de 100 anos nessa matéria, não pode ser ignorada em seus aspectos
positivos, por mais que os aspectos negativos sejam eloqüentes, uma vez
que esses resultam não da própria natureza dos regimes próprios de
previdência, mas, como tantas outras situações no âmbito da gestão
pública, da ausência dos requisitos antes mencionados.

37
A figura 3, apresenta a evolução com as contribuições arrecadadas e os

beneficios previdencidrios concedidos no setor público, no período de 1998 a 2005, em
relação ao PIB.
Pela ilustração, os gastos com beneficios passou de 1,67% para 1,40% do PIB
entre 1998 e 2005. A queda pode ser atribuída pela reformas ocorridas a partir de 1998 no
sistema previdenciário.
Quanto as receitas pelas contribuições, pode ser observada que houve um

crescimento, ocorrendo um queda no ano de 2001 e 2003, tornando a subir em 2004. 0
crescimento das receitas em 2004 e 2005, pode ser atribuída pela Emenda Constitucional

n° 41/03, que tomou obrigatória a contribuição dos inativos e pensionistas.
Figura 3 - Evolução das Contribuições e Beneficios dos Servidores Públicos
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Fonte: Secretaria de Orçamento Federal
PIB 2004 estimado pelo Bacen R$ 1.759,482 milhões
PIB 2005 estimado na revisão de janeiro 2005 para Congresso

4.3 Exigência do Certificado de Regularidade Previdenciaria - CRP

0 quadro formado no sistema previdencidrio brasileiro, a partir das emendas
constitucionais modificou as relações entre as diferentes esferas de governo, no que se
refere a gestão do sistema, já que antes da Lei Geral de Previdência Pública, os Estados e
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Municípios gozavam de plena autonomia sobre os parâmetros para o desempenho de seus
Regimes Próprios de Previdência (SILVA, 2001, p. 7).
Com os mecanismos introduzidos pelas legislações previdenciárias, juntamente
com o Decreto n° 3.788, de 11 de abril de 2001, foi instituído o Certificado de
Regularidade Previdenciária, cujo documento atesta a regularidade do regime de
previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos de um Estado ou Município.
Como bem observa SILVA (2001, p. 8), "a implantação do Certificado de
Regularidade Previdenciária CRP, a partir de 10 de novembro de 2001, sera um
instrumento importante na sensibilização dos Estados e Municípios sobre a importância
reformular o regime previdenciário, ajustando-os aos parâmetros estabelecidos na Lei ri°
9.717/98".
A não obtenção do CRP, implicará na vedação de recebimento de
transferências voluntárias da União, bem como na suspensão do recebimento da
compensação previdenciária devida pelo INSS aos regimes próprios de previdência social.
Para implantação do certificado, os Estados e Municípios deverão observar os
seguintes critérios na constituição e manutenção dos regimes previdenciários:
1 — Caráter contributivo do regime próprio de previdência social — esse critério
determina a necessidade de previsão expressa, em lei das aliquotas de contribuições dos
entes federativos e de seus segurados, bem como o repasse integral das respectivas
contribuições ao órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. Caso a
aliquota de contribuição dos entes federativos não estejam prevista expressamente, sera
admitida a previsão do repasse em Lei Orçamentária Anual, do valor que permita
estabelecer o equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência social;
2 — Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, isto 6, todos os que prestaram concurso, e seus respectivos dependentes. não
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podendo amparar aqueles servidores que ocupam, exclusivamente os cargos em comissão.
Nesta última categoria, estão incluí dos aqueles que exercem os mandatos ele tivos e, ainda,
os contratados por tempo determinado em razão de excepcional interesse público;
3 — Utilização dos recursos vinculados ao regime próprio de previdência social
apenas para o pagamento de benei3cios previdenciários. Os recursos vinculados ao regime
próprio não podem ser utilizados para conceder assistência médica e auxilio financeiro de
qualquer espécie, com exceção das despesas administrativas;
4 — Vedação de pagamento de beneficios por intermédio de convênio,
consórcios ou outra forma de associação entre Estados, ente Estados e Municípios e entre
Municípios;
5 — Pleno acesso dos segurados its informações relativas à gestão do regime
próprio de previdência social;
6 — Cálculo do valor dos beneficios, bem como sua percepção, sem a inclusão
de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de função de confiança, de cargo em
comissão ou do loção de trabalho;
7 — Conta corrente de movimentação financeira do regime próprio de
previdência social distinta da conta do entre federativo, Estado ou Município,
possibilitando a comprovação da utilização adequada dos recursos previdenciários;
8 — Encaminhamento A. Secretaria de Previdência Social — SPS, do
demonstrativo de receita e despesa previdenciária e do relatório comparativo da despesa
com pessoal, destacando a despesa com inativos e pensionistas.

4.4 Aspectos Financeiros
Segundo o Ministério de Previdência e Assistência Social, até a Emenda
Constitucional n° 20/98 e a Lei n° 9.717/98, os Regimes Próprios não tinhorn uma
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legislação especifica que os orientasse sobre as aplicações dos recursos dos fundos com
finalidade previdenciária. Neste contexto, com o propósito de assegurar que os valores
arrecadados, decorrentes das contribuições fossem aplicados de forma a preservar-lhos os
valores bem como garantir a rentabilidade atuarial necessária, observando critérios de
segurança, rentabilidade, solvência a liquidez, foi aprovada pelo Conselho Monetário
Nacional — CMN, a Resolução 2.652, de 23 de setembro de 1999. A referida Resolução
determinou que os recursos dos fundos, com finalidade previdenciária fossem aplicados
nos segmentos de mercado de renda fixa, de renda variável de imóveis.
A situação de estabilidade, crescente estruturação dos Regimes Próprios, bem
como o desenvolvimento de uma cultura previdenciária por parte dos gestores públicos dos
entes patrocinadores destes regimes, levou A. necessidade de uma cultura previdenciária de
controle de risco e novos critérios de diversificação de aplicação dos recursos, bem como a
exigência de classificação de risco para algumas aplicações em fundos de ações,
restringindo esta modalidade de aplicação àqueles fundos anteriormente citados. Assim, foi
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, em 28 de outubro de 2004, a Resolução if
3.244, que passa a disciplinar as referidas aplicações financeiras, as quais seguem divididas
em três categorias: renda fixa, renda variável e irnáveis 17
No segmento de renda fixa, existem as seguintes modalidades e limites de
aplicação:
I — Até 100% (cem por cento) do total dos recursos do RPPS em títulos do
Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil;
— Até 80% (oitenta por cento) do total dos recursos do RPPS em:
a) quotas de fundos de investimento referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa;

17
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b) quotas de fundos de investimento cujas carteiras estejam
representadas exclusivamente, de forma direta ou indireta, por:
1. Títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central
do Brasil;
2. Certificados de depósito bancário, letras hipotecárias e letras
de crédito imobiliário, observado o máximo de 30% (trinta por cento) da
carteira do fundo, em instituição financeira class ificada como de baixo risco
de crédito;
c) quotas de fundos de curto prazo, observado o máximo de 20% (vinte
por cento) dos recursos em moeda corrente do RPPS;
Ill Até 20% (vinte por cento) em poupança, em instituição financeira
classificada como de baixo risco de crédito;
IV Até 15% (quinze por cento) em quotas de fundos de investimento de renda
fixa, em instituição financeira classificada como de baixo risco de crédito.
No segmento de renda variável, os ativos têm variação indefinida e
determinada pela diferença entre o preço de venda e o preço de compra. A Resolução do
CMN permite que sejam aplicados aid 20% (vinte por cento) dos recursos em moeda
corrente dos RPPS em quotas de fundos de investimento referenciados em indices do
mercado de ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto.
No segmento de imóveis, abriu-se a possibilidade de que os RPPS façam suas
aplicações em quotas de fundos de investimento imobiliário. Porém essa possibilidade
somente 6 aceita no caso da integralização das quotas dos referidos fundos com terrenos ou
outros imóveis vinculados por lei ao RPPS.
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Os Regimes Próprios que no dia 28 de outubro de 2004, data da entrada em
vigor da Resolução n° 3.244, encontravam-se com suas aplicações fora das condições
estabelecidas, devem enquadra-se nas novas condições até o dia 30 de junho de 2005) 8
Na escolha da instituição financeira, o regime próprio precisará observar os
critérios mínimos de solidez patrimonial, volume de recursos administrados e a experiência
em administrar dinheiro de terceiros.
As aplicações financeiras dos RPPS têm como prioridade, garantir que a
rentabilidade dos ativos sejam compatíveis com as metas atuarias estabelecidas, tendo,
conjuntamente, segurança e liquidez necessárias ao bom funcionamento de um regime
previdenciário. A Secretaria de Previdência Social não mede esforços, no sentido do pleno
aperfeiçoamento da normalização e supervisão das aplicações financeiras dos RPPS, para o
fiel cumprimento das regras determinadas pelo Conselho Monetário Nacional.

4.5 Os Regimes Próprios de Previdência e a Lei de Responsabilidade Fiscal

A Lei de Responsabilidade Fiscal, denominada de Lei Complementar n° 101
de 05 de maio de 2000, em vigor desde a sua publicação, foi exaltada como instrumento
eficaz no controle dos gastos públicos, promovendo mudanças no tocante aos aspectos
previdenciarios que interessam ao sistema de seguridade social. Portanto, para os Regimes
Próprios se manterem, não basta estarem adequados simplesmente as normas especificas
que os regem, faz-se necessário o ajustamento as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal,
para o qual o entendimento do conceito de Receita Corrente Liquida e de Despesa Total
com Pessoal é fundamental.

18
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De acordo com IURK (2001, P. 29), "a Lei de Responsabilidade Fiscal
introduziu na Administração Pública Brasileira parâmetros, limites e normas de conduta a
serem observadas no trato da coisa pública, oferecendo condições aos governantes de
atingiram o bem da vida pelo qual existem na forma republicana de governo, qual seja, o
bem-estar social, consoante ao sistema previdenciário".
Nesse aspecto, cabe citar o que dispõe o § 1 0 do artigo 10 da referida Lei de
Responsabilidade Fiscal.

§ 1 0 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com
pessoal, da seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliária.
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de
garantia e inscrição em Restos a Pagar.
Impreterivelmente, o ajuste nas contas públicas passa pelo enfrentamento da

questão previdenciária, haja vista que os entes da Federação terão que se adequar As metas,
condições e prazos impostos no tocante As despesas com pessoal.
Segundo IURK (2001, p. 29), os limites impostos aos entes politicos com as
despesas com pessoal interessa aos Regimes Próprios de Previdência na medida em que o
artigo 18 da LRF I9 inclui os inativos e pensionistas como integrantes desta despesa total,
em consonância alias, com o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que preconiza
que "a despesa com pessoal ativo e inativo da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar"
Ocorre que os gastos com proventos de aposentadoria, reformas e pensões
apenas devem ser incluídos no conceito de despesas total com pessoal se não houver a

o
19 Art. 18 — Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesas total com pessoal:
somatório dos gastos do ente da federação com ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espe:cies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsidios, proventos de aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente a entidades de previdência"

44
contribuição por parte do servidor, ou seja, se a previdência for custeada exclusivamente

pelo tesouro do respectivo ente estatal.
Ainda de acordo com IURK (2001, p. 30), "as importâncias vertidas pelo Ente
Estatal ao seu regime de previdência social", quanto este se rege pelo principio
contributivo, apesar de constituírem-se em despesas obrigatórias de caráter continuado, a

partir do momento em que integram o respectivo fundo, devem ser excluídas da
conceituação de despesas com pessoal, conforme estabelece artigo 19 da LRF".

Referido artigo diz que no âmbito dos Estados, o limite permitido para a
despesa total com pessoal deve permanecer no patamar de 60% da Receita Corrente
Liquida em cada período de apuração.
Posto isso, conclui-se que, ao instituir regime próprio de previdência social
para seus servidores, o Ente da Federação deve organizá-lo com base em normas de
contabilidade e atuária, preservando-lhe o equilibrio financeiro e atuarial, e sendo este de
caráter contributivo, fatalmente se beneficiará da norma elencada no artigo 19 da Lei de

Responsabilidade Fiscal.
Na visão de IURK (2001, p. 30):
A desoneração do orçamento, além de coadunar-se com o fim visado
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, racionalizando os gastos públicos,
premia o Ente que observa as normas estabelecidas pela Constituição
Federal e pela Lei no 9.717/98, possibilitando que este persiga
eficazmente a consecução de outros objetivos da politics governamental,
tais como a melhoria na prestação de serviços de saúde, segurança e
infra-estrutura.

Registre-se que, a Lei Federal n° 9.717/98, fixou algumas regras que, em face
da Lei de Responsabilidade Fiscal, assumem importância estratégica nesse trabalho. A
principal delas, que entrou em vigor a partir de 10 de janeiro de 2001, diz que os entes
federativos não podem gastar mais que 12% de sua receita corrente liquida com a despesa
20 Lei n° 9.717/98, art. 2° - A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos
respectivos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares não poderá
exceder, a qualquer titulo, o dobro da contribuição do segurado.
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liquida com aposentadorias e pensões, ou seja, a despesas total com aposentados e
pensionistas pagos após deduzida a parcela dessa despesa paga com as contribuições dos

servidores.

5. RAZÕES DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA NOS REGIMES PRÓPRIOS
Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) várias medidas
foram propostas para modificar a Constituição de 1988. A emenda constitucional n° 20, de

1998, avançou ao estabelecer que os princípios norteadores das políticas previdenciárias
deveriam basear-se em critérios de preservação do equilibrio financeiro e atuarial'
(NOGUEIRA, 2005, p. 48).
Com a chegada da oposição ao poder e a posse do presidente Lula em 2003,
nova reformulação previdenciária foi elaborada: a emenda constitucional n° 41/03 que
tratou de aprofundar a reforma, e que segundo NOGUEIRA (2005, p. 48) apresentou
prejuízo

para os trabalhadores da iniciativa privada, dos servidores públicos e dos

aposentados. Continua sua exposição dizendo que, "e também apresentou como

inconsistentes, para a viabilidade do sistema de seguridade social, os direitos conquistados
pelos trabalhadores ao longo de todo o processo histórico no qual se insere a previdência
brasileira.
No entanto, para OLIVEIRA (2004):
As reformas previdenciárias procuraram amenizar os efeitos dos
desequilíbrios implementados no passado e aperfeiçoaram os seus
mecanismos de criação, regulação e fiscalização, de forma que os
regimes próprios possam gradativamente equacionar suas contas,
sobretudo com o objetivo de alcançar eqüidade entre os regimes de
Previdência Social, bem como tragar o novo perfil demográfico
brasileiro, na tentativa de buscar melhorias nos resultados fiscais, e
principalmente, a garantia de que as obrigações constitucionais serio
cumpridas, sem privar a sociedade dos recursos indispensáveis ao
crescimento e desenvolvimento do pais.
A reforma da Previdência visa construir um sistema justo, viável e sustentável
a longo prazo, sobretudo procurando garantir o pagamento de beneficios previdenciários

não só aos atuais aposentados e pensionistas, como também as futuras gerações.

21

cálculos estatisticos de seguros.
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Conforme destaca BARBOSA, (2001, p. 32):

0 sistema de seguridade social, em especial o regime previdenciário dos
servidores públicos, é uma das principais causas do déficit orçamentário.
Isso se deve principalmente A falta de planejamento atuarial e à adoção
do regime de repartiçio22. Isso porque não havia preocupação de o
sistema se autofinanciar, pois sempre se contava com aportes do
Tesouro. Contudo, a situação chegou a um ponto de ruptura, pois se
verificou que em curto espaço de tempo, grande parte das receitas do
Estado estariam comprometidas com o pagamento de inativos e
pensionistas, atividade esta que não é das funções primordiais do Estado.
Neste contexto, o novo sistema estabelece que

será de caráter contributivo,

com beneficios de aposentadoria definidos, valor do piso e do teto estipulados com clareza,
sempre objetivando o desenvolvimento que englobe crescimento, emprego e eqüidade
social. Isso significa que os beneficios previdenciários de cada servidor público deverão
ser custeados pelas suas próprias contribuições e pelas contribuições que o Estado fizer em
seu nome, como patrocinador. Hi individualização dos recursos referentes a cada
contribuinte do sistema, com a estimativa cientifica do quanto ele e o patrocinador deverão
arrecadar para pagamento dos beneficios que lhe serão futuramente devidos (NOGUEIRA,
2005, p. 52)
Importante ressaltar que permanece acentuada relação de solidariedade entre os
participantes, pois o valor do beneficio é pré-determinado, fixado de acordo com o último
salário do servidor, independente do quanto tiver sido acumulado na conta do segurado.
A constituição de fundos previdencidrios, com a efetiva separação de
patrimônio que será capitalizado para futuros pagamentos dos beneficios previdenciários, é
a solução que atende com mais eficiência (CF, art. 37, caput) As exigências do artigo 40 da
Constituição Federal, na redação dada pela EC 20/98. Isso porque se evita que os recursos
vertidos pelos servidores e pelos Estados se percam no caixa do Estado e tornem-se apenas

22

Contribuições dos servidores ativos financiam o pagamento dos inativos, baseado na lógica da
solidariedade

48

um ficção contábil as determinações constitucionais já referidas. (BARBOSA, 2001, p.
33).

A maior flexibilidade que a formação de um fundo previdenciário propicia no
atendimento dos limites com gastos com pessoal não é beneficio concedido ao
administrador, mas opção política feita pelo legislador, que entendeu ser essa a melhor
maneira de dar vazão aos princípios constitucionais do regime próprio da previdência dos
servidores públicos.
Na visão de BARBOSA (2001, p. 33):
importante ressaltar que a valorização e estimulo à formação de fundos
de pensão também são extremamente importantes para a melhora da
economia do pais. A poupança previdenciária, por ter natureza de
investimento de prazo extremamente longo, viabiliza incremento
significativo da capacidade de investimento interno, diminuindo a
dependência de recursos externos, além de ser imprescindível ao
mercado de capitais.
No Brasil, ainda é incipiente a cultura da poupança previdenciária, sendo
notória a importância que esses recursos têm nas maiores economias do mundo, como os

Estados Unidos da América e Holanda, e mesmo em países em desenvolvimento, como o
Chile. (BARBOSA, 2001).
Considerando este aspecto, a valorização dos fundos, prevista na legislação
complementar, configura-se em uma forma eficiente de se preservar

o "equilíbrio

financeiro e atuarial", nos termos previstos pela Emenda Constitucional n° 20/98, além da
importância que a poupança previdenciária exerce na economia de um Estado.
Destarte, a reforma dá um passo decisivo no sentido da convergência de regras
entre os regimes de previdência atualmente em vigor. Portanto, para (OLIVEIRA, 2004)
assim, doravante, serão aplicados aos servidores públicos requisitos e critérios próximos
aos exigidos para os trabalhadores do setor privado.
Nesse interim a Previdência Social Brasileira, em especial o Regime Próprio
dos Servidores Públicos, foi objeto de duas reformas constitucionais nos últimos 5 anos: a
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Emenda Constitucional n° 20/98 e a Emenda Constitucional n° 41/03, que trouxeram
profundas mudanças, necessitando para sua implementação, de regulamentação por meio
de leis complementares e ordinárias. As constantes mudanças na previdência dos
servidores públicos, revolucionam os conceitos previdenciários e impõem uma nova
institucionalidade que, por sua vez, 6 dependente de mecanismos de transparência,
fiscalização e controle.

De acordo com OLIVEIRA (2004, p. 12), as Emendas Constitucionais têm em
vista a modernização e reforma do sistema previdenciário brasileiro, sempre objetivando
um novo modelo de desenvolvimento que englobe crescimento, emprego e eqüidade
social. A saída para os problemas que o Estado brasileiro tem enfrentado passa pela
necessidade de desenhar uma solução estrutural para a questão previdenciária, objetivando
garantir proteção social não apenas para hoje, mas também para as futuras gerações.
De acordo com citado autor, "o novo sistema 6 de caráter contributivo, com
beneficios de aposentadoria definidos, valor do piso e do teto estipulados com clareza. Os
que desejarem poderão ampliar sua renda, na aposentadoria, mediante fundos de captação

de recursos, em regime complementar, obtendo valor de beneficio superiores ao teto geral
do regime básico universal.

5.1.1 Principais pontos da reforma

Com relação as principais mudanças, podemos destacar:
• Contribuição dos inativos e pensionistas;
• Aposentadoria por idade 6 mantida;
• 0 tempo de contribuição substitui o tempo se serviço. Assim, os trabalhadores
só poderão se aposentar depois de um determinado tempo de contribuição e não mais
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exclusivamente por tempo trabalhado, sem recolhimento de contribuição. 0 homem terá de
contribuir durante 35 anos e a mulher durante 30 anos;
• Fim das aposentadorias especiais, para os professores universitários e
jornalistas;

• Fica mantida a aposentadoria especial para professores do ensino infantil
fundamental e médio;
• Fim da acumulação de aposentadorias, exceção aberta para professores,
médicos, ocupantes de cargos eletivos (governadores, prefeitos, deputados e senadores) e
cargos de confiança, e profissionais da area de saúde.'
• Beneficios com

limite ao aplicado pelo Regime Geral de Previdência Social.

5.2 Causas das distorções do Antigo Sistema

Segundo o Ministério de Previdência e Assistência Social, a lista das disfunções
é grande envolvendo a profusão de Regimes Próprios criado no âmbito dos Municípios e
Estados, os quais, desamparados de controle social, absolutamente não transparentes e
desprovidos de homogeneização nas regras previdenciarias e administrativas, criaram
facilidades para fraudes, incentivaram a pratica abusiva de concessão de aposentadorias

extremamente generosas protagonizadas por grupos corporativos'.
Consoante ao entendimento de SILVA (2003, p. 11), o citado autor destaca que:
Tudo é favorecido pela falta de transparência das contas publicas. Pois
na elaboração do orçamento público as despesas com inativos e
pensionistas é considerada apenas como um item da despesa de pessoal.
Assim, nas demonstrações contábeis, não é explicitada a distorção do
regime previdenciário dos servidores públicos, dificultando o processo
de controle e ajuste de tais despesas.

23

EC n° 34, de 13/12/2001
Geralmente com a participação de servidores mais próximos da esfera do poder que atuavam em interesses
particulares, beneficiando-se de privilégio que beiravam a imoralidade.
24
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Analisando do ponto de vista politico federativo, como a previdência era tratada
como um apêndice da despesa de pessoal, a instituição dos regimes previdenciários pelos
Estados e Municípios não observava qualquer marco regulatório nacional, o que levou a
uma completa heterogeneidade dos regimes previdenciários dos servidores públicos
(SILVA, 2003, p. 11)
Para o Ministério de Previdência e Assistência Social, essas disfunções, entre
outras, foram alvo da reforma que buscou, através do estabelecimento de regras mínimas
de concessão e funcionamento técnico do Regime Próprio, estabelecer não só a necessária
uniformização do sistema como também seu enxugamento quanto ao âmbito de cobertura —
agora restrito apenas aos servidores titulares de cargo efetivo — e sua aproximação às regras
do Regime Geral.

5.3 As Perspectivas do Novo Modelo Previdencifirio dos Servidores Públicos

Até pouco tempo, as informações acerca da previdência no serviço público
eram bastantes escassas. Informações básicas como volume de gastos, contribuições,
resultados financeiros, número de servidores ativos, inativos e pensionistas, estavam
dispersos entre os órgãos e entre os poderes dos entes federados. Quando se tratava da
reforma da previdência, era comum a confusão entre as questões relativas aos servidores
públicos e aos trabalhadores privados. Poucos entendiam que estas categorias estavam
cobertas por regimes completamente distintos, com problemas e alternativas de soluções
estruturalmente diferenciados".
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A reforma da previdência foi aprovada com o objetivo de reduzir o peso
relativo das despesas previdencidrias no universo dos gastos públicos (SILVA, 2003, p.

105).
Uma expressiva modificação no regime previdenciário do servidor público
ocorreu com a introdução de princípios novos no caput do art. 40 da Constituição Federal
de 1988.
Neste sentido para (SILVA, 2003, p. 139) é importante colocar que:
Um dos avanços obtidos na Lei Geral de Previdência Pública foi a
exigência de divulgação dos dados referentes aos Regimes Próprios de
Previdência dos servidores públicos. Isto é de suma importância para tratar
a questão previdenciária com maior rigor técnico e planejamento. Além
disso, para cumprimento desta exigência a referida lei padronizou os
modelos de relatórios e a modelagem dos dados, permitindo assim um
análise comparativa dos regimes próprios que, no passado. não era
possível realizar, comprometendo a obtenção de uma avaliação mais
precisa.

Neste contexto, para o Ministério de Previdência e Assistência Social, de todas
as normas inseridas pela reforma, nenhuma gera mais efeitos estruturais inovadores que os
dois novos paradigmas introduzidos: o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e
atuarial, evidenciando-se mais claramente a sua formação e, no que tange ao processo de
financiamento do plano, as causas dos déficits ou superdvits são mais facilmente

identificáveis, permitindo analisar melhor os casos onde haverá necessidade de ajustes ou
imputação de responsabilidade e penalização.
Ainda de acordo com o Ministério de Previdência e Assistência Social, outro
importante aspecto inovador é a necessidade de participação dos servidores nos órgãos
decisórios e a transparência que se impõe ao Regime Próprio para fins de seu controle e

fiscalização.
Conforme observa SANTOS (2003, p. 105), "todo ordenamento jurídico,
expresso na Emenda Constitucional n° 20/98, na Lei Geral de Previdência Pública e.
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subsidiariamente, na Lei de Responsabilidade Fiscal, visa, originalmente, reverter a
tendência de gastos crescentes do Estado com despesa com inativos e pensionistas".
Para o Ministério de Previdência e Assistência Social, "do ponto de vista
organizacional, financeiro, administrativo e cultural, a nova modelagem representa a mais
profunda mudança implementada na previdência dos servidores públicos brasileiros ao
longo de sua história".

6. CONCLUSÃO

A decisão de constituir um regime próprio de previdência social requer
acima de tudo responsabilidade e respaldo técnico sobre sua viabilidade financeira e
atuarial. No passado, vários entes federativos instituíram regimes próprios desprovidos de
critérios básicos, acarretando em sérias conseqüências, sobretudo com a deterioração das

finanças em razão dos encargos assumidos pelos governos de pagamento dos beneficios de
seus funcionários. A previdência tornou-se um dos principais problemas das finanças em
todas as esferas de governo, em função da crescente participação dos inativos na folha de
pagamento

Desde 1988, o sistema previdenciário vem passando por um processo de

reestruturação. Os caminhos percorridos até a atualidade, demonstram a necessidade que
havia na reformulação do sistema, haja vista, que o desequilíbrio financeiro na previdência,

não constitui uma exclusividade do Brasil, sendo uma realidade contra a qual a maioria dos
países lutam. Portanto, a partir da edição da Emenda Constitucional n° 20/98, seguida pela
Emenda n° 41/03 e a Lei Geral de Previdência n° 9.717/98, o sistema previdenciário em
particular o regime próprio de previdência sofreu significativas alterações, possibilitando
redesenhar todo um modelo, introduzindo o caráter contributivo, e sobretudo determinando
o equilíbrio atuarial e financeiro.
A viabilidade de qualquer sistema de previdência em especial os Regimes

Próprios, consiste na aplicação das contribuições dos servidores e patrocinadores em
alguns investimentos sólidos, que possam com sua renda futura, garantir o pagamento das
aposentadorias dos servidores contribuintes. Todavia, uma maneira de garantir a
sobrevivência do regime próprio pode ser atribuída também ao fiel cumprimento das
normas estabelecidas pelos administradores, no intuito de expandir a previdência A
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totalidade dos trabalhadores, sobretudo com um objetivo comum, que é a obtenção do

equilíbrio nas contas públicas.
Diante do exposto, espera-se a concretização de fato as ações necessárias para
um avanço no sentido de uma previdência pública que observe o equilíbrio financeiro e
atuarial e atue como um instrumento de desenvolvimento social e não como um fator
agravante das contas públicas.
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ANEXOS

Anexo 1 — Artigo 40 da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. que dispõe
sobre a Previdência Social do Servidor Público.

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da Unido, 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.
§ 1 0 Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma do § 3°:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo

de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;
compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição;
II

-

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se
(lard a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
§ 2° Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no

cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência
para a concessão da pensão.
§ 3° Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão
calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da
remuneração.
§ 4 0 E vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este

artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica,
definidos em lei complementar.
§ 5 0 Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em
cinco anos, em relação ao disposto no § 1°, III, a, para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
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§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na
forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma
aposentadoria 6. conta do regime de previdência previsto neste artigo.
§ 7° Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por morte, que
será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos
proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu
falecimento, observado o disposto no § 30 •
§ 8° Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as
pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos WM aposentados e aos pensionistas quaisquer beneficios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei.
§ 9° 0 tempo de contribuição federal, estadual ou municipal sera contado
para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para
efeito de disponibilidade.
§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictício.
§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, àsoma total dos proventos de
inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou
empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição
para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da
adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável
na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e
critérios fixados para o regime geral de previdência social.
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência
social.
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que
instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos
servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este
artigo, o limite máximo estabelecido para os beneficios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201.

61

§ 15. Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as
normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar
pela Unido, Estados, Distrito Federal e Municípios, para atender aos seus
respectivos servidores titulares de cargo efetivo.
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e
15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público
até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de
previdência complementar."
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Anexo 2 — Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com nova redação introduzida
pela Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998

"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da Unido, 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.
§ 1 0 - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma do § 3°:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição;

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se
dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
§ 2° - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para
a concessão da pensão.
§ 3° - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão
calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da
remuneração.
§ 4° - E vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica,
definidos em lei complementar.
§ 5° Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serio reduzidos em
cinco anos, em relação ao disposto no § 1°, III, "a", para o professor que
-
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comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
§ 6° - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na
forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma
aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.
§ 7° - Lei disporá sobre a concessão do beneficio da pensão por morte, que
será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos
proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu
falecimento, observado o disposto no § 3°.
§ 8° - Observado o disposto no art 37, XI, os proventos de aposentadoria e
as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer beneficios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei.
§ 9° - 0 tempo de contribuição federal, estadual ou municipal sell contado
para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito
de disponibilidade.
§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo
de contribuição fictício.
§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, 6. soma total dos proventos de
inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou
empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição
para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adigdo
de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na
forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.
§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores
públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e
critérios fixados para o regime geral de previdência social.
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência
social.
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que
instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos
servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este
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artigo, o limite máximo estabelecido para os beneficios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201.
§ 15 - Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as
normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para atender aos seus
respectivos servidores titulares de cargo efetivo.
§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14
e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público
até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de

previdência complementar."
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Anexo 3 — Emenda Constitucional n° 20/98: Regra de Transição

Art. 8° Observado o disposto no art. 4° desta Emenda e ressalvado o direito
de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o
direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com
o art. 40, § 3 0 , da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado
regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica
e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando o servidor,
cumulativamente:
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de
idade, se mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria;
LU - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do
tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o
limite de tempo constante da alínea anterior.
§ 1° 0 servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em
seus incisos I e II, e observado o disposto no art. 4 0 desta Emenda, pode
aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição,
quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e
b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do
tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o
limite de tempo constante da alínea anterior;
II - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta
por cento do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o
caput, acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a
soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.
2° Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de
Tribunal de Contas o disposto neste artigo.
§ 3° Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o
membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o
tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o
acréscimo de dezessete por cento.
§ 4° 0 professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluidas suas autarquias e fundações, que, aid a data da
publicação desta Emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo

66

de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput,
terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado
com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se
mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo
exercício das funções de magistério.
§ 5° 0 servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências
para aposentadoria estabelecidas no caput, permanecer em atividade, fará jus
isenção da contribuição previdenciaria até completar as exigências para
aposentadoria contidas no art. 40, § 1°, III, a, da Constituição Federal.
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Anexo 4 — Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com nova redação introduzida
pela Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003

"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 entre público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilibro
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
§ 1° Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma dos §§ 3 0 e 17:

I — por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
(--)

§ 3° Para o calculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este
artigo e o art. 201, na forma da lei.
(..-)
§ 7 0 Lei disporá sobre a concessão do beneficio de pensão por morte, que
sera igual:

I — ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite
máximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela
excedente a este limite, caso aposentado A. data do óbito; ou
II — ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se seu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os
beneficios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em
atividade na data do obito.
§ 8° E assegurado o reajustamento dos beneficios para preserva-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
(---)
§ 15 0 regime de previdência complementar de que trata o § 14 sera
instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o
disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de
entidades fechadas de previdência complementar, de natureza jurídica, que
oferecerão aos respectivos participantes planos de beneficios somente na
modalidade de contribuição definida
(---)
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§ 17 Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do
beneficio previsto no § 3 0 serão devidamente atualizados, na forma da lei.
§ 18 Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões
concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite
máximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os
servidores titulares de cargos efetivos.
§ 19 0 servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências
para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1 0 , III, a, e que opte por
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente
ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no § 10. II.
§ 20 Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência
social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma
unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o
disposto no art. 142, § 3 0 , X"• (NR)
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Anexo 5 — Emenda Constitucional n" 41/03: Regra de Transição
Art. 2°. Observado o disposto no art. 4° da Emenda Constitucional n° 20, de
15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela
aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40,
§§ 3° e 17, da Constituição Federal, aquele que tenha ingressado
regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica
e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor,
cumulativamente:

I - tiver 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria;
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:
a) 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher: e
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do
tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o
limite de tempo constante da alínea a deste inciso.
§ 1° 0 servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para
aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade
reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade
estabelecidos pelo art. 40, § 1°, III, a, e §
5° da Constituição Federal, na seguinte proporção:
I três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as
exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de
2005:
-

II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para
aposentadoria na forma do caput a partir de 1° de janeiro de 2006. § 2°
Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal
de Contas o disposto neste artigo.
§ 3° Na aplicação do disposto no § 2° deste artigo, o magistrado ou o
membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o
tempo de serviço exercido até a data de publicação da Emenda
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, contado com acréscimo
de dezessete por cento, observado o disposto no § 1° deste artigo.
§ 4° 0 professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data de
publicação da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998,
tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte
por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço
exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que
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se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de
magistério, observado o disposto no § 1°.
§ 5° 0 servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências
para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por
permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente
ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para
aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1 0 , II, da Constituição
Federal".

