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Prefácio

A Previdência Social é uma política pública que mexe com algo muito pe-
culiar à organização social dos seres humanos: as expectativas quanto ao futuro, 
para quando se reduz a capacidade laborativa do homem na sociedade. Tem que ser 
compreendida no seu aspecto fundamental: de seguro social. Assim, faz parte do 
nosso projeto de vida – ou deveria fazer – desde quando começamos a nos preparar 
para o mercado de trabalho, ainda nas escolas. Por isso, a importância da educação 
previdenciária, da capacitação de todos os operadores desse sistema, de debates com 
a sociedade sobre os vários aspectos que cercam o tema previdenciário, inclusive de 
propostas de aperfeiçoamento do seu desenho e de sua regulação.

Diante disso, ressaltamos a importância de instituições como a Associação 
Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem), no 
fortalecimento do sistema de previdência dos servidores.

A Previdência Social, tema muito recorrente na imprensa, presente diariamen-
te na vida de diversos profissionais dos setores público e privado, das áreas jurídica, 
econômica, atuarial, contábil, administrativa, saúde, trabalho, dentre outras, e ob-
jeto de várias pesquisas e trabalhos no meio acadêmico e por pesquisadores, virou 
protagonista das conversas diárias entre os brasileiros desde o envio, em 2016, pelo 
Chefe do Poder Executivo ao Congresso Nacional, da Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) nº 287 e, agora, após o envio da PEC nº 06/2019, pelo atual Governo. 
Garantir uma estrutura sustentável para a previdência social, considerando a estru-
tura demográfica da população e plano de benefícios que atenda à sua finalidade 
enquanto seguro para perda de capacidade laboral, sem esquecer as especificidades 
do mercado de trabalho brasileiro e de sua interconexão com as ordens tributária, 
orçamentária, econômica e financeira é um grande desafio.

E por falar em protagonismo, viramos a página de um tempo em que brasileiros 
nunca haviam ouvido falar em regimes próprios de previdência social, em RPPS, em 
previdência dos servidores. Não se pode negar que esse ramo da previdência tem 
suas particularidades e que esses trabalhadores e seus dependentes alcançaram níveis 
de proteção social justificados pela natureza do seu vínculo com a Administração 
Pública e das atividades por eles exercidas, nas várias funções públicas essenciais 
para a consecução dos objetivos da coletividade, que é o Estado.



A proteção alcançada por esses trabalhadores, em parte decorrente do seu his-
tórico nível de organização, conscientização e conhecimento, se refletiu, até então, em 
um tratamento constitucional de regras de benefícios específicas em relação àquelas 
vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social, foi um dos principais focos das 
reflexões geradas pelos debates em torno da Reforma da Previdência.

Ocorre que, mesmo esse regramento específico do plano de benefícios dos 
segurados de RPPS, vinha, ao longo das reformas constitucionais anteriores, se 
amoldando tanto a uma uniformidade entre os entes federativos por meio das re-
gras gerais, quanto a uma aproximação com as normas do RGPS. Contudo, com a 
nova reforma há uma ruptura nesse processo: abre-se a possibilidade de os entes 
federativos estabelecerem requisitos para acesso e cálculo de benefícios para seus 
servidores, podendo distanciá-los entre si e dos trabalhadores vinculados ao RGPS.

Se agora advém com o novo constituinte reformador uma possibilidade de 
competência a cada ente para os requisitos dos benefícios de seus servidores, des-
te também provêm normas que darão ainda maior relevo ao princípio insculpido 
desde a Lei nº 9.717 e a Emenda Constitucional nº 20, ambas de 1998 – o Equilíbrio 
Financeiro e Atuarial e o Caráter Contributivo. E, a partir deles, o desdobramento, 
agora com força constitucional, inclusive das sanções, em caso de descumprimento, 
de normas de responsabilidade previdenciária para sua organização e funciona-
mento, trazendo-se a previsão de que essas alcancem modelo de arrecadação, de 
aplicação e de utilização de recursos, parâmetros para apuração de base de cálculo 
das contribuições e definição de alíquotas, definição de equilíbrio e mecanismos de 
equacionamento de deficit, estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, 
observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transpa-
rência, condições para instituição de fundos previdenciários e para vinculação a ele 
dos recursos, bens, direitos e ativos, condições e hipóteses para a responsabilização 
dos que desempenham, direta ou indiretamente, atribuições relacionadas com a 
gestão do regime.

Não há dúvidas de que advém um novo ciclo para os RPPSs e com mais 
desafios. E enquanto servidores públicos e previdenciários, isso é o que nos move.

Observa-se, então, que a gestão do RPPS – agora ainda mais reforçada pelo 
caráter de unicidade, ganha contorno central para a sustentabilidade do sistema. Os 
regimes próprios apresentam uma evolução considerável desde o primeiro regra-
mento geral, há 20 (vinte) anos, cujos parâmetros gerais vêm evoluindo continu-
amente como fruto do reconhecimento pelos entes federativos da importância da 
previdência dos seus servidores e também da sua necessidade de ajustes estruturais, 



da profissionalização dos órgãos e entidades gestoras desses regimes, do empenho 
e preocupação dos dirigentes, dos administradores, dos membros dos conselhos 
deliberativo e fiscal e dos comitês de investimento com a transparência, controle, 
capacitação e com a melhoria dos processos, e, especialmente, de cada servidor que 
direta, ou indiretamente, aceitou o grande desafio de participar ou colaborar com 
essa autogestão previdenciária. Contudo, sem esquecer os profissionais e institui-
ções que prestam serviços técnicos ao RPPS, além do relevante papel prestado pelas 
associações regionais e nacionais de entidades de previdência.

Mas o contexto público, com uma ordem financeira e fiscal restritiva e os ce-
nários prospectivos de uma nova ordem econômica, com queda estrutural de taxa de 
juros e mudança na forma de organização e de prestação dos serviços públicos, exige 
ainda mais profissionalização, experiência, capacitação, formação, responsabilidade 
dos gestores públicos e dos operadores previdenciários. A Reforma Constitucional 
impõe outra visão para os RPPSs.

Plano institucionalizado de identificação, controle e tratamento dos riscos atu-
ariais, promovendo o contínuo acompanhamento do equilíbrio entre os compromis-
sos do plano de benefícios e dos ativos garantidores. Correto dimensionamento dos 
compromissos futuros, mediante o uso de modelos e critérios consistentes. Gestores 
e membros de conselhos de RPPS e dirigentes do ente federativo deverão pautar suas 
ações pela observância das normas regulamentares e pela busca da sustentabilidade 
de longo prazo do regime próprio. Procedimentos e controles internos que visem 
garantir o cumprimento de suas obrigações. Avaliação periódica dos impactos or-
çamentários, financeiros e fiscais. Processo contínuo de verificação dos repasses e 
da alocação dos recursos. Adequada precificação dos ativos garantidores. Princípios 
de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de 
suas obrigações e transparência. Separação de responsabilidades de todos os agentes. 
Níveis de arrecadação de contribuições e acumulação de reservas, compatíveis com 
as suas obrigações futuras. Estes princípios já fazem parte de algumas normas gerais 
dos RPPSs. Com a Reforma adquirem outro contorno.

Nesse sentido, este livro da Aneprem que trata da Gestão Previdenciária não 
é só oportuna, não é só essencial, é estruturante para essa nova era da previdência 
do servidor.

Allex Albert Rodrigues
Subsecretário de Regimes Próprios de Previdência Social – Secretaria de Previdência 

da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
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APreSentAção

A Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios 
(Aneprem), desde a sua criação, em 1998, vem se destacando em ações que têm 
contribuído de forma relevante para a sustentabilidade e o aprimoramento da gestão 
dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs).

É com muita satisfação que apresento esta segunda obra da Aneprem, inti-
tulada Gestão Previdenciária: teoria e prática, que vem dar continuidade às ações 
de boas práticas de gestão previdenciária, fomentadas pela Associação desde 2010. 
Com artigos de autores renomados, especialistas e gestores de RPPS, o trabalho traz 
temas importantes relacionados à previdência do servidor público, neste momento 
de grande expectativa do País, com a Reforma da Previdência.

Esta obra une a visão teórica e a prática da gestão dos RPPSs, essenciais para 
dar eficácia à gestão previdenciária. Para o fortalecimento dos RPPSs a Aneprem 
tem estimulado a capacitação dos servidores públicos com congressos, cursos e 
seminários, em parceria com associações representativas estaduais de previdência 
e, em especial, com o reconhecimento da boa governança dos RPPSs, concedendo o 
prêmio de Boas Práticas de Gestão, já em sua 10ª edição. Neste ano criando, ainda, a 
modalidade Inovação, para premiar as unidades gestoras que tenham desenvolvido 
projetos inovadores em gestão.

A preocupação da Associação com uma gestão qualificada que contribua para 
equilibrar o sistema previdenciário, teve início com a apresentação do anteprojeto 
de lei que deu origem à Compensação Previdenciária (Comprev), uma das mais 
importantes fontes de financiamento do sistema previdenciário dos entes federados, 
criada através da Lei nº 9.796, de 1998.

Os assuntos escolhidos pelos autores, relacionados à constitucionalização da 
previdência, previdência complementar do servidor público, a nova previdência 
do servidor público, a reforma e a sustentabilidade da previdência pública, o RRPS 
em juízo e o direito adquirido, agentes políticos e a governança dos RPPSs, normas 
e gestão de passivo atuarial, decisões administrativas frente às decisões judiciais, 
despesas com administração de unidades gestoras de RPPS, mitigação de riscos em 
investimentos e governança, dentre outros, expressam relevantes conhecimentos 
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que contribuem para o entendimento de como funciona a previdência do servidor 
público.

Esta segunda obra do livro aborda, também, a Reforma da Previdência e seus 
impactos nas contas públicas e na economia, e a importância da relação do Judiciário 
e instituições políticas para a eficiência da atuação administrativa. O que torna o 
trabalho um instrumento de consulta, não só para os operadores e técnicos do sistema 
previdenciário, como, também, para profissionais que trabalham no setor público, 
juristas, cientistas políticos e sociais e, de forma geral, a todos que se interessam pela 
evolução da previdência pública e seus reflexos nos deficit fiscais do País.

Agradeço a todos que contribuíram para a realização desta obra, em especial a 
Herickson Rangel, pela sua dedicação na organização do trabalho, e aos autores por 
dedicar um pouco do seu precioso tempo para escrever cada artigo e, também, por 
não medir esforços para contribuir de forma brilhante com os seus conhecimentos 
em nossos eventos como palestrantes. Espero que este trabalho agregue conhe-
cimentos a todos os leitores, e que o fruto das experiências exitosas transmitidas 
contribua para o aperfeiçoamento, o fortalecimento e a sustentabilidade do sistema 
previdenciário dos entes federados.

Por oportuno, estendo os agradecimentos aos ex-presidentes da Aneprem: 
Afonso José Soares Filho (fundador), de 17/11/1998 a Jan. 2001; Sandra Maria Garcia 
Oliveira (2001 a 2009); Luciano Rogério Fernandes (2009 a 2010); Heliomar Santos 
(2011 a 2015) e Herickson Rubim Rangel (2015 a 2018); que até então construíram 
a história da Associação e contribuíram para o aprimoramento da gestão dos RPPSs.

Heliomar Santos
Presidente da Aneprem
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introdução

Esta é a segunda obra sobre Gestão Previdenciária para os Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) que a Aneprem edita, a fim de dar seguimento aos novos 
desafios e ser uma referência de conhecimento e aprendizagem para os gestores e 
técnicos no seu dia a dia de trabalho.

O tema “Gestão Previdenciária” pode parecer um assunto já esgotado de pos-
sibilidades de estudo e análises. Porém, como cultura previdenciária tem sido objeto 
de lento e constante desenvolvimento, portanto, ainda em momento de fixação de 
ideias e medidas que buscam aumentar cada vez mais o conhecimento em vários 
aspectos do segmento RPPS.

Os desafios apresentados às Unidades Gestoras de RPPS consistem em gerar 
valor para a sua própria gestão, seus segurados e a sociedade em geral, num ambien-
te de incertezas que apresenta riscos. Até que ponto as Unidades estão dispostas a 
aceitar essas incertezas definirá o potencial dessas para solvência ou insolvência do 
sistema. Portanto, o tema exposto, Gestão Previdenciária: teoria e prática, contri-
bui para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos, bem como evitar danos 
à reputação da organização e consequências drásticas para a sociedade em geral.

É inequívoco o valor desta obra para a continuidade e a praticidade da apli-
cação das teorias e práticas da gestão previdenciária, como ferramenta de controle 
interno, transparência e fidedignidade na divulgação das informações.

Esta obra também foi dividida em capítulos elaborados por profissionais re-
nomados e com conteúdos conceituais e práticos, relevantes na aplicação do Direito 
Previdenciário e, de forma mais direta, na gestão dos RPPSs.

Inicia-se o capítulo 1 com Fabio Zambitte tratando da “Previdência Social 
e a Constituição de 1988: Privilégios, Deficit e Reformas”, no qual faz, de forma 
excepcional, um diagnóstico dos desafios da previdência no nosso país, trata com 
responsabilidade sobre os privilégios e deficit previdenciário e, também, sobre a 
reforma atual.

Heliomar Santos discorre, no capítulo 2, sobre o tema: “A Importância da PEC 
nº 06/2019 para a Sustentabilidade da Previdência do Servidor Público”, destacando 
os principais pontos sobre os antecedentes históricos da previdência social no nosso 
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país, origem dos deficit previdenciários, as reformas constitucionais: medidas de 
sustentabilidade e os impactos relevantes – ativo político.

Narlon Gutierre Nogueira apresenta, no capítulo 3, “A Nova Previdência do 
Servidor Público”, em que traz as regras gerais para os RPPSs, responsabilidade 
previdenciária e a aplicabilidade em estados e municípios.

Cícero Dias e Ricardo Pena discorrem, no capítulo 4, sobre “Previdência Com-
plementar do Servidor Público”, trazendo os conceitos, características, mudanças no 
regime básico, aspectos de governança e planos de benefícios. Certamente esse será 
um dos aspectos que mais demandará aos entes federativos quando da aprovação 
da Reforma da Previdência.

No capítulo 5, Bruno Martins apresenta “Os RPPSs em Juízo”, que aborda o di-
reito adquirido e a previsão legal dos benefícios destinados ao servidor, pressupostos 
exigidos para apreciação do processo de concessão de benefícios de aposentadorias 
e pensões pelos TCEs, para atestar com o registro a sua regularidade.

No capítulo 6, Fabio de Souza discorre sobre “As Decisões Administrativas 
Frente às Decisões Judiciais” e o quanto a demanda judicial aflige os gestores pre-
videnciários.

Diana Vaz apresenta, no capítulo 7, “O Papel dos Agentes Políticos na Governan-
ça dos RPPSs”, tema de grande valia para todos os gestores que enfrentam o “assédio” 
político nos RPPSs. Descreve, ainda, como a atuação do Legislativo afeta o sistema, 
elucida o perfil dos agentes políticos, as competências que lhes são atribuídas, os li-
mites para a sua atuação e o relacionamento da Gestão dos RPPSs com esses agentes.

Otoni Guimarães e Antônio da Cruz discorrem, no capítulo 8, sobre “Despesas 
Administrativas da Unidade Gestora Única dos Regimes Próprios de Previdência 
Social ou Taxa de Administração: Conceito, Fundamentos e Gestão”.

Rafael Porto de Almeida disserta, no capítulo 9, sobre a “Gestão Atuarial: uma 
Ferramenta Imprescindível para a Administração Estratégica do Passivo Previden-
ciário”, demonstrando, de forma simples, as concepções fundamentais de atuária, suas 
origens e caminhos, bases técnicas e terminologia que norteiam as ferramentas do 
atuário, tipos de plano e benefícios, medidas de equacionamento de insuficiência, e 
as premissas que alimentam a pesquisa na busca de um resultado que proporcione a 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. O autor descreve, também, 
fatores relevantes no que se refere à importância do cadastro dos segurados, que 
contenha um conteúdo de informações confiáveis, permitindo, assim, a produção 
de resultados de avaliações atuariais com efetividade.
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Felipe Inácio Xavier de Azevedo traz, no capítulo 10, “A Expansão e Flexibi-
lização dos Normativos e Medidas para Gestão do Passivo Atuarial dos RPPSs”, em 
que discorre, dentre outras abordagens, sobre as medidas e modelagens possíveis 
para amortização do deficit atuarial.

Lauter Ayres Ferreira e Henrique Ausier discorrem, no capítulo 11, sobre 
um dos mais importantes temas em tempos de economia fraca, que é a necessidade 
de Diversificação de Ativos como Mitigação de Riscos. Os autores, com suas vastas 
experiências, trazem as novas possibilidades de aplicações, e a aferição de ocorrência 
de prejuízos no segmento RPPS.

Por fim, no capítulo 12, Herickson Rubim Rangel, fala sobre “Pró-Gestão: 
Princípios e Práticas de Boa Governança”. O autor discorre sobre a relevância das 
ações/dimensões do Pró-Gestão, cujo objetivo é incentivar os RPPSs a adotarem 
melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos 
seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e 
a sociedade. As implantações das boas práticas de gestão permitirão maior estabi-
lidade na gestão e consolidação de avanços, evitando que as naturais mudanças no 
comando político do ente federativo resultem em descontinuidade ou retrocessos 
na gestão previdenciária.

Depois de percorrer todas essas temáticas, sem dúvida, esta segunda obra é 
fundamental para o aprimoramento do conhecimento dos gestores e público em 
geral voltados para o sistema de previdência social do nosso país.

Além disso, há o ganho da liberdade de escolha em que o conhecimento sobre 
a área previdenciária auxiliará na assimilação das regras dos planos de previdência 
e, principalmente, no pensamento em longo prazo.

Assim, desejamos a todos uma boa leitura,

Roberto Moisés dos Santos
Vice-presidente da Aneprem

Presidente do Alagoas Previdência
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cAPítulo 1
PREVIDÊNCIA SOCIAL E A CONSTITUIÇÃO DE 
1988: PRIVILÉGIOS, DEFICIT E REFORMAS

Fábio Zambitte Ibrahim*

1 INTRODUÇÃO

Passados trinta anos da promulgação da Constituição de 1988, algumas refle-
xões sobre a proteção social brasileira, especialmente no subsistema da previdência 
social, são necessárias. Nossa Lei Maior trouxe, de forma inédita, amplo regramento 
sobre prestações previdenciárias, requisitos de elegibilidade e até parâmetros de 
quantificação da renda mensal.

As razões para tamanha abrangência normativa são conhecidas. Além da sa-
bida preocupação com o bem-estar social, havia a desconfiança frente ao legislador 
ordinário, historicamente deferente aos projetos do Poder Executivo, colocando em 
xeque expectativas legítimas de milhões de brasileiros, os quais se viam diuturna-
mente vilipendiados em suas prestações em virtude de regras legais limitadoras de 
direitos. Os subterfúgios normativos de quantificação de aposentadorias e pensões 
de forma a reduzir o valor devido e mesmo mecanismos legais insuficientes de cor-
reção monetária eram corriqueiros.

Mesmo antes da Constituição de 1988, o Estado brasileiro se utilizava de 
artimanhas infraconstitucionais para mitigar os encargos previdenciários, como a 
restrição do limite máximo do benefício, o redimensionamento de requisitos de elegi-
bilidade de algumas prestações e, até mesmo, critérios de correção das remunerações 
computadas no cálculo do benefício. A insegurança na legislação previdenciária, 
infelizmente, sempre foi a regra.

* Doutor em Direito Público pela UERJ, Mestre em Direito pela PUC/SP. Professor Titular de Direito Previdenciário e Tributário 
do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), Professor Adjunto de Direito Financeiro da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ). Foi Auditor Fiscal da Secretaria de Receita Federal do Brasil e presidente da 10ª Junta de Recursos do 
Ministério da Previdência Social.
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Esse contexto político acabou por motivar a inserção exagerada de normas 
previdenciárias na Constituição. A constitucionalização do Direito Previdenciário, 
nessa vertente, demonstra a pouca esperança da Assembleia Nacional Constituinte 
nos Poderes Instituídos. Triste retrato daquele tempo. Sem embargo, notamos, em 
parte, nova realidade no Brasil. O Judiciário tornou-se importante concretizador de 
direitos sociais, enquanto o próprio legislador, ainda que precariamente, auxiliou 
em algumas conquistas desejadas pela Carta de 1988.

Os regramentos extravagantes e desproporcionais não encontram a mesma 
facilidade outrora na aprovação e aplicação nas relações previdenciárias. O ativismo 
judicial prestigia os valores constitucionalmente normatizados, encerrando o predo-
mínio absoluto do Executivo. Todavia, tal resultado, ainda que desejável, serviu para 
comprometer ainda mais um sistema protetivo carente de ajustes às novas realidades 
econômicas e atuariais. Nesse ponto, pouco evoluímos.

Passados 30 anos, as tentativas de adequações normativas do modelo previden-
ciário perduram, agora ainda mais dificultadas pela feliz superação dos mecanismos 
clássicos – e heterodoxos – de formação de maiorias parlamentares no Brasil. Na 
realidade vigente, caberá ao Poder Executivo, natural líder em tais programas de 
reforma, atuação renovada, equilibrada e transparente, de forma a demonstrar ao 
povo brasileiro a necessidade de revisões do plano protetivo, como forma de asse-
gurar sua existência para gerações futuras.

Infelizmente, como se verá, até o momento, essa realidade ainda se encontra 
distante. É triste observarmos que os argumentos ainda persistem na retórica do 
combate aos privilégios e dos usurpadores da coisa pública. Ao invés de se construir 
um consenso sobre a necessária reforma previdenciária, somente aumenta-se a re-
sistência da sociedade e as dúvidas entre a população, tendo em vista o discurso des-
proporcional entre os partidários da reforma e os contrários a quaisquer mudanças. 
O presente texto pretende expor o que há de real e fictício no debate, encerrando, no 
momento, o maior desafio do debate nacional sobre a previdência social brasileira.

2 PRIVILEGIADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A Administração Pública, talvez ainda incipiente nos meandros da democra-
cia, é dominada pela tecnocracia desprovida de sindicabilidade eleitoral. O apoio no 
Poder Legislativo para adequações necessárias no modelo previdenciário sempre foi 
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visto como um obstáculo, e não um local de construção das políticas públicas. No 
processo legislativo tradicional, sem o hábito do diálogo e da transparência, adotou-se 
o expediente histórico de eleger culpados pela desventura do sistema, como forma 
de viabilizar inovações normativas restritivas de direitos.

Tal recurso tem sido adotado desde a Emenda Constitucional nº 20/1998, 
primeira reforma constitucional previdenciária realizada sob a égide da atual Cons-
tituição. A tecnocracia e partidos governistas insistiam em apontar a necessidade de 
adequações do sistema previdenciário, em regra, elegendo como norte de atuação 
um alvissareiro combate aos privilégios, os quais seriam responsáveis pela elevação 
acentuada da despesa previdenciária para um grupo reduzido de pessoas.

O grupo de privilegiados seria basicamente formado por servidores públicos, 
militares e exercentes de mandato eletivo, como deputados e senadores. A retórica 
estatal expõe os gastos inequivocamente superiores dessas categorias, especialmente 
quando comparados com a grande parte da população aposentada e pensionista, 
que recebe somente o salário mínimo. A parcialidade com que as informações são 
apresentadas acaba por gerar uma mediocrização do debate, com danos para todos 
os brasileiros.

A desigualdade remuneratória vigente entre as categorias apresentadas e os 
demais brasileiros não é provocada pela previdência social. Essa, em verdade, sobre 
os efeitos de patamares salariais tão díspares na atividade. Nessa realidade, como 
consequência – e não a causa – a cobertura previdenciária tende a refletir as mes-
mas desigualdades. É evidente que uma pessoa, ao ter remunerações elevadas ao 
longo da vida, poderá possuir conjunto protetivo mais robusto e, com isso, assegurar 
prestações mais vantajosas. Esse “consequencialismo remuneratório” é típico do 
modelo protetivo de seguro social, como o adotado no Brasil1. A responsabilidade 
pela diferença entre aposentadorias elevadas de servidores públicos e a massa de 
trabalhadores brasileiros não é da previdência, mas, em verdade, das deficiências 
do modelo econômico e político brasileiro, o qual tem sido incapaz de reduzir as 
desigualdades sociais. Após a derrocada da inflação e a criação de programas assis-
tenciais, como o bolsa família, pouco se fez para se mudar esse quadro. A previdência, 
em suma, somente reflete a desigualdade reinante. As reformas previdenciárias são 
importantes e necessárias, haja vista a necessidade de redimensionar nosso sistema 
a uma realidade demográfica de rápido envelhecimento aliada a uma diminuição 

1 Sobre o tema, ver IBRAHIN, Fabio Zambitte. A Previdência Social no estado contemporâneo. Niterói: Impetus, 2011.
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importante da natalidade. Mas a estratégia de caça aos marajás/privilegiados não é 
o caminho adequado, como se verá.

2.1 Servidores públicos

Dentro do debate sobre privilégios na previdência social, servidores públicos 
são frequentemente apresentados na linha de frente. Proventos integrais, aposen-
tadorias precoces e garantidas, além de vantagens especiais para dependentes são 
argumentos tradicionais. Todavia, a realidade não é exatamente essa. De saída, deve-
-se ter em mente que, com o advento das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 
41/2003, o regramento previdenciário dos servidores públicos é bastante similar 
ao Regime Geral de Previdência Social. Logo, o aparente privilégio seria restrito a 
servidores que ingressaram em cargo público antes das aludidas reformas.

No entanto, mesmo para servidores antigos, que ainda podem, em tese, obter 
aposentadorias integrais e com paridade remuneratória, a temática não é tão simples 
quanto pretende a corrente do combate aos privilégios. É importante notar que a 
aposentadoria integral de servidores, em valores frequentemente muito superiores 
ao teto do RGPS, não é responsabilidade destes, pois simplesmente aderiram a um 
estatuto legal que previa contribuições sobre a remuneração plena, com a consequente 
possibilidade de aposentadoria integral, ao contrário do RGPS, que somente admite 
contribuição até o limite máximo, com a consequente limitação dos benefícios a esse 
mesmo limite máximo.

Pela lógica da corrente do combate aos privilégios, profissionais privados com 
remuneração elevada seriam ainda mais privilegiados. Um executivo ou profissional 
liberal que receba dezenas de milhares de reais mensais, apesar de contribuir somente 
pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, aplica a quantia excedente da forma 
que bem entender, o que inclui planos privados de previdência, com diferimento de 
imposto de renda, aplicações em fundos variados ou bens, ou, ainda, consumir de 
imediato, caso julgue conveniente.

Já servidores públicos, especialmente aqueles com ingresso anterior às re-
formas de 1998 e 2003, com remunerações acima do teto do RGPS, simplesmente 
não possuíam tal faculdade. Eram submetidos – e muitos ainda o são – ao desconto 
integral de seus vencimentos, sem qualquer limitação, e, por consequência, poderiam 
receber a prestação previdenciária integral. Privilégio? A meu ver, trata-se mais de 
uma restrição de prerrogativas do que, propriamente, uma vantagem. Um trabalha-
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dor privado com remuneração elevada possui uma gama de opções para gerir seu 
patrimônio previdenciário que, simplesmente, inexistia para os servidores. Foram 
submetidos de forma compulsória a essa realidade contributiva e, agora, correm o 
risco de ter seu patrimônio previdenciário aviltado pelo inadimplemento estatal das 
promessas não cumpridas.

O que fariam trabalhadores privados de remuneração elevada caso o Governo 
Federal, no mesmíssimo contexto, confiscasse todas as contas de previdência com-
plementar sob o argumento de combate à desigualdade e aos privilégios? Negar a 
aposentadoria integral a servidores que contribuem sobre a integralidade de seus 
vencimentos durante decênios é, analogicamente, o mesmo que confiscar previdên-
cias privadas e investimentos de pessoas bem remuneradas ao longo de suas vidas.

É perfeitamente possível que a sociedade brasileira, em algum momento futu-
ro, defina que servidores públicos, de quaisquer espécies e cargos, tenham aposenta-
dorias e remunerações limitadas ao mesmo patamar do RGPS. Suportaremos, talvez, 
as consequências da atividade pública desprovida de profissionais com melhor qua-
lificação. Todavia, a opção é legítima. O que seguramente não é legítimo é qualificar 
servidores com anos de atividade como privilegiados e confiscar seus patrimônios 
previdenciários, em desrespeito às regras legais e constitucionais vigentes.

2.2 Forças Armadas

A proteção social das Forças Armadas dificilmente poderia ser rotulada como 
previdenciária, tendo em vista a inexistência de contribuição para a jubilação, além 
das regras de retiro precoce particulares desses profissionais. Sendo a previdência, 
nos moldes adotados pela Constituição de 1988, modelo protetivo comprometido 
com o equilíbrio financeiro e atuarial, além de contributivo, nos restaria concluir 
pelo regime jurídico particular de cobertura das Forças Armadas, como, a propósito, 
é previsto na CF/1988, art. 142, X:

A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites 
de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do 
militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remunera-
ção, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, 
consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive 
aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais 
e de guerra.
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Com isso, uma análise precipitada da proteção social dos militares poderia 
redundar em conclusão equivocada de um regime ilegítimo e deslocado dos ideais da 
isonomia protetiva. Afinal, se todos são sujeitos aos mesmos riscos sociais (doença, 
idade avançada, invalidez, etc.), por qual motivo determinado grupo poderia obter 
benefícios precoces? Em verdade, tal raciocínio, tão comum no debate atual, ignora a 
premissa secular da igualdade, como cunhada por Rui Barbosa: trata-se os iguais de 
forma igual e os desiguais de forma desigual, sempre nos limites de suas desigualdades.

Não é difícil entender as razões para a cobertura diversa. Militares são subme-
tidos a condições de trabalho mais gravosas e sem as salvaguardas legais dos regimes 
trabalhistas e do direito privado. Não possuem autonomia para questões elementares 
de suas vidas, até no âmbito das relações privadas. A dedicação à proteção do Brasil e 
dos brasileiros supera as querelas pessoais. Mas não é somente isso. O retiro precoce 
não é uma vantagem pela submissão a regime jurídico de trabalho extremamente 
restritivo. Na verdade, é uma imposição objetiva para que possamos ter um corpo 
de profissionais capazes de atuar em suas funções. Todos que já alcançaram a meia-
-idade percebem como o corpo tende a sofrer com as consequências do tempo, espe-
cialmente para aqueles que carecem, sempre, de elevada integridade física e mental. 
Não é de se estranhar que a regra, ao redor no mundo, seja o tratamento apartado 
de militares, não os submetendo às regras clássicas de aposentadoria.

Pode-se insistir, com razão, que mesmo admitida a necessidade do regramento 
protetivo autônomo das Forças Armadas, nossas limitações orçamentárias impõem al-
guma revisão, sob pena de possuirmos receitas comprometidas com remunerações, sem 
quaisquer margens para o aparelhamento da tropa. A crítica, nesse ponto, é pertinente, 
mas a saída não é submeter militares a regras gerais do modelo previdenciário brasilei-
ro. Feita a opção legislativa do gasto possível no âmbito das Forças Armadas, deve-se 
dimensionar efetivo capaz de se submeter a estas restrições, como, aliás, já tem sido feito.

É certo que, no contexto da revisão do regime jurídico das Forças Armadas, 
algumas adequações na proteção social podem tomar lugar. Nenhum modelo é isento 
de aprimoramentos. Todavia, medidas apressadas e desproporcionais não devem ser 
admitidas, sob pena de comprometerem nossa existência. A adesão ao discurso fácil 
e equivocado do combate aos privilégios, aqui também, não é adequado.

2.3 Exercentes de mandato eletivo

Os exercentes de mandatos eletivos, como deputados, senadores, vereadores, 
governadores, prefeitos e presidentes da República, na percepção da sociedade, 
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seriam também favorecidos por regras desproporcionalmente vantajosas para fins 
de aposentadoria. De fato, tais pessoas se beneficiavam de regras frouxas para fins 
de concessão de benefícios, com pouco tempo de contribuição, quando havia. Não 
raramente, entes federativos também previam retribuições vitalícias para agentes 
políticos ao final do mandato, incluindo no Poder Executivo. O descaso com o 
equilíbrio financeiro e atuarial era a praxe em todos os setores da proteção social 
brasileira.

Todavia, isso muda com as reformas previdenciárias realizadas nos anos 1990. 
A Emenda Constitucional nº 20/1998 trouxe inovação relevante ao demandar o car-
go público efetivo para fins de vinculação a regimes próprios de previdência. Antes 
mesmo da Emenda, a Lei nº 9.506/1997, em âmbito federal, extinguiu o Instituto de 
Previdência dos Congressistas (IPC), vinculando-os ao Regime Geral de Previdência 
Social, ou, facultativamente, ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC). 
Para os demais exercentes de mandato eletivo (estadual e municipal), a vinculação 
ao RGPS tornou-se a regra.

A vinculação dos agentes políticos ao RGPS sofreu revés com a decisão do 
STF no RE nº 351.717, ao dispor que eles somente poderiam sofrer tal vinculação 
após a EC nº 20/1998. Com isso, foi editada a Lei nº 10.887/2004, a qual reproduziu 
a previsão originária da Lei nº 9.506/1997. É justamente por essa razão que as leis 
previdenciárias possuem duas alíneas idênticas prevendo a inclusão do exercente 
de mandato eletivo como segurado obrigatório do RGPS. Dessa forma, ao menos 
desde 2004, pode-se dizer que a questão está superada, estando todos vinculados às 
mesmas regras dos trabalhadores em geral.

Única exceção ainda restaria no Congresso Nacional, tendo em vista a criação 
de vinculação facultativa ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC). Na 
hipótese de adesão, o deputado federal ou senador não estaria vinculado ao RGPS, 
mas ao regime específico criado pela Lei nº 9.506/1997. A previsão normativa é de 
moralidade duvidosa, pois extingue para todos os demais mandatários do povo as 
regras particulares de aposentadoria, exceto os parlamentares federais.

De toda forma, mesmo assim, temos de admitir que as regras do PSSC estão 
longe de ser tão vantajosas quanto as previstas anteriormente nas Leis nº 4.284/1963 
e 7.087/1982, com possibilidades variadas de retiro precoce, como a aposentadoria 
proporcional após oito anos de exercício. Pela previsão atual do PSSC, o benefício 
voluntário de aposentadoria somente é concedido após 60 anos de idade e 35 anos 
de contribuição. Apesar de algumas particularidades vantajosas, está longe de ser um 
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regramento altamente benéfico e diverso das regras gerais dos servidores públicos 
e mesmo do RGPS.

Ademais, o modelo é contributivo e depende de opção do parlamentar fe-
deral. Caso contrário, restará vinculado ao RGPS. Para os demais entes federativos, 
na atualidade, qualquer regime alternativo de aposentadoria para parlamentares e 
membros do Executivo é claramente inconstitucional. A vinculação é, necessaria-
mente, ao RGPS.

3 QUEM SÃO OS PRIVILEGIADOS?

Após todas as considerações apresentadas, alcançamos momento em que de-
vemos indagar: afinal, onde estarão os privilegiados? Aqui, me permito uma sugestão 
de resposta: estão em todos os locais e regimes, mas inexoravelmente no passado. 
Seguramente há muitas pessoas beneficiadas por regras pretéritas de aposentadoria 
sem compromisso com premissas financeiras e atuariais, em todos os regimes. Até 
a EC nº 20/1998, houve o ingresso de milhares de pessoas no serviço público, já na 
meia-idade, com a finalidade exclusiva da aposentadoria. Após poucas semanas de 
atividade, muitos se aposentavam com remuneração integral, bem acima de suas 
contribuições históricas, e frequentemente antes dos 50 anos de idade.

Houve pensionistas que se utilizaram de brechas legais para recebimento de 
prestações vitalícias, sem qualquer correlação contributiva e mesmo sem depen-
dência econômica comprovada. Há pensões vultosas que mantêm a sinecura de 
muitas pessoas e até de gerações de familiares. Há aqueles que, mesmo no RGPS, 
se aposentaram após pouco tempo de atividade – alguns antes dos 40 anos – por 
prestações especiais devidas por atividades insalubres, mas que, por falhas nor-
mativas, nunca aconteceram. Temos, ainda, aqueles que, sabedores dos meandros 
da legislação previdenciária, conseguiam construir elevações do período básico de 
cálculo das aposentadorias, gerando, também, incrementos injustificados atuarial-
mente. E por aí vai.

O que desejamos para o Brasil? Realizar expurgos sobre todos aqueles que 
direta ou indiretamente, conscientemente ou não, tenham se locupletado das falhas 
normativas da proteção social brasileira? Caso seja essa a opção, além de todos os 
embaraços normativos e constitucionais, que façamos de forma correta, sem eleger, 
preguiçosamente, determinados grupos e carreiras. Caso tenhamos em mente a 
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construção de modelo equilibrado e justo de previdência, vamos notar que é hora 
de deixarmos os espantalhos de lado e olhar para a frente. A previdência social é 
tema sério e relevante, que demanda discussões isentas de partidarismos e paixões, 
na busca de soluções razoáveis e comprometidas com os ideais da sociedade bra-
sileira. Mais importante do que buscar culpados no passado, é encontrar soluções 
para o futuro. Nesse ponto, surge a necessidade de enfrentarmos, com seriedade, a 
necessidade de uma reforma da previdência.

4 O DEFICIT DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nos últimos trinta anos2, o Governo Federal, independente do grupo em 
poder, tem se manifestado pela necessidade de reformas previdenciárias, apontan-
do, basicamente, um colossal descasamento entre receitas e despesas. O desequilí-
brio financeiro seria brutal, a ponto de demandar medidas enérgicas e imediatas, 
como forma de reequilibrar o sistema. Por outro lado, algumas entidades e mesmo 
profissionais do Direito e Economia, apontam em sentido contrário, alegando que 
o sistema seria, em verdade, superavitário. O Governo Federal pretenderia, nessa 
visão, enganar a população e, com isso, obter vantagens para o mercado financeiro 
e agentes privados em geral3.

Nessa discussão, costumo dizer que a verdade está em algum lugar no meio 
do caminho. É inegável que as informações apresentadas pelo Governo Federal são 
exageradas, haja vista deixar de lado renúncias fiscais, parcelas de receita desvincula-
das indevidamente da seguridade social, benefícios não previdenciários incluídos nos 
números, etc. A depender dos “ajustes”, o resultado, até então deficitário, pode se tornar 
superavitário. Todavia, isso, ainda que correto – a quantificação é complexa e, mesmo 
que admitidas as premissas, demanda análise criteriosa e detalhada – não permite 
concluir que nosso sistema protetivo vai bem. Mesmo que, do ponto de vista finan-
ceiro, possamos sustentar que há equilíbrio, ou seja, dentro do ano as receitas cobrem 
as despesas, é seguramente equivocado afirmar que isso se manterá no longo prazo.

O equilíbrio de longo prazo é a segunda dimensão necessária da estabilidade 
do sistema. O cálculo atuarial, como é chamado, permite a análise da evolução das 

2 Embora a temática seja antiga, ganhou corpo após a Constituição de 1988. Para uma apreciação da situação anterior à CF/1988, 
ver NOGUEIRA, Rio. A crise moral e financeira da Previdência Social. São Paulo: Difusão Editorial, 1985.

3 Nesse sentido, ver GENTIL, Denise Lobato. A falsa crise do sistema de seguridade social no Brasil. Tese (Doutorado em Econo-
mia) – UFRJ, 2007.



GESTÃO PREVIDENCIÁRIA: TEORIA E PRÁTICA

24

receitas e despesas para o futuro, viabilizando a sobrevivência do regime para as 
gerações futuras4. Nesse ponto, vamos mal. A análise atuarial não é desenvolvida de 
forma adequada desde 1960, complicando as apreciações do modelo vigente, o qual, 
realisticamente, gasta demais para uma população ainda relativamente jovem. No 
caso brasileiro, como a tendência atual é de rápido envelhecimento da população, 
nos é possível concluir que a reforma previdenciária deve tomar lugar, sob pena de 
falência do sistema5. Devemos ter em mente que tais ajustes carecem de concretiza-
ção antes de o modelo entrar em franca derrocada. Caso contrário, benefícios serão 
cortados e prestações adiadas em longos períodos. Temos de observar a realidade.

Tendo em vista a complexidade da sociedade contemporânea, a literatura espe-
cializada chega a questionar os limites de previsibilidade do cálculo atuarial (BARR, 
2004), mas o fato é que, no momento, essa análise é a única que nos permite alguma 
ilação sobre o destino do sistema. No caso brasileiro, a transição demográfica que 
passamos nos abre uma janela imperdível para reformas previdenciárias. Todavia, as 
reformas devem buscar os objetivos corretos. Independente das premissas ideológicas 
de cada um, todos nós desejamos que um modelo ideal de previdência social seja 
eficiente e eficaz, capaz de atender a uma maior gama de pessoas da melhor maneira 
possível. No entanto, além disso, deve atender a direitos fundamentais, de todas as 
pessoas, o que, em algumas circunstâncias, pode delimitar as vantagens econômicas.

Dito de outra forma: desde meados do século XX, as Ciências Sociais têm 
formado razoável consenso de que políticas públicas não podem ser norteadas por 
objetivos estritamente econômicos (RAWLS, 2003). Seria o mesmo que, por exemplo, 
permitíssemos assassinar uma pessoa saudável como forma de salvar dez outras, 
mediante transplante de órgãos. Do ponto de vista da eficiência, a ação é fenomenal. 
Do ponto de vista da dignidade humana, uma tragédia.

Esse é o ponto nodal na discussão previdenciária. O Governo Federal, sem 
qualquer cerimônia, expõe a necessidade de determinadas medidas como ideais a 
produzir certa economia, sem dar um mínimo de importância aos direitos funda-
mentais. Neste ponto, nota-se que os representantes governamentais somente se 
manifestaram sobre a preservação de direitos e expectativas legítimas após severas 
críticas da oposição e da imprensa. Em um Estado de Direito constituído sob o fun-
damento da dignidade humana, tal realidade é aviltante. Essa me parece a principal 

4 Sobre o tema, ver BLAKE, David. Pension Finance. West Sussex: Wiley&Sons, 2006.
5 Cf. BELTRÃO, Kaizô Iwakami et al. MAPS: Uma versão amigável do modelo demográfico-atuarial de projeções e simulações de 

reformas previdenciárias do IPEA/IBGE. IPEA, texto para discussão n. 774, Rio, Dezembro de 2000.
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falha dos projetos de reforma que vêm sendo apresentados. Talvez esse seja o foco a 
ser atacado – o descompromisso com direitos fundamentais – e não propriamente 
a questão do deficit ou superavit da previdência social.

Em alguma medida, nota-se tal aspecto no relatório final da CPI da Previ-
dência6. Após meses de debates e pesquisas, com o confronto de números oficiais e 
opiniões de diversos especialistas, concluiu-se que o modelo protetivo brasileiro é 
superavitário. Na visão da CPI, em análise estritamente financeira – e não atuarial – o 
discurso governamental do deficit seria repleto de erros contábeis e conceituais. Em 
apertada síntese, o relatório produz diversas páginas discorrendo sobre a dilapidação 
do patrimônio pretérito da previdência social, ausência de recolhimentos devidos 
pela União, sonegação, dívidas bilionárias inadimplidas, contabilização equivocada 
de receitas e despesas, indevida desvinculação das receitas da União (DRU), além 
das diversas renúncias fiscais existentes na legislação brasileira.

O seguinte parágrafo é emblemático:

Com todo esse complexo cenário, falar simplesmente de deficit da 
Previdência, a partir do comportamento das receitas e despesas 
atuais da seguridade social como um todo, é mitigar a realida-
de. Ao desconsiderar as práticas do Estado, que durante todo o 
período de existência da previdência retirou recursos, esvaziou 
suas receitas, protegeu inadimplentes e ainda financiou projetos 
de construção e mesmo, mais recentemente, políticas rentistas de 
pagamento de juros, o debate meramente atuarial sobre deficit ou 
superavit da previdência perde essência e conteúdo, e a discussão 
sobre o tema deve se constituir em outros parâmetros, como 
procuraremos demonstrar neste relatório (p. 41 e 42).

A crítica é dura e, em grande medida, verdadeira. É indiscutível que o Go-
verno Federal, desde a criação dos institutos de aposentadorias e pensões, a partir 
de 1930, vem sistematicamente aviltando o patrimônio do sistema previdenciário, 
com investimentos variados, alguns até relevantes, mas sem compromisso com a 
cobertura de segurados e dependentes. Igualmente acertada a crítica quanto às con-
traditórias sinalizações governamentais, até os dias de hoje, bradando a necessidade 
de reforma e, ao mesmo tempo, ampliando renúncias fiscais e benesses variadas a 
determinados setores.

6 Disponível em: http://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?1&codcol=2093.
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Não reproduzo os valores – detalhadamente retratados no Relatório Final 
– mas as quantias são indiscutivelmente vultosas e, se realizadas, seriam fonte de 
equilíbrio do sistema previdenciário durante muitos anos. Essa questão está fora 
de dúvida. Todavia, concluir, com isso, pela desnecessidade de qualquer reforma 
previdenciária, como vimos, é grave equívoco. O desvio de receitas do sistema previ-
denciário é apontado desde longa data, retratando o descaso estatal com o equilíbrio 
financeiro de nosso modelo protetivo. O mesmo vale para as omissões estatais quanto 
a suas contribuições irrealizadas. No entanto, como solucionar isso? Tais percepções, 
hoje, possuem, no máximo, interesse histórico e mesmo pedagógico, impondo aos 
gestores públicos maior responsabilidade na gestão previdenciária. Nada mais.

Temos de perceber que qualquer encargo do Estado é, na verdade, ônus da 
sociedade, pois, no Estado de Direito contemporâneo, a principal fonte de receita é 
oriunda dos tributos. Não por outro motivo a Constituição de 1988, didaticamente, 
afirma que a seguridade social é financiada pela sociedade, de forma direta ou indireta 
(art. 195, caput). Da mesma forma, muitas renúncias fiscais decorrem de opções da 
Assembleia Nacional Constituinte, dificilmente modificáveis na atualidade. O mesmo 
se diga sobre o passivo bilionário de empresas falidas; créditos previdenciários de 
papel que nunca serão realizados.

Não se ignora que o Relatório Final traz alguma luz à discussão, opinando 
sobre questões que podem, sem sombra de dúvida, passar por revisão legislativa 
e respectivo incremento de receita. O combate à DRU, desonerações da folha e 
privilégios de determinados segmentos econômicos são corretamente apresenta-
dos e desenvolvidos. Tais correções seguramente propiciariam melhoras no equi-
líbrio financeiro do sistema, potencialmente tornando-o superavitário, mas, ainda 
assim, desprovido do equilíbrio atuarial desejado pela CF/1988. Acerta novamente 
o Relatório Final ao afirmar que a reforma proposta possui finalidade estritamente 
econômica, descurando de seu objetivo final, que é a proteção da clientela coberta. 
Nesse sentido, faço referência ao seguinte parágrafo:

Em várias exposições e falas, reverberadas em diversos docu-
mentos, é possível inferir de forma categórica que a grande von-
tade por parte da União em frequentemente promover reformas 
no sistema previdenciário brasileiro, vai além do cuidado com 
as gerações futuras, mas muito mais em garantir margens cada 
vez maiores de recursos financeiros para a sua gestão, com des-
tinação distinta a que a contribuição está vinculada. Tal linha 
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de raciocínio é muito singela: o governo federal tem interesse 
nos recursos da seguridade social, pois são recursos que consti-
tucionalmente a União não é obrigada a repartir com os outros 
entes da Federação (p. 139).

A previdência social é um dos instrumentos mais relevantes na garantia da 
existência digna. Ignorar tal aspecto implica incorrer em retrocesso inadmissível, 
tendo em vista a exaltação da dignidade humana como fundamento do Estado brasi-
leiro. Independente da ideologia de cada um, todos desejam que o Estado seja capaz 
de fazer mais com menos, mas isso deve ser alcançado em estrita observância aos 
direitos fundamentais. Não se trata de adotar discursos panfletários e descompro-
missados com a realidade. Muito menos combater a economia de mercado, mas, 
simplesmente, a percepção de que ambos os objetivos devem ser conjugados: a busca 
perene do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário e, também, a 
manutenção da vida digna. Formado tal consenso, quem sabe, seremos capazes de 
construir um modelo previdenciário equilibrado e justo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Feitas as considerações, duas conclusões são relevantes. Primeiramente, a 
estratégia governamental de eleger culpados pelas desventuras do modelo previ-
denciário brasileiro, além de errada, é seguramente incapaz de conquistar corações 
e mentes dos brasileiros em favor das reformas do sistema protetivo. Muito pelo 
contrário, essa conduta somente propicia maiores resistências, insatisfações e dúvi-
das. No modelo democrático que desejamos, as maiorias são formadas a partir de 
diálogos racionais e transparentes, em observância aos objetivos constitucionais, 
sem adoção de estratagemas formais para justificar bases parlamentares formadas 
por conchavos, clientelismos e corrupção.

Segundo, a reforma previdenciária é necessária. Não obstante, os problemas 
atuais do discurso estatal, com fundamentos ruins, sinais contraditórios do Estado 
brasileiro, com renúncias fiscais e isenções indevidas, e mesmo a falta de unicidade 
no discurso estatal, a realidade é inegável. O envelhecimento populacional aliado à 
retração da natalidade impõe alguma revisão do modelo. A situação é particularmente 
dramática em virtude do momento em que vivemos, no qual a maioria da população 
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brasileira é formada por jovens e adultos, ou seja, as pessoas que financiam o sistema 
protetivo e não o utilizam. No momento em que a pirâmide etária se inverter – rumo 
atual do ponto de vista demográfico – nosso sistema será inviável.
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cAPítulo 2
A IMPORTÂNCIA DA PEC Nº 06/2019 PARA 
A SUSTENTABILIDADE DA PREVIDÊNCIA DO 
SERVIDOR PÚBLICO

Heliomar Santos*

1 INTRODUÇÃO

A Reforma da Previdência sempre foi considerada uma das principais solu-
ções para o desequilíbrio das contas públicas, não só em governos nacionais como, 
também, em subnacionais. De forma mais marcante na América do Sul, nos anos 
1980, quando a Previdência foi privatizada no Chile.

O modelo chileno que chegou a ser considerado, pelo Banco Mundial, como uma 
referência para os demais países, anos depois se mostrou ineficiente e perverso aos ido-
sos, que, no fim da vida, passaram a não ter uma garantia de sobrevivência pelo Estado.

O Brasil passou a adotar um modelo diferente, porém mais justo, com foco 
também voltado para o social, estabelecendo, na Constituição Federal de 1988, no 
capítulo da seguridade social, a previdência social, a assistência social e a saúde 
pública. Em relação à Previdência, estabeleceu a distinção entre o Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e a 
Previdência Complementar.

Com a constitucionalização da previdência, a partir da vigência da Carta 
Magna de 1988, sem regras gerais estabelecidas para concessão e atualização de be-
nefícios previdenciários, os entes federados, nos anos 1990, passaram a adequar os 
estatutos dos trabalhadores do setor público, de acordo com os critérios estabelecidos 
nas Constituições estaduais e Leis Orgânicas dos municípios.

* Mestre em Administração Pública Profissional pela FGV/RJ, Especialistas em Administração Publica pelo Cipad – FGV/RJ, Ad-
vogado pela UFRJ; possui certificação profissional de investimentos pela Anbima e extensão em previdência pública e privada 
pela UFRJ. Presidente da Associação Nacional de Previdência de Estados e Municípios (Aneprem), presidente do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João de Meriti (Meriti-Previ) e membro do Conselho Nacional 
de Dirigentes de RPPS-Conaprev.
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2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A partir de então deu-se início a concessões de vantagens financeiras, incor-
porações e reajustes indevidos aos servidores públicos ativos, estendendo também 
as vantagens a aposentadorias e pensões, com pouca ou nenhuma contribuição 
previdenciária. Ainda predominava o conceito de que não havia relação entre be-
nefício e contribuição. 

A expectativa inicial de que, com a autonomia de criar os seus Regimes Pró-
prios de Previdência Social (RPPSs), os entes passariam a diminuir os repasses e 
seus encargos com o RGPS, passou a se traduzir, com os desmandos, em um custo 
muito maior. A elevação da folha de pagamento dos servidores ativos e os benefícios 
previdenciários concedidos, agravado ainda pelo aumento do número de concessões 
de aposentadorias, com os privilégios incorporados, ocorreram antes mesmo da 
instituição de RPPS em grande parte de estados e municípios.

2.1 Origens dos Deficit Previdenciários

A concessão desses privilégios, sem fontes de custeio e previsão orçamentário, 
e sem um estudo prévio de impacto financeiro e atuarial, se mantinha pela deficiência 
nos mecanismos de controle.

Os deficit também aumentaram com a insuficiência financeira ocasionada 
pela ausência de Lei que definisse alíquotas de contribuição patronal e de servido-
res, até a vigência da previsão Constitucional inserida na Emenda nº 3, de 1993. As 
concessões de aposentadorias precoces, por não haver até então preceito legal que 
estabelecesse idade mínima para aposentadorias voluntárias, só acorrendo a partir 
da vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e a recepção de servidores 
celetistas no quadro de estatutários dos entes federados com a criação do Regime 
Jurídico Único (RJU), após a promulgação da Carta Constitucional de 1988, dentre 
outros fatores, também contribuíram para o desequilíbrio do sistema previdenciário.

Além de fatores gerenciais, má gestão dos poucos recursos capitalizados, con-
tribuíram de forma significativa para desequilibrar o sistema previdenciário dos 
entes federados criados antes da CF de 1988 (NOGUEIRA, 2012).

Somente após a regulamentação dos RPPS pela Lei nº 9.717, de 1998, e as 
regras gerais estabelecidas na Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que vedou a 
concessão de benefícios distintos do previstos na legislação federal, e a exigência da 
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observância do caráter contributivo e solidário, previsto no art. 40 da Constituição 
pelos entes, dentre outros fatores, é que os desmandos diminuíram.

Todavia, ainda é necessário que sejam adotadas medidas que contenham a 
concessão de vantagens que ainda elevam os proventos dos servidores públicos, sem 
a devida contribuição previdenciária, notadamente nos municípios.

Segundo Barroso (2004), além de fatores de alcance mundial, um conjunto 
de circunstâncias nacionais, que vão desde o texto constitucional, têm agravado a 
crise de previdência social.

2.2 Reformas Constitucionais

As chamadas reformas na legislação constitucional normalmente acontecem 
para adequar ou corrigir erros ou decisões do passado que não mais atendem à ne-
cessidade presente. Em relação à Previdência, de forma mais evidente em razão do 
aumento constante da longevidade, o que torna necessárias as tomadas de medidas 
de austeridade para conter a elevação do deficit público, e a redução do Produto In-
terno Bruto (PIB) – soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais 
produzidos em determinada região (países, estados ou cidades), durante um período 
determinado –, a valores insuportáveis pelos governos nacionais e subnacionais.

3 MEDIDAS DE SUSTENTABILIDADE

Das mudanças estabelecidas nas Reformas da Previdência, regulamentadas 
pela legislação infraconstitucional, dentre outras que viabilizaram a sustentabilidade 
dos RPPSs, notadamente pela Lei nº 9.717, de 1998, e ECs nºs 20, de 1998, e nº 41, 
de 2003, podemos destacar as seguintes medidas:

• caráter contributivo e solidário – art. 40, EC nº 20/1998;
•  teto de benefícios – art. 37, XI, EC nº 41/2003;
•  base de cálculo dos proventos – art. 40, § 3º, EC nº 41/2003;
•  redução da pensão – art. 40, § 7º, EC nº 41/2003;
•  regras de transição – art. 7º, EC nº 41/2003;
•  fim da paridade p/ novos servidores – art. 40, § 8º, EC nº 41/2003;
•  abono de permanência – art. 3º, § 1º , EC nº 41/2003;
•  previdência complementar – art. 40, § 15, EC nº 41/2003.
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Em 2014 na minha dissertação de conclusão do curso de Mestrado Profis-
sional em Administração Pública da FGV/RJ, que tratou em especial do equilíbrio 
do sistema previdenciário na região Sudeste, apresentei as informações apuradas 
pela SPrev (Figura 1 a seguir) que já demonstravam a viabilidade da previdência 
complementar dos servidores públicos, até então implementada em poucos Esta-
dos, em razão de o número de servidores públicos federais, estaduais e das capitais 
que recebem acima do teto do RGPS já passar de 1.3 milhões, quase 30% do total. 
Potencial de participantes.

Figura 1 – Percentual de servidores com salários acima do teto do RGPS
Fonte: Marins (2013).

Fabio Zambitte assim definiu como uma das soluções para equilibrar o siste-
ma: “Limitar os gastos do setor público e transferir os pagamentos superiores para 
o sistema complementar, como no setor privado” (IBRAHIN, 2013).

Uma das mudanças mais importante estabelecida nas Reformas da Previdência 
foi definir os critérios e vedar a concessão de benefícios distintos dos previstos na 
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legislação federal, para os servidores públicos estatutários. A vedação diminuiu os 
desmandos praticados durante várias décadas, principalmente por estados e muni-
cípios, notadamente, a partir da implantação do Regime Jurídico Único (RJU), nos 
anos 1990, que concedia indiscriminadamente vantagens de caráter individual e 
remuneratório a determinadas classes de trabalhadores, normalmente, com maior 
poder de representação.

Dentre as medidas que mais têm contribuído para o equilíbrio financeiro e atu-
arial dos RPPSs, podemos destacar como de maior relevância, o caráter contributivo e 
solidário do benefício, a limitação do valor do benefício concedido na aposentadoria 
ao último provento do servidor recebido na ativa e a fixação do teto constitucional 
do Executivo e do Judiciário, para proventos de aposentadorias e pensões.

Não obstante os deficit da previdência terem se elevado a cada ano nos esta-
dos e capitais, os demais municípios, em 2016 e 2017, apresentaram superavit de 12 
e 8 bilhões, respectivamente. Isso só foi possível em razão da regulamentação dos 
RPPSs no final dos anos 1990, quando se estabeleceu, pela EC nº 20/1998, o caráter 
contributivo do benefício. A partir de então, os RPPSs já conseguiram acumular, 
aproximadamente, R$ 180 bilhões, em ativos líquidos capitalizados, ultrapassando 
a casa dos 300 bilhões com os demais ativos (SPrev).

A constante fiscalização dos órgãos de controles externos, em especial dos 
Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e da Secretaria de Previdência do Governo 
Federal (SPrev), que vem estabelecendo critérios eficazes de controle, contribuíram 
de forma significativa para que esse resultado fosse obtido.

Embora os municípios, com exceção das capitais, tenham se mantido até 
então superavitário financeiramente, é possível perceber que, com o aumento da 
longevidade do povo brasileiro e do tempo de vigência dos benefícios previdenciá-
rios, dentre outros fatores, a situação está se revertendo e reduzindo a cada ano os 
superavit de parte dos municípios, o que mostra a necessidade urgente da Reforma 
da Previdência para, no mínimo, garantir o pagamento dos benefícios concedidos 
aos servidores públicos.

4 PROJETO DE EMENDA COMPLEMENTAR – PEC nº 06/2019

As Reformas da Previdência anteriormente implementadas, especialmente 
através das ECs nºs 20, de 1998, 41, de 2003, e 47, de 2005, como as demais, teve como 
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principal foco, corrigir os erros do passado e garantir a sustentabilidade do sistema. 
A PEC nº 06/2019, de forma mais abrangente sob o ponto de vista social, procura 
fazer justiça com os segurados dos RPPSs que ganham menos, mantendo o disposto 
do texto constitucional que não exige contribuição previdenciária de aposentados e 
pensionistas que recebem abaixo do teto do RGPS (INSS).

Ao mesmo tempo, como alternativa para manter o equilíbrio do sistema, 
estabelece, dentre outras medidas, progressividade de alíquotas para os servidores 
ativos, de acordo com o valor dos proventos, até o valor do teto constitucional fixado 
para os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que, de certa forma, é perfeita-
mente justificável, até porque, conforme amplamente divulgado na mídia, são os 
altos salários do Legislativo, Executivo e Judiciário e autarquias, em sua maioria na 
União, estados e municípios das capitais, que verdadeiramente impactam de forma 
negativa os deficit da previdência.

5 NOVAS MEDIDAS DE SUSTENTABILIDADE

Dentre outras medidas importantes também contempladas na PEC nº 06/2019, 
que contribuem para a sustentabilidade, podemos destacar as seguintes:

•  Vedar, a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração 
do cargo efetivo (art. 39, § 9º).

•  Para efeito de aposentadoria, conforme disposto no art. 4º, § 8º, das disposi-
ções transitórias, aumento do tempo mínimo de recebimento e contribuição, 
sobre vantagens e cargos incorporados.

•  Aumento de alíquota do servidor de 11% para 14% e suplementar para o 
patrocinador, para estados e municípios deficitários, podendo, assim, com 
novas receitas, reduzir o valor de aportes extraordinários repassados pelo 
Executivo com um novo plano de custeio.

•  Progressividade de alíquotas de contribuição do servidor para os altos sa-
lários (art. 11, II, das Disposições Transitórias).

•  Regras de Governança (art. 40, § 22).
•  Contribuições extraordinárias (art. 149, § 1º-C).
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•  Lei de Responsabilidade Previdenciária: vedar a utilização de recursos para 
pagamento de despesas distintas dos benefícios do fundo (art. 167, XII).

•  Recepcionar o CRP, vedando transferências voluntárias pela União se o 
ente não cumprir as normas gerais dos RPPSs (art. 167, XIII).

•  Lei nº 9.717/1998, recepcionada como lei complementar (art. 9º das Dis-
posições Transitórias).

•  Criação ou adesão pelos entes federados à Previdência Complementar em 
2 (dois) anos. Uma forma de capitalização de parte dos ativos, sem mudan-
ças questionáveis no sistema previdenciário, que possibilita a redução de 
alíquota de contribuição do Executivo e do servidor sobre os valores que 
excederem o teto do RGPS, conforme disposto no art. 9º, § 6º.

Ao reduzir as aposentadorias prematuras, aumentar o tempo de contribui-
ção, reduzir incorporações e estabelecer a progressividade de alíquotas e a incidir 
contribuição sobre vantagens financeiras e cargos comissionados, dentre outras 
medidas, a Reforma contribui para aumentar a fonte de custeio, criando, assim, 
novas alternativas de financiamento para o sistema previdenciário dos entes fe-
derados, contribuindo de forma efetiva para garantir o pagamento dos benefícios 
concedidos e a conceder.

A previdência complementar do servidor público já vem se consolidando há 
alguns anos como uma das grandes alternativas para equilibrar o sistema previden-
ciário. Inicialmente, com a criação da Fundação de Previdência Complementar do 
Estado de São Paulo (SP-Prevcom), em 2011 e, de forma praticamente simultânea, 
em 2012, com a instituição pelo Governo Federal da Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp), estando 
hoje implementadas em diversos entes federados. Além da criação em estados e 
municípios, alguns, que já regulamentaram em Lei a Previdência Complementar, 
aderiram à SP-Prevcom.

Como previsto em 2014, a previdência complementar dos servidores públicos, 
já implementada em mais de 17 entes federados, além de contribuir para o equilíbrio 
do sistema, tornou-se, conforme demonstrado nas Figuras 2 e 3 a seguir, uma das 
principais fontes de capitalização:
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Figura 2 – Fundações de Previdência Complementar instituídas, com patrimônio e participantes por 
unidade da Federação.

Figura 3 – Previdência Complementar instituída e em constituição por entes federados
Fonte: SEPT-ME.
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Segundo Carlos Flory, presidente da SP-Prevcom, a previdência complementar 
do servidor público, daqui a uns 20 ou 30 anos, em termos de recursos capitalizados, 
poderá superar a previdência complementar privada. Dos 40 maiores fundos de 
pensões do mundo, 10 são exclusivos de servidores públicos.

5.1 Do Ativo Político

A Nova Previdência apresentada pelo Governo traz ainda uma inovação: 
desobriga os entes federados que estiverem com os seus sistemas previdenciários 
financeiramente equilibrados de elevar alíquota de contribuição, permitindo, inclu-
sive, reduzir, não podendo, contudo ser inferior às aplicáveis ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), conforme o art. 9º, § 4º:

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão 
estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da 
União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio 
de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacio-
nado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às 
alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

A aprovação da medida demonstra um reconhecimento pelas boas práticas 
de gestão que vêm sendo aplicadas nos RPPSs e, ao mesmo tempo, estimula o 
Executivo a continuar mantendo responsabilidade previdenciária, em especial, ao 
repassar regularmente os recursos necessários para garantir o equilíbrio do siste-
ma e, consequentemente, a sustentabilidade do sistema previdenciário, ações que 
podem se reverter eleitoralmente de forma relevante em favor da classe política, 
por garantir o custeio dos benefícios e das aposentadorias a serem concedidas aos 
servidores ativos.

Não obstante aos avanços contemplados das medidas inseridas na Reforma ao 
vedar a criação de novos RPPSs, a PEC nº 06/2019, vai de encontro às boas práticas 
de gestão reconhecidas, ao assim dispor no § 22 do art. 40:

§ 22. Vedada à instituição de novos regimes próprios de pre-
vidência social, lei complementar federal estabelecerá, para os 
que já existam, normas gerais de organização, de funcionamen-
to e de responsabilidade em sua gestão.
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Ademais, limitar os entes federados de legislar concorrentemente com a União 
em matéria previdenciária, é ferir o pacto federativo, uma cláusula pétrea da Cons-
tituição Federal, e trazer insegurança aos servidores que têm procurado aprimorar 
a Gestão dos RPPSs para equilibrar o sistema previdenciário, estimulando, ainda, 
com essa medida, a extinção da previdência do servidor público nos municípios.

Além da citada, outra medida pode ser considerada como retrocesso. Uma 
das maiores causas do atual deficit da previdência são exatamente vantagens e in-
corporações concedidas aos servidores públicos, sem estudo de impacto financeiro, 
notadamente, por estados e municípios, após a vigência da Constituição de 1988, 
antes da regulamentação dos RPPSs pela Lei nº 9.717/1998 e EC nº 20/1998.

Portanto, deixar de fora estados e municípios da reforma da Previdência, 
permitindo a criação de uma diversidade de regras de concessão de benefícios, 
incontroláveis, é votar contra a sustentabilidade do sistema previdenciário dos ser-
vidores públicos dos entes federados. Agindo assim, o Legislativo Federal estará 
desregulamentando o sistema previdenciário e contribuindo para o desequilíbrio 
da previdência pública, em especial, dos municípios.

6 PEC Nº 06/2019 – PRINCIPAIS IMPACTOS

Ao analisar a Nova Previdência é importante observar, com visão holística, 
os reflexos que as mudanças na legislação representam para as contas públicas e a 
economia e, em especial, para o equilíbrio do sistema previdenciário, como descre-
veremos a seguir:

•  Contas Públicas: redução de deficit previdenciários, em especial, dos 
estados e municípios das capitais, notadamente os que foram instituídos 
antes da CF 1988, que possuem elevado passivo previdenciário, dentre 
outros fatores, por terem recepcionado como estatutários em seus qua-
dros, com a constitucionalização da Previdência, um grande número de 
servidores celetistas, sem capitalização. O equilíbrio do sistema previden-
ciário, uma das principais medidas de ajuste fiscal, reduz a dívida pública e,  
consequentemente, as taxas de juros, o que contribui de forma relevante 
para o aquecimento da economia.

•  Economia: dentre os reflexos que a Reforma pode trazer para a economia, 
podemos destacar a redução da dívida pública, que aumenta a capacidade  
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de investimento do estado e, com o aquecimento da economia, o País se 
torna atrativo, estimulando investimentos de capital interno e externo, con-
tribuindo, assim, diretamente para o desenvolvimento do País, gerando 
empregos, poupança e estabilidade na moeda.

•  Servidor Público: a idade mínima para a aposentadoria e, consequente-
mente, o aumento do tempo de contribuição de exercício no cargo e, de 
forma mais contundente, a progressividade de alíquota sobre os maiores 
salários, dentre outros fatores, sem dúvida nenhuma, exige maior sacrifí-
cio para o servidor público preencher os requisitos necessários para a sua 
aposentadoria.

Todavia, o aumento do tempo de vigência dos benefícios previdenciários, em 
razão da longevidade crescente dos brasileiros, e a redução do número de contri-
buintes para o sistema, Figura 4, tem exigido a cada dia um volume maior de receitas 
para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários já concedidos e a conceder 
para os servidores ativos, conforme demonstrado a seguir:

Figura 4 – Tempo de vigência dos benefícios de aposentadorias e pensões
Fonte: Ipea e SPrev-ME.

Além dos fatores citados que impactam diretamente de forma negativa o 
equilíbrio do sistema, nos Estados e, principalmente, nos municípios com maior 
deficit atuarial, o aumento de despesas com benefícios previdenciários, tem  
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provocado cada vez mais atrasos e parcelamentos nos pagamentos de aposentadorias 
e pensões e de dívidas de repasses para os RPPSs em vários entes federados, com 
maior desequilíbrio fiscal.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito se tem falado sobre a estimativa da economia que a Nova Previdência 
apresentada pelo governo poderá gerar para os cofres públicos, nos próximos 10 anos. 
Após passar pela Câmara, de R$ 950 bilhões, aproximadamente, agora no Senado, 
com as emendas inseridas diminuindo as desonerações do agronegócio e entidades 
sociais, tributação do Simples para custear despesas com acidentes do trabalho e, em 
especial, com a inclusão de estados e municípios na Reforma, a estimativa novamente 
voltou à casa de 1,35 bilhões, como prevista no início, sem as emendas aprovadas.

Na medida em que novas emendas ao texto inicial foram aprovadas, diminuin-
do idade mínima para a aposentadoria de determinadas categorias, acarretando a 
redução do tempo de contribuição dos servidores, as estimativas da economia com 
a Reforma da Previdência foram refeitas, sem que novas receitas para financiar o 
sistema previdenciário fossem lembradas como alternativas.

Independente da economia que a Reforma possa gerar, com a elevação cons-
tante dos deficit previdenciários, além de identificar e buscar soluções para diminuir 
as causas, torna-se necessário que se encontre novas fontes de custeio para equilibrar 
a previdência do servidor público. Notadamente nos estados e municípios, que ne-
cessitam suprir as insuficiências financeiras ocasionadas pela ocorrência de fatores 
não provocados pelo sistema, como, por exemplo, o aumento da longevidade dos 
brasileiros e as crises financeiras que afetam a economia do País diminuindo repasses 
para os entes federados.

Algumas propostas que podem gerar receitas já vêm sendo discutidas e apre-
sentadas no Legislativo, e por associações representativas nacional e estaduais de 
RPPS, dentre outras, oriundas de royalties do pré-sal, de loterias e de DPVAT.

Embora muitas aposentadorias por invalidez concedidas a servidores pelos 
estados e municípios sejam provocadas por acidentes de trânsito, os entes federados 
não recebem nenhum recurso proveniente de seguradoras de veículos para custear 
a manutenção desses benefícios previdenciários. Diferentemente do que acorre no 
Sistema Único de Saúde (SUS), que recebem parte da alíquota do seguro obrigatório,  
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criadas com a finalidade de ressarcir despesas realizadas com o atendimento às 
vítimas de acidentes no trânsito.

Sem novas fontes de custeio, a maior responsabilidade para financiar o sis-
tema acaba sendo sempre atribuída aos servidores públicos, por conta, inclusive, 
de fatores que não deram causa, dentre outro, pelo aumento do tempo de vigência 
dos benefícios concedidos provocado pela sobrevida crescente do povo brasileiro e 
diminuição de novos contribuintes para a previdência pública. Neste caso, provo-
cadas, em especial, pela ausência de concursos públicos para suprir a carência de 
servidores nos órgãos públicos, que normalmente são substituídos por ocupantes de 
cargos comissionados, destinando, com isso, as contribuições previdenciárias para 
o RGPS, aumentando, ainda, mais os deficit da previdência pública.

O desequilíbrio do sistema previdenciário nos entes federados, provocado 
pelo aumento do custeio, tem exigido, para suprir as insuficiências financeiras, a 
destinação de repasses extraordinários para os RPPSs, comprometendo ainda mais a 
capacidade de investimentos em outras políticas públicas demandadas pela sociedade.

As novas regras e medidas de sustentabilidade trazidas pela Nova Previdência, 
certamente contribuirão para a sustentabilidade do sistema previdenciário. O nosso 
maior desafio, salvo melhor juízo, é manter: permanentemente o aprimoramento da 
gestão dos RPPSs, superando meta atuarial, com responsabilidade previdenciária, 
estimular os entes federados a criarem previdências complementares, ou aderir às 
já existentes, estabelecer em leis regras de controles eficazes e, para compensar os 
deficit provocados por fatores não inerentes à causa previdenciária, já amplamente 
comentados, criar novas alternativas para financiar a previdência do servidor público.
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cAPítulo 3
A NOVA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Narlon Gutierre Nogueira*

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo trata da Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 06/2019, 
que modifica o sistema de previdência social no Brasil, constituindo a denominada 
Nova Previdência.

Além desta Introdução e das Considerações Finais, o capítulo está dividido 
em três seções:

• Princípios Norteadores da Nova Previdência: entre o Texto e o Contexto 
– traz uma reflexão sobre as causas que tornam necessária uma reforma 
de nosso sistema previdenciário, discussões que precederam a elaboração 
da PEC nº 06/2019 e pontos que constavam da proposta originalmente 
apresentada pelo Poder Executivo, mas que não prosperaram.

• A Nova Previdência do Servidor Público da União: Regras Gerais – 
apresenta uma síntese das novas regras aplicáveis ao Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos federais.

• Aplicabilidade da Nova Previdência nos Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios – analisa quais regras aprovadas na PEC nº 06/2019 serão aplicadas 
de imediato aos servidores públicos estaduais, distritais e municipais e quais 
dependerão da aprovação da PEC nº 133/2019, a chamada “PEC paralela”.

* Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, oriundo da carreira de Auditor-Fiscal da Previdência Social, na qual ingressou em 
1998, atuando na supervisão dos RPPSs desde 2004. Coordenador-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal (2012-
2014) e Diretor do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público da Secretaria de Políticas de Previdência 
Social do Ministério da Previdência Social (2014-2017); Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social da Secretaria 
de Previdência do Ministério da Fazenda (2017-2018); Secretário-Adjunto de Previdência da Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Economia (2019). Presidiu o Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previ-
dência Social (Conaprev) (2017-2018). Graduado em Administração (1993) e Direito (2001). Especialista em Direito Público 
(2007). Mestre em Direito Político e Econômico (2011). Máster en Dirección y Géstion de los Sistemas de Seguridad Social 
(2017).
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2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA NOVA PREVIDÊNCIA: 

ENTRE O TEXTO E O CONTEXTO1

No dia 20 de fevereiro o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional 
a Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 06/2019, que modifica o sistema de 
previdência social no Brasil.

A PEC foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) 
da Câmara dos Deputados em 23 de abril e, em seguida, encaminhada à Comissão 
Especial, presidida pelo Deputado Marcelo Ramos (PL/AM), onde o parecer final 
apresentado pelo relator, Deputado Samuel Moreira (PSDB/SP), foi aprovado em 
4 de julho. A votação em plenário foi concluída em primeiro turno em 12 de julho 
(379 votos favoráveis ao texto-base) e, em segundo turno, em 7 de agosto (370 votos 
favoráveis). No Senado, a aprovação do parecer do Senador Tasso Jereissati (PSDB/
CE) na CCJC, presidida pela Senadora Simone Tebet (PMDB/MS) ocorreu em 4 de 
setembro e o término da votação em plenário no dia 23 de outubro.

Embora a tramitação relativamente rápida (menos de seis meses para a apro-
vação na Câmara dos Deputados) e com votação bem superior ao mínimo de 308 
votos necessários para aprovação de uma emenda constitucional possa passar a 
impressão de uma vitória tranquila da proposta, a discussão foi intensa e exigiu 
grande e complexo esforço de convencimento e negociação política.

Pode-se afirmar que a tramitação da PEC nº 06/2019 foi continuidade do 
processo iniciado com a PEC nº 287/2016, beneficiando-se dos debates realizados 
sobre ela, que levaram ao amadurecimento do tema no Congresso Nacional e na 
sociedade. Voltando um pouco mais no tempo, lembramos que iniciativas como a 
Medida Provisória nº 664/2014 e o fórum criado pelo Decreto nº 8.443/2015 para 
debater políticas de previdência social prepararam o caminho de quase cinco anos 
para a aprovação de uma reforma da previdência.

O próprio Governo se valeu da experiência com as principais críticas rece-
bidas na tramitação da PEC nº 287/2016, e buscou adotar medidas que esvaziaram 
alguns argumentos utilizados pelos opositores da reforma. Dessas críticas e medidas, 
podem ser mencionadas:

• Deficit na previdência social e na seguridade social. Os números oficiais cal-
culados pelo Governo Federal2, aprovados nas leis orçamentárias anuais e reconhecidos,  
1 Sobre a necessidade da reforma, recomenda-se: TAFNER, Paulo; NERY, Pedro. Reforma da Previdência: por que o Brasil não pode esperar? 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2018, e LEAL, Bruno Bianco; PORTELA, Felipe Mêmolo. Previdência em crise. Diagnóstico e análise econômica do 
Direito Previdenciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

2 Vide o Balanço da Seguridade Social, da Secretaria de Orçamento Federal – SOF. Disponível em: file:///C:/Users/NOTE/Down-
loads/2018%2002_Seguridade%20Social%20(1).pdf.
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com pequenas diferenças metodológicas, por órgãos vinculados ao Congresso Nacional 
(Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e Insti-
tuição Fiscal Independente3 do Senado Federal) e auditados pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU4), demonstram que há mais de dez anos o orçamento da Seguridade 
Social vem apresentando sucessivos deficit. Mesmo em metodologias de cálculo al-
ternativas, como a adotada pela Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (ANFIP), foi reconhecida a existência de deficit na Seguridade Social 
a partir do ano de 20165. Porém, para afastar de vez o argumento de que esse deficit 
seria provocado pela Desvinculação de Receitas da União (DRU), prevista no art. 76 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), a PEC nº 06/2019 manteve 
a previsão incorporada na PEC nº 287/2016 de fim da DRU em relação às receitas das 
contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social.

Os gráficos a seguir, elaborados pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), 
mostram a evolução do resultado da seguridade social, no período 2003-2017, com 
e sem a incidência da DRU:

3 Estudos da IFI. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ifi/reforma-da-previdencia.
4 Conforme parágrafo 23 do voto do Ministro José Múcio Monteiro, que fundamentou o Acórdão nº 1295/2017 – TCU – Plenário: 

“O desequilíbrio nos números da previdência é o principal responsável pela insuficiência financeira da seguridade social, que foi de 
R$ 242,5 bilhões em 2016. A previdência, portanto, foi responsável por 93,6% do total. Por oportuno, cumpre registrar que a seguridade 
seria deficitária ainda que não houvesse a incidência da DRU, que se situou, no mesmo ano, no patamar de R$ 91,9 bilhões, embora tenha 
havido anos em que o volume desvinculado superou o deficit (2007, 2008 e 2011).” (Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/
files/AA/F4/22/85/29CCC51036FB7CC52A2818A8/001.040-2017-0%20-%20Levantamento%20na%20Previd_ncia%20_2_.pdf).

5 Análise da Seguridade Social 2017. Anfip/Fundação Anfip de Estudos da Seguridade Social – Brasília: Anfip, 2018, p. 187. Disponível em: 
https://www.anfip.org.br/publicacoes/analise-da-seguridade-social-em-2017/.
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Grande parte das insuficiências no orçamento da seguridade social provém 
do desequilíbrio da previdência social, que tem apresentado resultados deficitários 
crescentes ao longo dos últimos anos. A tabela a seguir mostra o resultado da pre-
vidência realizado em 2018, na esfera federal (RGPS e RPPS da União), e os valores 
projetados para 2019:
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No próximo gráfico observamos a evolução do resultado da previdência social 
desde 2001, separando o setor urbano e o rural:

• Cobrança dos grandes devedores. Um tema recorrente nos debates sobre a 
reforma da Previdência, frequentemente explorado pelos seus opositores, diz respeito 
aos grandes devedores. Costuma-se alegar que se os débitos com a Previdência Social 
fossem recuperados, não haveria necessidade de uma reforma ou esta poderia ser 
mais suave, argumento que claramente não se sustenta.

O estoque total da dívida ativa previdenciária situa-se entre R$ 400 e R$ 
500 bilhões. Ainda que esse valor pudesse ser integralmente recuperado, ele não 
seria suficiente para cobrir dois anos do deficit da Previdência Social. Além disso, 
desse montante, mais de 60% são classificados pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional como créditos com rating “C” e “D”, ou seja, irrecuperáveis ou com baixa 
probabilidade de recuperação6.

6 Vide o Estudo Técnico nº 10/2019, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, que traz a rela-
ção dos 100 maiores devedores da previdência social, a distribuição da dívida ativa previdenciária por classe (rating), além da evolução 
das receitas, despesas e orçamento da Seguridade Social no período de 2006 a 2018, com e sem incidência da DRU. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2019/et-10-2019-orcamento-da-seguridade-social.
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Porém, isso não significa dizer que não devam ser adotadas medidas legais 
e administrativas de melhoria na gestão e na cobrança das contribuições previ-
denciárias. Por essa razão, no mês de março o Governo Federal encaminhou ao 
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 1.646/2019, que estabelece medidas para 
o combate ao devedor contumaz e de fortalecimento da cobrança da dívida ativa, 
dotando a PGFN e a Receita Federal do Brasil de novos instrumentos de atuação, 
inclusive com a aplicação de restrições administrativas à atividade empresarial do 
grande devedor contumaz.

• Combate às fraudes. Outro argumento utilizado por opositores da reforma é 
a necessidade de combate a fraudes, que gerariam grandes prejuízos para a Previdência 
Social. Como resposta, o primeiro ato relacionado ao conjunto de medidas que se 
convencionou denominar de Nova Previdência foi a Medida Provisória nº 871/2019, 
encaminhada pelo Governo ao Congresso no início deste ano. Por meio dela foram 
instituídos o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregula-
ridade e o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade e promovidas outras 
mudanças legislativas e administrativas para combater o pagamento indevido de be-
nefícios, especialmente os benefícios por incapacidade (aposentadoria por invalidez 
e auxílio-doença), o benefício de prestação continuada (BPC) e o auxílio-reclusão. 
Durante sua tramitação foram incorporadas outras medidas, relacionadas ao compar-
tilhamento de dados, à emissão e averbação das certidões de tempo de contribuição 
e à governança e gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs). Sua 
aprovação ocorreu no mês de junho, sendo convertida na Lei nº 13.846/2019.

• Transparência. Por muitas vezes se criticou uma falta de transparência dos 
números da Previdência Social. Na fase inicial de tramitação da PEC nº 06/2019 esse 
tema voltou a ganhar destaque, especialmente pela decisão do Governo de não anteci-
par a discussão de mérito da proposta enquanto a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania da Câmara dos Deputados se dedicava à análise de sua constitucionalidade.

Após a instalação da Comissão Especial, todas as informações foram dispo-
nibilizadas (metodologias de cálculo, planilhas, bases de dados) na página Trans-
parência Nova Previdência7. Foram ainda respondidos cerca de 40 requerimentos 
de informação formulados por parlamentares, cujo conteúdo foi integralmente  

7 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/politicas-de-previdencia-social/transparencia-nova-previdencia/.
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disponibilizado no referido endereço. Mais recentemente a Secretaria de Previdência 
instalou o Observatório da Previdência, iniciativa com o objetivo de compartilhar 
informações e receber contribuições de pesquisadores e representantes da sociedade 
civil. Entre os primeiros temas a serem analisados no Observatório estão os modelos 
de projeções de resultados do RGPS e do RPPS da União.

Superada essa análise dos argumentos contrários, cabe reforçar algumas das 
causas que tornam imprescindível a reforma da Previdência, e que vão além do seu 
deficit, que comprime o orçamento público e reduz a capacidade estatal de investi-
mento e atendimento a outras políticas públicas.

Do ponto de vista demográfico, dois fatores se combinam. O primeiro deles 
é a redução acentuada da taxa de fecundidade nas últimas décadas, fazendo com 
que hoje cada mulher brasileira tenha em média cerca de 1,7 filho, número inferior 
ao necessário para que se mantenha a taxa de reposição da população (2,1 filhos 
por mulher).

O segundo fator é o aumento da expectativa de vida, felizmente motivada 
pela melhoria das condições de vida de nossa população, mas que representa desafio 
adicional para o equilíbrio das contas da previdência social. E nesse ponto o que 
mais interessa não é a expectativa de vida ao nascer, mas a expectativa de sobrevida 
na idade de aposentadoria, que vem crescendo de forma expressiva, aumentando o 
tempo médio de pagamento dos benefícios.
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Expectativa de aumento da sobrevida após os 65 anos
Fonte: IBGE, SPrev-ME.

A combinação desses dois fatores (menor taxa de fecundidade e maior ex-
pectativa de vida) altera a composição da pirâmide etária e reduz a relação entre o 
número de pessoas em idade ativa (potenciais contribuintes da Previdência Social) e 
de pessoas idosas (potenciais beneficiários). Essa relação caiu pela metade desde 1980 
e cairá ainda mais até 2060, tornando praticamente insustentável a manutenção de um 
sistema inteiramente baseado no modelo de financiamento em repartição simples.

Relação do número de pessoas ativas de 15 a 64 anos em relação a idosos com mais de 65 anos
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Embora o Brasil esteja envelhecendo rapidamente, ainda não somos uma 
nação envelhecida, quando comparada a outros países desenvolvidos ou em de-
senvolvimento. No entanto, quando se compara a relação entre nosso gasto com 
previdência social como percentual do PIB com a proporção entre o número de 
idosos e a população em idade ativa, observa-se nitidamente que o Brasil é um ponto 
totalmente fora da curva nos padrões mundiais: estamos entre os países mais jovens, 
mas gastamos com previdência em níveis iguais ou superiores ao de países idosos. 
Se nada for feito, a curva desse gasto continuará crescendo e as futuras gerações 
receberão uma herança insustentável.

Não bastassem esses fatores, cumpre registrar que temos um sistema muito 
desigual, que acaba atuando de forma regressiva na distribuição de renda. Alguns 
dados comprovam essa desigualdade: no RGPS, 62% dos benefícios são de um salário 
mínimo, e 82% até dois salários mínimos; os 15% mais ricos acumulam 47% da renda 
previdenciária; a média de idade nas aposentadorias por tempo de contribuição do 
RGPS, onde estão aqueles que alcançam melhores condições de trabalho e maior 
renda, é 54,2 anos, enquanto os mais pobres se aposentam por idade apenas aos 
65,5 anos (homens) e aos 61,5 anos (mulheres). O valor médio das aposentadorias 
no RGPS é de R$ 1,3 mil (R$ 1,2 mil na aposentadoria por idade e R$ 2,2 mil na 
aposentadoria por tempo de contribuição), enquanto no Poder Executivo da União 
é de R$ 8,8 mil, no Judiciário de R$ 19,0 mil e no Legislativo atinge R$ 29,1 mil.
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Para finalizar esta seção, abordaremos quatro pontos muito relevantes que 
constavam do texto original da PEC nº 06/2019, mas foram excluídos durante a 
tramitação. Ao que tudo indica, nossa sociedade e nosso parlamento ainda não estão 
maduros para responder a esses desafios, que certamente precisarão ser novamente 
apreciados em futuras reformas.

• Desconstitucionalização. Originalmente, a PEC nº 06/2019 reformulava 
os arts. 40 e 201 da Constituição, adotando como diretriz a desconstitucionalização 
das regras de concessão das aposentadorias, que passariam a ser definidas por meio 
de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal. A proposta tinha por 
objetivo dar maior flexibilidade a futuras alterações dessas regras, que continuariam 
sendo decididas pelo Legislativo, porém com requisitos de votação menos rígidos 
que os das emendas constitucionais. Estudo comparativo com as Constituições de 
92 países mostrou que nenhuma delas é tão analítica em relação à previdência social 
como a nossa, e quase nenhuma trata de regras de benefícios (apenas três com regras 
de reajuste, duas com valor do piso e uma com condição de acesso).

Por essa razão, em um futuro não muito distante voltaremos a tratar, por meio 
de reformas constitucionais, de dois temas relevantes que não serão solucionados 
com a aprovação da PEC nº 06/2019: a instituição de um mecanismo que permita 
adequar as idades mínimas de aposentadoria ao aumento da expectativa de vida 
dos idosos (os dispositivos que instituíam um “gatilho” automático nessas idades 
mínimas foram retirados no Congresso) e a diferença de idade para aposentadoria 
entre homens e mulheres (a redução de cinco para três anos é insuficiente do ponto 
de vista de equilíbrio do sistema, pois nos últimos 20 anos a diferença no tempo 
médio de duração da aposentadoria por idade urbana entre mulheres e homens 
subiu de 1,3 para 5,8 anos).

• Benefício de prestação continuada. Embora tenha natureza assistencial, o 
BPC possui ligação muito forte com a previdência social, pois é o benefício conce-
dido a idosos ou pessoas com deficiência que não conseguem atender aos requisitos 
contributivos para terem acesso a um benefício previdenciário.

Originalmente, a Lei nº 8.742/1993 – Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) previa que o BPC seria pago aos idosos a partir dos 70 anos, idade que 
foi reduzida para 67 anos em 1998 e para 65 anos no final de 2003, com o Esta-
tuto do Idoso. Embora exerça inegável papel de garantia de renda na velhice, a 
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concessão de um benefício com o mesmo valor (um salário mínimo) e na mesma 
idade (aos 65 anos) para pessoas que contribuíram por 15 anos (aposentadoria 
por idade) e pessoas que contribuíram pouco ou nunca contribuíram (BPC) acaba 
tendo efeitos comportamentais negativos para a Previdência Social, especialmente 
daqueles que trabalham na economia informal. A PEC nº 06/2019 propunha uma 
antecipação no pagamento do BPC para os idosos com 60 anos de idade, porém 
com valor reduzido para R$ 400,00, passando a equivaler ao salário mínimo com 
70 anos de idade.

Entre 2004 e 2018 o valor anual gasto com o BPC para os idosos cresceu de R$ 
2,6 para R$ 23,8 bilhões. Nesse mesmo período o gasto anual do BPC para pessoas 
com deficiência aumentou de R$ 3,4 para R$ 30,0 bilhões, sendo quase 30% das con-
cessões decorrentes de decisão judicial. Com o objetivo de reduzir a judicialização e 
estabelecer critérios mais claros para essa política pública assistencial, o critério de 
miserabilidade ou vulnerabilidade social passaria a ser definido constitucionalmen-
te. Porém, todas as mudanças no BPC foram rejeitadas pelo Congresso Nacional, 
inclusive essa.

• Aposentadoria rural. Pela proposta inicial, a idade para aposentadoria dos 
trabalhadores rurais passaria a ser de 60 anos (homens e mulheres) e aqueles en-
quadrados como segurados especiais teriam que recolher uma contribuição mínima 
anual de R$ 600,00, a ser complementada, se a contribuição incidente sobre a comer-
cialização não atingisse esse montante. Tais alterações foram rejeitadas, mantendo-se 
a atual regra de aposentadoria dos trabalhadores rurais (60 anos para homens e 55 
anos para mulheres), sem a exigência de valor mínimo de contribuição.

Os dados extraídos dos sistemas de benefícios do INSS demonstram que nos 
últimos 20 anos a diferença na idade média de cessação por óbito das aposentadorias 
por idade entre segurados urbanos e rurais caiu de forma sensível, passando de 6,8 
anos em 1999, para 1,7 anos em 2017 (hoje segurados rurais recebem seus benefícios 
até bem próximo dos 80 anos de idade).

Além disso, estudos indicam não haver evidências de que as situações de 
penosidade e vulnerabilidade dos trabalhadores rurais justifiquem um tratamento 
diferenciado em relação aos trabalhadores urbanos, pois atualmente a pobreza e a 
extrema pobreza estão mais concentradas nas cidades do que no campo. (PAIVA 
et al., 2018, p. 3).
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• Capitalização. Ponto muito polêmico da PEC nº 06/2019, rejeitado ainda 
na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, foi a introdução de um novo sis-
tema de capitalização para a previdência social, que viria a substituir gradualmente 
o atual modelo de repartição.

Reconhece-se a complexidade de debater uma reforma de natureza estru-
tural, e não apenas paramétrica, da Previdência Social, e o fato de que a proposta 
encaminhada pelo Governo deixava algumas dúvidas sobre o modelo a ser adotado.

No entanto, sem a pretensão de aprofundar o tema capitalização, deve-se 
recordar que a manutenção de um modelo baseado exclusivamente na repartição 
simples, no qual a geração atual dos trabalhadores em atividade financia os benefí-
cios das gerações passadas, na esperança de que as gerações futuras poderão fazer 
o mesmo em relação a ela, enfrenta sérios desafios de sustentabilidade num cenário 
de inversão da pirâmide demográfica e de alteração na relação de dependência entre 
idosos e ativos.

Embora a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tenha publicado 
estudo8 mostrando que, de 30 países que implantaram sistemas de capitalização 
a partir da década de 1980, 18 deles retornaram ao sistema de repartição, outros 
estudos e indicadores internacionais informam que entre os sistemas de previ-
dência considerados os melhores do mundo, a maior parte possui um pilar de 
capitalização.9

Dessa forma, ao invés de simplesmente negar de forma absoluta a possibi-
lidade de discutir a capitalização, mais sensato parece ser estudar as experiências 
internacionais e nelas identificar os erros cometidos nos países onde fracassou e os 
acertos dos países onde um componente dessa natureza contribuiu para a conso-
lidação de um sistema de previdência social equilibrado e sustentável do ponto de 
vista financeiro e atuarial e justo e adequado em relação ao nível de proteção social 
oferecido à população.

8 OIT. Reversão da privatização de sistemas de pensões: Questões-chave. Proteção social para todos. Nota Informativa. dezembro 
de 2018. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publica-
tion/wcms_708851.pdf. Baseada na publicação Reversing Pension Privatizations. Rebuilding public pension systems in Eastern 
Europe and Latin America (Isabel Ortiz, Fabio Duran-Valverde, Stefan Urban e Veronika Wodsak).

9 Vide apresentação do Secretário de Previdência, Leonardo Rolim, na audiência pública que debateu a capitalização na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados. Registra-se que muitos dados e informações utilizados neste texto foram extraídos das 
apresentações realizadas pelos representantes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 
nas audiências públicas da Comissão Especial. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/
comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-006-19-previdencia-social/documentos/audiencias-publicas.
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3 A NOVA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DA UNIÃO: 

REGRAS GERAIS

Nos quadros a seguir veremos um resumo das principais regras aplicáveis 
aos servidores públicos vinculados ao RPPS da União, previstas no texto da PEC 
nº 06/2019, aprovado pela Câmara dos Deputados, praticamente idênticas às dos 
segurados do RGPS, dentro da diretriz de convergência entre os regimes10.

Espera-se que essas regras provavelmente sejam mantidas no Senado Federal e 
depois estendidas aos servidores vinculados aos RPPS dos estados, Distrito Federal e 
municípios, com a aprovação da PEC paralela e a ratificação por leis ordinárias locais.

I – APOSENTADORIA – REGRAS PERMANENTES DE ACESSO E CÁLCULO

I.1 – VOLUNTÁRIA COMUM – SERVIDORES EM GERAL
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima 62 anos (M) ou 65 (H).
Tempo mínimo de contri-
buição

25 anos, com 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo 
efetivo (M/H).

Renda Mensal 60% da média de 100% dos salários e remunerações utiliza-
dos como base para as contribuições desde julho/1994, atu-
alizados monetariamente, acrescidos de 2% para cada ano 
que superar 20 anos de contribuição (atinge-se 100% com 
40 anos de contribuição). Deve observar o limite máximo de 
benefícios do RGPS, para os servidores que ingressaram de-
pois da instituição do regime de previdência complementar.

Reajuste Reajuste anual para preservação do valor real do benefício 
(índice de inflação), conforme critérios definidos em lei para 
o RGPS.

Fundamento CF: art. 40, § 1º, III e § 2º.
PEC: art. 10, § 1º, I e § 4º; art. 26, caput e §§ 1º e 2º, II.

I.2 – INCAPACIDADE PERMANENTE
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima Não possui.

10 Ao longo das últimas décadas reformas que buscam aproximar as regras dos regimes de previdência dos servidores públicos aos 
regimes dos trabalhadores do setor privado, ou mesmo unificar esses sistemas, ocorreram em vários países da OCDE, confor-
me pode ser visto em: COSTANZI, Rogério Nagamine. Reformas nos Regimes de Previdência de Servidores Públicos Civis na 
OCDE e PEC 287 no Brasil. In: Informações FIPE: Temas de Economia Aplicada, n. 437. São Paulo, Fipe, fev. 2017. Disponível 
em: http://downloads.fipe.org.br/content/downloads/publicacoes/bif/bif437.pdf.
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Tempo mínimo de contri-
buição

Não possui.

Renda Mensal Regra geral (vide Quadro I.1).
Exceção: corresponderá a 100% da média, independente-
mente do tempo de contribuição, quando decorrer de aci-
dente de trabalho, de doença profissional e de doença do 
trabalho.

Reajuste Regra geral (vide Quadro I.1).
Fundamento CF: art. 40, § 1º, I e § 2º.

PEC: art. 10, § 1º, II e § 4º; art. 26, caput e §§ 1º, 2º, II e 3º, II.

I.3 – COMPULSÓRIA
Critérios Mulheres / Homens
Idade 75 anos (M/H).
Tempo mínimo de contri-
buição

Não possui.

Renda Mensal Sobre o cálculo realizado conforme a regra geral (vide Qua-
dro I.1) aplica-se uma fração pela proporcionalidade equi-
valente ao tempo de contribuição sobre 20 anos (TC/20), 
limitada a 1.

Reajuste Regra geral (vide Quadro I.1).
Fundamento CF: art. 40, § 1º, II e § 2º.

PEC: art. 10, § 1º, III e § 4º; art. 26, caput e §§ 1º, 2º, II e 4º

I.4 – ESPECIAL – PROFESSOR
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima 57 anos (M) ou 60 (H).
Tempo mínimo de contri-
buição

25 anos em cargo de professor e exclusivamente em efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio, com 10 anos de serviço públi-
co e 5 anos no cargo efetivo (M/H).

Renda Mensal Regra geral (vide Quadro I.1).
Reajuste Regra geral (vide Quadro I.1).

Fundamento
CF: art. 40, § 5º e § 2º.
PEC: art. 10, § 2º, III e § 4º; art. 26, caput e §§ 1º e 2º, II.

I.5 – ESPECIAL – POLICIAIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima 55 anos (M/H).
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Tempo mínimo de contri-
buição

30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em 
cargos dessas carreiras (M/H).

Renda Mensal Regra geral (vide Quadro I.1).
Reajuste Regra geral (vide Quadro I.1).
Fundamento CF: art. 40, § 4º-B e § 2º.

PEC: art. 10, § 2º, I e § 4º; art. 26, caput e §§ 1º e 2º, II.

I.6 – ESPECIAL – SERVIDOR COM EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS

Critérios Mulheres / Homens

Idade mínima 60 anos (M/H).

Tempo mínimo de contri-
buição

25 anos de efetiva exposição a agentes nocivos físicos, quími-
cos ou biológicos e de contribuição, com 10 anos de serviço 
público e 5 anos no cargo efetivo (M/H).

Renda Mensal Regra geral (vide Quadro I.1).

Reajuste Regra geral (vide Quadro I.1).

Fundamento CF: art. 40, § 4º-C e § 2º.
PEC: art. 10, § 2º, II e § 4º; art. 26, caput e §§ 1º e 2º, II.

I.7 – ESPECIAL – SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA

Critérios Mulheres / Homens

Idade mínima Não possui. (*)

Tempo mínimo de contri-
buição

Deficiência grave: 20 anos (M) ou 25 anos (H). Deficiência 
moderada: 24 (M) ou 29 (H).
Deficiência leve: 28 (M) ou 33 (H).
Em qualquer caso, com 10 anos de serviço público e 5 anos 
no cargo efetivo (M/H).

Renda Mensal 100% da média de 100% do período contributivo.

Reajuste Regra geral (vide Quadro I.1).

(*) Aposentadoria por ida-
de

O servidor com deficiência poderá se aposentar com a idade 
mínima de 55 anos (M) e 60 (H) e tempo mínimo de 15 anos 
de contribuição com deficiência, 10 anos de serviço público 
e 5 anos no cargo efetivo (M/H). Nesse caso, os proventos 
serão de 70% da média, mais 1% para cada ano de contri-
buição.

Fundamento CF: art. 40, § 4º-A e § 2º.
PEC: art. 22. LC nº 142/2013: arts. 3º e 8º.
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II – APOSENTADORIA – REGRAS DE TRANSIÇÃO

II.1 – SERVIDORES EM GERAL – REGRA 1
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima 56 anos (M) ou 61 (H), aumentando em 2022 para 57 (M) 

ou 62 (H).
Tempo mínimo de contri-
buição

30 anos (M) ou 35 (H), com 20 anos de serviço público e 5 
anos no cargo efetivo (M/H).

Pontos Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as 
frações, equivalente a 86 pontos (M) e 96 (H), acrescido de 1 
ponto a cada ano, a partir de 2020, até o limite de 100 (M – 
2033) e 105 pontos (H – 2028).

Renda Mensal Integralidade (última remuneração do cargo efetivo), se apo-
sentar com idade mínima de 62 anos (M) ou 65 (H).
Regra geral (vide Quadro I.1), se aposentar antes dessas idades.

Reajuste Paridade (mesmo reajuste servidores ativos), se aposentar 
com idade mínima de 62 anos (M) ou 65 (H).
Regra geral (vide Quadro I.1), se aposentar antes dessas idades.

Fundamento PEC: art. 4º; art. 26, caput e §§ 1º e 2º, I.

Dada a complexidade dessa regra, reproduz-se a seguir imagem que auxilia na sua 
compreensão:
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II.2 – SERVIDORES EM GERAL – REGRA 211

Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima 57 anos (M) ou 60 (H).
Tempo mínimo de contri-
buição

30 anos (M) ou 35 (H), com 20 anos de serviço público e 5 
anos no cargo efetivo (M/H).

Pedágio Período adicional de contribuição equivalente ao que faltar 
para atingir o tempo mínimo, na data de vigência da Emen-
da (pedágio de 100%).

Renda Mensal Integralidade (última remuneração do cargo efetivo)
Reajuste Paridade (mesmo reajuste servidores ativos).12

Fundamento PEC: art. 20.

II.3 – PROFESSORES – REGRA 1
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima 51 anos (M) ou 56 (H), aumentando em 2022 para 52 (M) 

ou 57 (H).
Tempo mínimo de contri-
buição

25 anos (M) ou 30 (H), em cargo de professor e exclusiva-
mente em efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio, com 20 
anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo (M/H).

Pontos Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as 
frações, equivalente a 81 pontos (M) e 91 (H), acrescido de 1 
ponto a cada ano, a partir de 2020, até o limite de 92 pontos 
(M – 2030) e 100
(H – 2028).

Renda Mensal Integralidade (última remuneração do cargo efetivo), se apo-
sentar com idade mínima de 57 anos (M) ou 60 (H).
Regra geral (vide Quadro I.1), se aposentar antes dessas ida-
des.

Reajuste Paridade (mesmo reajuste servidores ativos), se aposentar 
com idade mínima de 57 anos (M) ou 60 (H).
Regra geral (vide Quadro I.1), se aposentar antes dessas ida-
des.

Fundamento PEC: art. 4º, §§ 4º e 5º; art. 26, caput e §§ 1º e 2º, I.

11 Essa regra, que não constava na proposta original encaminhada pelo Governo, foi incluída durante a tramitação pelo relator, 
Deputado Samuel Moreira.

12 Excetuam-se da aplicação da integralidade e da paridade os servidores públicos federais que, embora tendo ingressado antes da 
instituição do regime de previdência complementar, exerceram a opção de que trata o § 16 do art. 40, hipótese na qual passam 
a se submeter ao limite de benefícios do RGPS e a ter seu benefício calculado e reajustado pela regra geral. Esses servidores têm 
direito ao benefício especial de que trata o art. 3º da Lei nº 12.618/2012.
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II.4 – PROFESSORES – REGRA 2
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima 52 anos (M) ou 55 (H).
Tempo mínimo de contri-
buição

25 anos (M) ou 30 (H), em cargo de professor e exclusiva-
mente em efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio, com 20 
anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo (M/H).

Pedágio Período adicional de contribuição equivalente ao que faltar 
para atingir o tempo mínimo, na data de vigência da Emen-
da (pedágio de 100%).

Renda Mensal Integralidade (última remuneração do cargo efetivo).
Reajuste Paridade (mesmo reajuste servidores ativos).
Fundamento PEC: art. 20, § 1º.

II.5 – POLICIAIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS – REGRA 1
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima 55 anos (M/H).
Tempo mínimo de contri-
buição

25 anos (M) ou 30 (H), sendo pelo menos 15 anos
(M) ou 20 (H) de efetivo exercício em cargos dessas carrei-
ras.

Renda Mensal Lei Complementar nº 51/1985.13

Reajuste Lei Complementar nº 51/1985.
Fundamento PEC: art. 5º, caput e § 1º.

II.6 – POLICIAIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS – REGRA 2
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima 52 anos (M) ou 53 (H).
Tempo mínimo de 
contribuição

25 anos (M) ou 30 (H), sendo pelo menos 15 anos
(M) ou 20 (H) de efetivo exercício em cargos dessas carreiras.

13 O texto da PEC aprovado pela Câmara dos Deputados não define a forma de cálculo e de reajuste dos proventos de aposen-
tadoria dos policiais e agentes penitenciários federais, fazendo apenas remissão à aplicação da Lei Complementar nº 51/1985, 
que menciona “proventos integrais”. Embora a União ainda conceda aposentadoria aos policiais federais que ingressaram 
antes da instituição do regime de previdência complementar com base na última remuneração do cargo efetivo e o Tribunal 
de Contas da União (TCU) venha registrando esses atos de concessão como legais, o entendimento consolidado dos órgãos 
jurídicos da União é de que a integralidade somente subsiste para os servidores que ingressaram até 2003 e que se aposentem 
por uma das regras de transição que garanta expressamente esse direito (art. 6º da Emenda nº 41/2003 ou art. 3º da Emenda 
nº 47/2005) (conforme os Pareceres nº 151/2013/CONJUR/MPS/CGU/AGU, nº 004/2013/JCBM/CGU/AGU, nº 00010/2014/
CGU/AGU, nº 00006/2017/CONJUR-MF/CGU/AGU, SEI nº 79/2018/CAP/PGACTP/PGFN-ME e SEI nº 38/2019/CAP/
PGACTP/PGFN-ME). A decisão sobre a regra de cálculo dos policiais e agentes penitenciários possivelmente ficará a cargo 
do Poder Judiciário, encontrando-se atualmente em fase de julgamento a ADI nº 5.039, que trata dessa matéria em relação à 
lei do Estado de Rondônia.
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Pedágio Período adicional de contribuição equivalente ao que faltar 
para atingir o tempo mínimo, na data de vigência da Emenda 
(pedágio de 100%).

Renda Mensal Lei Complementar nº 51/1985.
Reajuste Lei Complementar nº 51/1985.
Fundamento PEC: art. 5º, caput e §§ 1º e 3º.

II.7 – SERVIDOR COM EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS
Critérios Mulheres / Homens
Idade mínima Não possui.
Tempo mínimo de contri-
buição

25 anos de efetiva exposição a agentes nocivos físicos, quími-
cos ou biológicos e de contribuição, com 20 anos de serviço 
público e 5 anos no cargo efetivo (M/H).

Pontos Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as 
frações, equivalente a 86 pontos (M/H).14

Renda Mensal Regra geral (vide Quadro I.1).
Reajuste Regra geral (vide Quadro I.1).
Fundamento PEC: art. 21; art. 26, caput e §§ 1º e 2º, IV.

III – PENSÃO POR MORTE

PENSÃO POR MORTE
Valor da pensão – cotas Pensão equivalente a uma cota familiar de 50% acrescida de 

cotas individuais de 10%, até o limite de 100%, não reversí-
veis aos demais dependentes quando de sua cessação.
Existindo dependente inválido ou com deficiência intelec-
tual, mental ou grave, o valor da pensão será equivalente a 
100% até o teto do RGPS, aplicando-se as cotas apenas sobre 
a parcela que exceder o teto do RGPS.
O valor da pensão por morte poderá ser inferior ao salário 
mínimo quando se trate da única fonte de renda formal do 
dependente, assim entendidos os rendimentos decorrentes 
do trabalho ou de benefício previdenciário ou assistencial de 
valor igual ou maior que o salário mínimo.15

Base de cálculo Valor da aposentadoria, se decorrente de óbito de servidor 
aposentado, ou valor da aposentadoria por incapacidade 
permanente a que teria direito, se decorrente de óbito de ser-
vidor em atividade.

14 O relatório do Senador Tasso Jereissati, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, excluiu a progressão pre-
vista no § 1º do art. 21 para essa aposentadoria especial, que chegaria a 96 pontos em 2029.

15 A vinculação da pensão ao salário mínimo foi mantida apenas no RGPS, pois a CCJC do Senado suprimiu a alteração do inciso 
V do art. 201 da Constituição, mas não alterou o § 7º do art. 40.
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Outras condições O tempo de duração da pensão por morte16 e das cotas indi-
viduais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de 
dependentes, sua qualificação e condições necessárias para 
enquadramento serão aqueles estabelecidos para o RGPS.
Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão 
por morte, apenas o enteado e o menor tutelado, desde que 
comprovada dependência econômica.

Regra especial A pensão devida aos dependentes do policial ou agente peni-
tenciário federal, decorrente de agressão sofrida no exercício 
ou em razão da função, será vitalícia para o cônjuge ou com-
panheiro e equivalente à remuneração do cargo.

Fundamento CF: art. 40, § 7º
PEC: art. 10, § 6º; art. 23; art. 26, caput e § 1º.

IV – ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS

ACUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA OU ENTRE PENSÕES
Acumulações permitidas, 
sem redução de valor

Aposentadorias decorrentes do exercício de cargos 
acumuláveis, pensões decorrentes do exercício de cargos 
acumuláveis do mesmo instituidor, aposentadorias 
concedidas por diferentes regimes de previdência.

Acumulações vedadas Aposentadorias no mesmo regime previdenciário não 
decorrentes de cargos acumuláveis, pensões do mesmo 
instituidor e no mesmo regime, ressalvadas as decorrentes 
de cargos acumuláveis.

Acumulações permitidas, 
com redução de valor

Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de 
um regime de previdência social com pensão por morte 
concedida por outro regime de previdência social ou com 
pensões decorrentes das atividades militares de que tratam 
os arts. 42 e 142 da Constituição.
Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro 
de um regime de previdência social com aposentadoria 
concedida no âmbito do RGPS ou de RPPS ou com proventos 
de inatividade decorrentes das atividades militares de que 
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição.
Aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de RPPS 
com pensões decorrentes das atividades militares de que 
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição.

16 A Lei nº 13.135/2015 estabeleceu, em relação ao cônjuge ou companheiro, os seguintes tempos de duração da pensão por morte, 
de acordo com a idade do beneficiário: 3 anos (menos de 21), 6 anos (21 a 26), 10 anos (27 a 29), 15 anos (30 a 40), 20 anos (41 
a 43) e vitalícia (44 anos ou mais).
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Regra de cálculo nas 
acumulações

Assegurado o recebimento integral do benefício mais 
vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, 
apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas, 
em salários mínimos:
80% do valor até 1 SM;
60% do valor superior a 1 até 2 SM;
40% do valor superior a 2 até 3 SM;
20% do valor superior a 3 até 4 SM;
10% do valor que exceder a 4 SM.

Fundamento PEC: art. 24.

V – TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS

PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS (PSSC)
Extinção de regimes espe-
ciais

Fica vedada a adesão de novos segurados e a instituição de 
regimes de previdência para titulares de mandatos eletivos 
na União, estados, Distrito Federal e municípios. Os atuais 
regimes entram em extinção e seus segurados poderão optar 
pela retirada, no prazo de 180 dias.

Regra de transição Os parlamentares vinculados ao PSSC, na União, poderão 
se aposentar com a idade mínima de 62 anos (M) ou 65 (H), 
desde que cumprido pedágio equivalente a 30% do tempo 
faltante para atingir o tempo de contribuição mínimo, de 35 
anos (M/H).
Estados, Distrito Federal e municípios deverão estabelecer, 
por lei, a regra de transição de seus regimes especiais, onde 
existentes.

Fundamento PEC: art. 14.

4 APLICABILIDADE DA NOVA PREVIDÊNCIA NOS ESTADOS, 

DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Mantendo a tradição histórica de uniformidade nas regras constitucionais de 
aposentadoria dos servidores públicos, o texto original da PEC nº 06/2019 previa que 
as alterações nessas regras seriam aplicadas aos RPPS de todos os entes federativos: 
União, estados, Distrito Federal e municípios.

No entanto, ao longo da tramitação na Câmara dos Deputados, ganhou força, 
e acabou prevalecendo a ideia de que as alterações deveriam se aplicar de imediato 
apenas aos servidores da União e que os demais entes deveriam assumir o ônus 
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de fazerem suas reformas em suas respectivas Assembleias Legislativas e Câmaras 
Municipais.

A motivação para essa decisão foi de ordem política, não cabendo aqui esta-
belecer juízo de valor sobre o seu mérito, uma vez que os Deputados Federais, no 
exercício do mandato que lhes foi outorgado pela população, detêm a legitimidade 
para deliberar, segundo suas convicções, sobre todas as propostas legislativas que 
lhes são submetidas.

Assim, o texto que veio a ser aprovado na Comissão Especial e no plenário 
da Câmara foi inteiramente reformulado, passando a prever que todas as regras re-
lacionadas aos critérios de concessão, cálculo e reajustamento das aposentadorias e 
pensões por morte seriam aplicadas de imediato apenas à União, cabendo a estados, 
Distrito Federal e municípios fazerem suas reformas, por meio de lei complementar 
ou lei ordinária, a depender da matéria, e mesmo emenda às Constituições estaduais 
e Leis Orgânicas, no caso das idades mínimas de aposentadoria.

Com isso, abriu-se a possibilidade de que os mais de 2.100 RPPSs do País 
passem a adotar diferentes regras de benefícios para seus servidores e que parcela 
significativa deles, muito provavelmente, não promovam quaisquer mudanças, 
permitindo que a situação de desequilíbrio venha a se agravar ainda mais nos 
próximos anos. Toma-se como exemplo para essa afirmação, a alteração nas regras 
de pensão por morte pela Lei nº 13.135/2015, aplicada apenas ao RGPS e ao RPPS 
da União, que apesar de todas as recomendações nesse sentido, foi adotada por 
menos de 1 em cada 10 RPPSs. E soma-se o fato de que em 2020 teremos eleições 
municipais.

A urgente e inevitável necessidade de uma reforma da previdência nos RPPSs 
de estados, Distrito Federal e municípios é facilmente percebida e comprovada pelo 
notório desequilíbrio das contas públicas e pelas frequentes notícias, nos anos re-
centes, de atrasos e parcelamentos nos salários dos servidores e de precarização dos 
serviços públicos em diferentes localidades do País. Mesmo nos municípios cujos 
regimes próprios são mais jovens, instituídos a partir da década de 1990, e que, em 
geral, ainda apresentam superavit financeiro, o número de aposentadorias a serem 
concedidas na próxima década será muito expressivo, com tendência de que parte 
de suas reservas passem a ser consumidas. Nos estados, o deficit financeiro dos 
RPPSs atingiu a casa dos R$ 100 bilhões em 2018 e o gráfico a seguir mostra o seu 
crescimento contínuo e acentuado nos últimos 10 anos.
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Preocupado com as consequências dessa decisão, o Senador Tasso Jereissati 
apresentou proposta, acatada pela CCJC, de que uma “PEC Paralela” possa promover 
o “reembarque” dos RPPSs dos demais entes na reforma da Previdência, dando ori-
gem à PEC nº 133/2019. A fórmula adotada não foi a de uma aplicação automática, 
por se entender que teria maiores resistências políticas à aprovação no Congresso, 
mas exigir um procedimento um pouco mais simplificado de “adesão”: lei ordinária 
de iniciativa do respectivo Chefe do Poder Executivo, adotando integralmente as 
mesmas regras aplicáveis ao RPPS da União. Além disso, no caso de essa adesão ser 
feita no âmbito do Estado, ela alcançará todos os municípios de seu território, sendo 
facultado a estes, no prazo de 360 dias, optarem pelo “desembarque”, por meio de 
lei ordinária de iniciativa do prefeito.

A adoção integral por estados, Distrito Federal e municípios alcançará a apli-
cação das seguintes regras dos servidores da União, afastando as legislações internas 
existentes: tempo de contribuição e demais requisitos para aposentadoria, inclusive 
idade mínima; critérios diferenciados para aposentadoria dos servidores a que deles 
fazem jus; critérios para concessão de pensão por morte; regras de cálculo e reajus-
tamento de aposentadoria e pensão por morte; direito adquirido; regras de transição 
para aposentadoria; regras provisórias para concessão, cálculo e reajustamento de 
aposentadoria, inclusive dos servidores com direito a critérios diferenciados; pen-
são por morte; abono de permanência; alíquota de contribuição básica, facultada a 
instituição de alíquotas progressivas.
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Embora haja uma perspectiva de que a PEC Paralela seja aprovada rapidamente 
no Senado, logo após a conclusão da votação da PEC nº 06/2019, não é possível prever 
como ela será recebida na Câmara dos Deputados e com que agilidade será votada. 
Além de possível resistência dos Deputados em retornar a tema por eles apreciado 
recentemente, outros pontos incluídos na PEC Paralela tornarão mais complexo o 
arranjo político para sua aprovação.

Porém, independentemente da aprovação da PEC Paralela, há muitos disposi-
tivos da PEC nº 06/2019 que alcançam, de forma imediata, estados, Distrito Federal 
e municípios, dos quais apresentamos um rápido panorama a seguir:

• Constitucionalização do instituto da readaptação funcional para o servidor 
que tenha sofrido limitação em sua capacidade física ou mental (§ 13 do 
art. 37).

• Rompimento do vínculo do servidor cuja aposentadoria, inclusive no RGPS, 
utilizar tempo de contribuição em cargo, emprego ou função pública desse 
vínculo (§ 14 do art. 37).

• Vedação à complementação de aposentadorias de servidores públicos e 
de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente da op-
ção pelo regime de previdência complementar ou de previsão em lei que 
extinguir RPPS (§ 15 do art. 37). O art. 7º ressalva as complementações 
concedidas até a data de entrada em vigor da Emenda.

• Vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas 
ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remune-
ração do cargo efetivo (§ 9º do art. 39). O art. 13 ressalva as incorporações 
efetivadas até a data de entrada em vigor da Emenda.

• Vedação à instituição de regimes especiais de previdência para titulares de 
mandato eletivo e à adesão de novos segurados a esses regimes existentes, 
cabendo a cada ente estabelecer as regras de transição para os atuais segu-
rados (art. 14).

•  egras e restrições na acumulação de benefícios previdenciários (art. 24).

Além desses, a PEC nº 06/2019 traz um conjunto de dispositivos relacionados 
à gestão e fiscalização dos RPPSs, cuja aplicabilidade também independe da trami-
tação da PEC Paralela:

• Obrigatoriedade de instituição, no prazo de dois anos, do regime de previ-
dência complementar para os servidores públicos titulares de cargo efetivo 
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e de adoção do limite máximo dos benefícios do RGPS para as aposenta-
dorias e pensões do RPPS (§ 14 do art. 40 e § 6º do art. 9º). Os planos de 
benefícios poderão ser administrados por entidades fechadas ou abertas 
de previdência complementar (§ 15 do art. 40), sendo que a atuação destas 
últimas dependerá de disciplina por lei complementar (art. 33).

• Obrigatoriedade de adequação, no prazo de dois anos, do órgão ou enti-
dade gestora do RPPS, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades 
autárquicas e fundacionais (§ 20 do art. 40 e § 6º do art. 9º).

No § 22 do art. 40 passa-se a prever que lei complementar federal estabelecerá 
as normas gerais de organização, funcionamento e responsabilidade na gestão dos 
RPPSs, tendo como alcance aspectos relacionados a: equilíbrio financeiro e atuarial; 
arrecadação, aplicação e utilização dos recursos; fiscalização pela União e controle 
externo e social; condições para instituição e vinculação de bens, direitos e ativos aos 
fundos previdenciários; estruturação do órgão ou entidade gestora; responsabilização 
dos agentes relacionados com a gestão; condições para adesão a consórcio público; 
parâmetros para as contribuições.

Inovação relevante trazida pelo § 22 do art. 40 é a vedação à instituição de 
novos RPPSs, mantendo-se apenas os atualmente existentes. O texto original da 
PEC previa que, nos termos da lei complementar, a criação de novos RPPSs ficaria 
condicionada à verificação prévia de sua viabilidade administrativa, financeira e 
atuarial, mas o relator, Deputado Samuel Moreira, optou por medida mais rígida, 
simplesmente proibindo a sua criação.17

Enquanto não for editada a lei complementar a que se refere o § 22 do art. 
40, fica recepcionada como tal, nos termos do art. 9º da PEC, a Lei nº 9.717/1998. 
Esse dispositivo acrescenta em seus parágrafos algumas regras a serem observadas, 
dentre elas: limita o plano de benefícios dos RPPSs às aposentadorias e pensão por 
morte, devendo outros benefícios, como os afastamentos por incapacidade tempo-
rária para o trabalho e o salário-maternidade, serem pagos diretamente pelo ente 
federativo; autoriza que recursos dos RPPSs sejam utilizados para a concessão de 
empréstimo consignado a seus segurados, observada regulamentação específica do 
Conselho Monetário Nacional; limita os parcelamentos de débitos dos entes com 
seus RPPSs ao prazo de 60 meses.

17 O Senador Lasier Martins (PODEMOS/RS) apresentou a PEC nº 156/2019, que altera o caput do § 22 do art. 40, para restabe-
lecer a possibilidade de criação de novos RPPSs.
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No art. 167 são inseridos os incisos XII e XIII que, respectivamente, vedam a 
utilização dos recursos dos RPPSs, inclusive os vinculados aos fundos do art. 249, 
para outras finalidades que não o pagamento dos benefícios previdenciários e das 
despesas necessárias a sua organização e funcionamento, e trazem o fundamento 
constitucional para a exigência do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), 
vedando a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, garantias e sub-
venções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições 
financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese 
de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento do RPPS.

O plano de custeio dos RPPSs passa a admitir as seguintes inovações em relação 
às contribuições devidas pelos segurados: as alíquotas poderão ser progressivas de 
acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido (§ 1º do art. 
149); a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá ter sua base de 
cálculo ampliada, se existir deficit atuarial, alcançando os valores que superem um sa-
lário mínimo (§ 1º-A do art. 149); não sendo suficiente a ampliação da base de cálculo 
dos aposentados e pensionistas, poderão ser instituídas contribuições extraordinárias 
dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, a vigorar por prazo determinado, 
em conjunto com outras medidas de equacionamento do deficit (§§ 1º-B e 1º-C do 
art. 149). O § 8º do art. 9º autoriza a instituição da contribuição extraordinária pelo 
prazo máximo de 20 anos. A alíquota de contribuição dos servidores dos Estados, 
Distrito Federal e municípios continua tendo como limite mínimo aquela aplicada 
aos servidores da União, exceto quando o RPPS não tiver deficit atuarial, situação 
na qual deverão ser observadas como limite mínimo as alíquotas do RGPS, não se 
considerando como ausência de deficit a implementação de segregação da massa de 
segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de deficit.

Deve-se lembrar que a Lei nº 9.717/1998 passou este ano por uma importante 
atualização, por meio da Lei nº 13.846/2019, que a aproximou do status de lei de 
responsabilidade previdenciária, que virá a receber em definitivo com a sua recepção, 
nos termos do art. 9º da PEC nº 06/2019:

•  Estabelecimento de parâmetros a serem observados pelo Conselho Mo-
netário Nacional na regulamentação da aplicação de recursos dos RPPS 
(parágrafo único do art. 6º).

•  Previsão de um regime administrativo-disciplinar para os responsáveis pela 
sua gestão, conselheiros e prestadores de serviços (art. 8º).
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•  Possibilidade de responsabilização civil de todos que tenham dado causa a 
prejuízo em aplicações financeiras realizadas em desacordo com a legislação 
(art. 8º-A).

•  Requisitos para a escolha de dirigentes e conselheiros (art. 8º-B).
•  Detalhamento das atribuições da União, por meio da Secretaria Especial 

de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para a orientação, 
supervisão, fiscalização, acompanhamento e estabelecimento de parâmetros 
e diretrizes a serem observados pelos RPPS e para emissão do CRP (art. 9º).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprovação da PEC nº 06/2019 representa um passo importante para a sus-
tentabilidade da Previdência Social no Brasil. Além de seu impacto fiscal, que con-
tribui para o reequilíbrio das contas públicas, reduzirá as desigualdades de nossa 
previdência e permitirá que essa possa continuar exercendo seu papel de proteção 
social, nos limites possíveis diante da nova realidade demográfica da população 
brasileira no século XXI.

No entanto, outros ajustes continuarão sendo necessários, em médio e longo 
prazo. De forma mais imediata, é preciso que seus efeitos sejam estendidos aos RPPSs 
dos Estados, Distrito Federal e municípios, o que se espera seja viabilizado da forma 
mais rápida possível pela PEC nº 133/2019 e, em seguida, pelas leis de ratificação 
que precisarão ser aprovadas em cada ente.

Em paralelo, e sem prescindir das alterações nos planos de benefícios e de 
custeio, a implantação das medidas relacionadas à responsabilidade na gestão previ-
denciária dos RPPSs se somará ao esforço de concretização do equilíbrio financeiro 
e atuarial do sistema de previdência dos servidores públicos, expresso em nossa 
Constituição desde o ano de 1998.
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cAPítulo 4
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PÚBLICO

Cícero Dias*

Ricardo Pena*

1 INTRODUÇÃO

A previdência complementar do servidor público tem a sua fundamentação 
principal amparada nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal (CF), a partir da 
EC nº 41, de 2003. O regramento estabelece a limitação das aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos ao valor máximo de benefício concedido pelo Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), condicionada à instituição do regime de previdência 
complementar dos servidores públicos, observadas as disposições do art. 202 da CF.

Por sua vez, o art. 202 da Carta Magna disciplina o regime de previdência 
complementar brasileiro e o define como facultativo, autônomo em relação à Pre-
vidência Social, baseado na constituição de reservas e na capitalização de recursos 
e regulado por lei complementar.

Dessa forma, a Lei Complementar – LC nº 109, de 29 de maio de 2001, define 
as regras gerais de funcionamento da previdência complementar no Brasil, ao passo 
que a Lei Complementar nº 108, de mesma data de publicação, dispõe sobre a relação 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, suas autarquias, fun-
dações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, na qualidade de 
patrocinadoras, e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar.

De acordo com a LC nº 109/2001, tal regime complementar de previdência 
pode ser operado por entidades de previdência complementar que podem ser clas-
sificadas em abertas e fechadas.

* Professor universitário da UFPE. Atuário pela UFC com mestrado em Economia e Doutorado em Estatística pela UFPE. É 
diretor de Seguridade na Funpresp-Exe.

* Auditor-Fiscal da RFB/ME. Economista com MBA em Finanças e Atuária pela USP e Doutorado em Demografia pelo Cede-
plar/UFMG. É diretor-presidente da Funpresp-Exe.
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As Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPCs) são consti-
tuídas exclusivamente sob a forma de sociedades anônimas, ligadas aos bancos e 
seguradoras, e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter 
previdenciário concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, 
acessíveis a quaisquer pessoas físicas.

Já as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs), organiza-
das sob a forma de fundação ou sociedade civil e sem fins lucrativos, são aquelas 
acessíveis aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, entes denominados 
patrocinadores; e aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter pro-
fissional, classista ou setorial, denominadas instituidores.

Cabe salientar que o § 15 do art. 40 da CF estabelece que o regime de pre-
vidência complementar dos servidores públicos, uma vez instituído, será operado 
exclusivamente por EFPC, de natureza pública, que administrará planos de benefícios 
somente na modalidade de contribuição definida.

Nesse sentido, este trabalho busca descrever os principais conceitos da pre-
vidência complementar do servidor público, a forma de governança das entidades, 
os planos de benefícios, bem como problematizar sobre as dificuldades, desafios e 
oportunidades da instituição do regime de previdência complementar dos entes 
federados, a ser oferecido aos seus servidores públicos.

2 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COMO POLÍTICA DE 

ESTADO

Em qualquer que seja o país1, o regime de previdência complementar é con-
siderado e avaliado como fundamental política de estado no que diz respeito à 
contenção de gastos públicos e à formação de poupança interna.

Em geral, os regimes públicos de previdência social financiados pelo regime de 
repartição simples, denominado internacionalmente como pay as you go, apresentam 
situação de sustentabilidade prejudicada, uma vez que dependem consideravelmente 
da estrutura demográfica da população. Neste regime de financiamento, os atuais 
contribuintes financiam as aposentadorias dos atuais inativos e pensionistas.
1 Nos USA, o regime de previdência complementar para servidores públicos civis e militares foi criado em 1986 e é administrado 

pelo TSP/Thrift Savings Plan (https://www.tsp.gov/index.html) que atualmente conta com 5,3 milhões de participantes e patri-
mônio financeiro de U$ 531 bilhões.
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Portanto, à medida que se observa um envelhecimento populacional, com o 
aumento da longevidade e a redução da taxa de fecundidade, haverá cada vez mais 
inativos para serem financiados por menos contribuintes, aumentando para todos 
os custos de financiamento do regime previdenciário, conforme pode ser observado 
na Figura 1.

Figura 1 – Pirâmides populacionais brasileiras (1980, 2010 e 2060)
Fonte/Elaboração: IBGE/Adaptado de Ansiliero e Constanzi (2017).

No Brasil não é diferente, tanto no RGPS quanto no Regime Próprio de Pre-
vidência Social (RPPS) da União e dos demais entes federados. O primeiro regime 
financiado exclusivamente por repartição simples e o segundo, a despeito do caput 
do art. 40 da CF determinar a observância de critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, presumindo o sistema capitalizado, a maioria dos RPPSs do 
País encontra-se em situação extremamente deficitária, financeira e atuarialmente, 
conforme pode ser verificado nas Figuras 2 e 3.
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Figura 2 – Resultado da Previdência Social em relação ao PIB
Fonte: Secretaria de Política Econômica. Nota Informativa – A aritmética da solvência: Previdência 
Social e (des)equilíbrio fiscal. Março/2019.

De acordo com a Figura 2, é possível verificar um aumento substancial do 
deficit no RGPS e no RPPS de estados e municípios, estando estagnado no período 
de 2011 a 2017 o resultado do RPPS da União e militares num patamar em torno 
de 1,32% do PIB.

Figura 3 – Evolução dos resultados atuariais dos RPPS – trilhões de reais
Fonte: Secretaria de Política Econômica. Nota Informativa – A aritmética da solvência: Previdência 
Social e (des)equilíbrio fiscal. Março/2019.
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Já a Figura 3 apresenta a evolução de 2016 a 2018 do resultado atuarial dos 
RPPSs. É possível verificar que, para o ano de 2018, o deficit atuarial dos RPPSs de 
R$ 7,41 trilhões representa em torno de 118% do PIB brasileiro.

Cabe salientar que para a União, com a implementação de sucessivas reformas, 
além da implementação da sua previdência complementar em 2013, já é possível 
observar uma estabilização nos resultados financeiros e atuariais do RPPS dos ser-
vidores públicos federais.

Figura 4 – Custo de Transição do Regime Previdenciário (RPPS para RPC) dos servidores públicos 
da União
Fonte: Secretaria Executiva do MF, 2012.

Portanto, implementar o regime de previdência complementar para servidores 
públicos implica, no longo prazo (ver Figura 4), redução nas despesas previdenciárias 
dos entes federados, haja vista a limitação ao teto do RGPS aplicada às aposentadorias 
e pensões dos servidores.

Ademais, a instituição da previdência complementar, fundamentada na for-
mação de reservas individuais e na capitalização de recursos, sugere a formação 
de capital e de poupança interna para a nação, potencializando investimentos em 
produção, com geração de emprego e renda para a população.
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3  CARACTERÍSTICAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

DO SERVIDOR PÚBLICO

A partir da instituição da previdência complementar por determinado ente 
federado, todos os seus servidores públicos passarão a estar com suas aposentadorias 
e pensões limitadas ao teto do RGPS, atualmente em R$ 5.839,45.

Sendo assim, aqueles servidores com remuneração acima deste valor estarão 
mais propensos em participar do plano de previdência complementar daquele ente, 
sobretudo pelo incentivo decorrente da contribuição patronal em nome no servidor 
em sua conta individual.

Conforme determinado no atual texto da Constituição Federal, a previdência 
complementar do servidor público é operacionalizada necessariamente por plano 
de benefícios na modalidade de contribuição definida.

Neste tipo de plano, os benefícios programados têm seu valor permanente-
mente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na 
fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, 
os valores aportados e os benefícios pagos. Ou seja, os valores dos benefícios serão 
função única e exclusivamente dos saldos acumulados pelos participantes em suas 
reservas individuais, formadas por contribuições de participantes e patrocinadores, 
estes correspondentes aos respectivos entes federativos.

Contudo, muitos dos planos já constituídos de servidores optaram por ins-
tituir em seus regulamentos, além dos benefícios programados, os benefícios de 
risco de invalidez, morte e sobrevivência, na maioria dos casos por intermédio de 
contratação de sociedade seguradora, para oferecer coberturas quando os saldos 
dos participantes não tiverem recursos suficientes, seja na fase inicial de formação 
de reservas, seja no tempo de longa sobrevivência do participante e total consumos 
dos seus recursos previdenciários individuais.

Portanto, em decorrência das reservas agora individualizadas, é necessário que 
os servidores acompanhem a formação e a acumulação de recursos em seus planos, 
para evitar frustrações na taxa de reposição do valor da aposentadoria (relação entre 
o primeiro benefício previdenciário e último salário mensal) nas datas das aposen-
tadorias, evidenciando-se uma completa mudança de conceito na previdência do 
servidor público, pois agora são imperativos o acompanhamento e o planejamento 
previdenciário permanente.



77

Capítulo 4 – Previdência Complementar do Servidor Público

Outra característica fundamental da previdência complementar dos servi-
dores públicos está relacionada à entidade administradora dos planos de bene-
fícios. Atualmente, há exclusividade da administração dos planos de servidores 
em EFPC.

A repercussão da gestão dos planos nestas entidades está diretamente ligada 
aos custos de administração. Por serem entidades sem fins lucrativos, conforme 
determina a LC nº 109/2001, nas EFPCs todos os recursos auferidos de rentabilida-
de oriunda da aplicação das contribuições são revertidos às contas individuais dos 
participantes. Portanto, há de se esperar que ao final do período contributivo, depois 
de decorrida toda a vida laboral, haja mais reserva na conta do participante em uma 
EFPC do que em uma EAPC, que possui finalidade lucrativa.

O mercado de previdência complementar pratica a cobrança de duas taxas 
para a administração dos planos. Uma delas, denominada de taxa de carregamento, 
é cobrada sobre o valor da contribuição mensal. Já a taxa de administração é aquela 
cobrada anualmente sobre o saldo acumulado do participante. Neste caso, há cobran-
ça de taxa sobre a mesma contribuição todo ano e sobre os valores de rentabilidade 
obtidos. Portanto, no longo prazo, a taxa de administração tende a ter repercussões 
negativas sobre a acumulação de reservas previdenciárias pelos participantes.

Em média, o mercado das EAPC2 cobra, além das taxas de carregamento, taxas 
de administração entre 1% e 3% ao ano. Para ilustrar, foram efetuadas simulações 
de acumulação de reservas no período de 35 anos de contribuição, com valor anual 
da contribuição de R$ 24 mil, pressupondo uma rentabilidade real anual de 4%. Os 
resultados estão apresentados na Tabela 1 e demonstram que quanto menores as 
taxas aplicadas, mais reservas acumuladas são obtidas.

Foram efetuadas diversas combinações de taxas de administração e taxas de 
carregamento. Para as 10 primeiras EFPCs de servidores públicos já instituídas, 
foram pegos os valores atualmente cobrados das referidas taxas. Já para as quatro 
últimas simulações, pegaram-se as taxas praticadas frequentemente no mercado de 
previdência complementar aberta.

2 Ver vídeo. Disponível em: https://m.youtube.com/watch?v=l7QGoZc14Sg.
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EFPC

Taxa de 
Carrega-

mento
(A)

Taxa de 
Adminis-

tração
(B)

Taxa de 
Adminis-

tração 
Equivalente (C)

Taxa de Carre-
gamento 

Equivalente 
(D)

Reserva 
Acumulado 

– R$
(E)

Funpresp-EXE* 3,00% 0,00% 0,15% 3,00% 1.714.623,79
Funpresp-JUD 6,00% 0,00% 0,30% 6,00% 1.661.594,19
Prevcom 4,00% 1,00% 1,21% 21,60% 1.385.054,40
Preves 6,00% 0,00% 0,30% 6,00% 1.661.594,19
RJPrev 7,00% 0,70% 1,07% 19,40% 1.424.352,76
RSPrev 6,50% 0,00% 0,32% 6,50% 1.652.755,93
Prevcom-MG 7,00% 0,00% 0,35% 7,00% 1.643.917,66
Prevnordeste 7,00% 0,00% 0,35% 7,00% 1.643.917,66
SCPrev 7,00% 0,00% 0,35% 7,00% 1.643.917,66
Prevcom-BrC 6,50% 1,00% 1,34% 23,70% 1.348.985,28
Banco A 0,00% 1,00% 1,00% 18,40% 1.442.765,00
Banco B 0,00% 1,50% 1,50% 25,09% 1.309.056,13
Banco C 0,00% 2,00% 2,00% 32,06% 1.191.139,84
Banco D 1,00% 1,00% 1,05% 19,20% 1.428.337,35

Tabela 1 – Comparativo: taxas de carregamento e administração
Fonte: Elaboração dos autores.
(*) A Funpresp-Exe cobra taxa de carregamento decrescente que varia de 7% a 3%, a depender do 
tempo de plano, passando-se a maior parte do período contributivo com taxa de 3%.

Comprova-se, portanto, que a taxa de administração é bem mais danosa que 
a taxa de carregamento para a acumulação de reservas. Por exemplo, em se pegando 
o plano da Funpresp-Exe, com taxa de carregamento de 3% e 0% de taxa de admi-
nistração, acumula-se, em 35 anos, o valor de R$ 1,7 milhão na reserva individual 
de aposentadoria. Da mesma forma ter-se-ia o mesmo valor acumulado se fosse 
aplicada a taxa de carregamento de 0% e 0,15% de taxa de administração.

Por outro lado, no Banco C, que cobra taxa de 0% de carregamento e 2% de 
taxa de administração, seria acumulado R$ 1,19 milhão, que corresponde à mesma 
acumulação se fosse cobrada uma taxa de carregamento equivalente de 32,06% e 0% 
de taxa de administração. Ou seja, os custos de administração nas EFPCs são bem 
inferiores aos custos das EAPCs, pelos motivos já expostos.

É importante esclarecer que os custos de administração de um plano de pre-
vidência complementar são inversamente proporcionais ao número de participantes 
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vinculados a determinada entidade. Para se ter uma noção, apresenta-se na Tabela 
2 as despesas per capita de diversas EFPCs de servidores públicos, conforme estu-
do publicado pela Superintendência de Previdência Complementar (Previc), órgão 
fiscalizador das EFPCs.

Não à toa, a Funpresp-Exe possui o menor custo per capita anual, conforme já 
refletido nas taxas por ela cobradas, apresentadas na Tabela 1 acima. Ora, a Funpresp-
-Exe é a fundação de previdência complementar do servidor público federal do Poder 
Executivo que administra dois planos previdenciários, conta com 186 Patrocinadores, 
125 carreiras, 1.100 RHs em 26 estados e no DF. Portanto, com maior capacidade de 
captação de participantes, dados o número de servidores federais em comparação 
aos demais entes federados.

EFPC
Ano da 

Instituição do 
Plano

Quantidade de 
Adesões

Despesa anual per 
capita – R$

Funpresp-EXE 2013 73.133 492,00
Funpresp-JUD 2013 14.580 624,00
Prevcom 2013 27.034 791,00
Preves 2013 4.164 1.018,00
RJPrev 2013 2.225 1.508,00
RSPrev 2016 614 5.014,00
Prevcom-MG 2014 357 8.348,00
Prevnordeste 2015 461 8.406,00
SCprev 2015 270 11.929,00
Prevcom-BrC 2015 81 53.461,00

Tabela 2 – Despesas per capita das EFPCs em funcionamento dos servidores públicos
Fonte: Previc. Estudo de despesas administrativas das EFPCs. Brasília, 2018.

Por fim, em geral, os investimentos das EFPCs são norteados no longo pra-
zo, ao contrário das EAPCs. Nas primeiras não é possível o resgate das reservas 
acumuladas sem a cessação do vínculo funcional com o patrocinador, conforme 
determinado na LC nº 109/2001, sendo possível o alcance de maiores resultados 
nos investimentos. Já nas EAPCs, como são acessíveis a quaisquer pessoas físicas, é 
possível o resgate a qualquer tempo. Deste modo, sendo necessários investimentos 
de maior liquidez, em detrimento de maiores rentabilidades futuras.
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4 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DAS EFPCs DE SERVI

DORES PÚBLICOS

A estrutura de governança das EFPCs dos servidores públicos é estabelecida, 
principalmente, pela LC nº 108/2001. A referida norma dispõe sobre o funciona-
mento destas entidades patrocinadas por entes públicos, caso que contempla os entes 
federados e a União quando da instituição das suas previdências complementares.

Nesse sentido, a lei define a constituição da estrutura organizacional destas 
entidades compostas por conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria-executiva.

Em linhas gerais, ao conselho deliberativo, órgão máximo da entidade, cabe a 
definição da política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios, 
bem como a definição de matérias relacionadas à alteração de estatuto e regulamentos, 
gestão e política de investimentos, nomeação de diretores, dentre outros. Em suma, o 
conselho deliberativo define as diretrizes gerais de funcionamento da EFPC.

Já o conselho fiscal é o órgão de controle interno da entidade, cabendo-lhe a 
fiscalização dos atos praticadas pela diretoria-executiva, em obediência às diretrizes 
estabelecidas pelo conselho deliberativo.

Por sua vez, a diretoria-executiva é o órgão responsável pela gestão da en-
tidade, em conformidade com a política de administração traçada pelo conselho 
deliberativo. A estrutura de governança de uma EFPC, conforme estabelecido pela 
LC nº 108/2001, bem como a composição dos respectivos órgãos colegiados está 
demonstrada na Figura 5.

Figura 5 – Estrutura de Governança de uma EFPC de servidor público
Fonte: Elaboração dos autores.
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Cabe salientar que metade dos membros dos conselhos são eleitos pelos par-
ticipantes e metade indicados pelos patrocinadores. Além disso, cabe o voto de 
qualidade ao membro do conselho deliberativo indicado pelo patrocinador, e ao 
membro do conselho fiscal eleito pelos participantes, que presidirão os respectivos 
colegiados.

5 PROJETO DE LEI Nº 6.088, DE 2016

Encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 
6.088, de 6 de setembro de 2016, denominado de PrevFederação, com o objetivo de 
alterar a Lei nº 12.618/2012, para permitir que planos de benefícios patrocinados 
pelos Poderes Executivos, Legislativos e Judiciários dos estados, do Distrito Fede-
ral e dos municípios, inclusive das respectivas autarquias e fundações, Ministérios 
Públicos, Defensorias Públicas e Tribunais de Contas, que tenham instituído os 
correspondentes Regimes de Previdência Complementar, possam ser administra-
dos pela Funpresp-Exe, que tende a ser o maior fundo de pensão do País em muito 
pouco tempo.

Como demonstrado, o benefício da escala e de escopo (CAETANO, 2014) é 
variável preponderante na redução dos custos de administração de uma EFPC. Além 
disso, muitos estados e municípios que criaram suas EFPCs estão com dificuldades 
administrativas e financeiras, uma vez que não estão logrando êxito na captação 
de participantes, sobretudo pela falta de concursos públicos devido à fragilizada 
situação fiscal dos entes federativos.

O objetivo do PL nº 6.088/2016 é aproveitar a estrutura administrativa da 
Funpresp-Exe, já estabelecida e de menor custo per capita entre as EFPCs de ser-
vidores públicos, no apoio aos demais entes federados que desejem instituir seus 
regimes de previdência complementar. Cabe, ainda, salientar que mesmo se com-
parada às demais EFPCs, a Funpresp-Exe se posiciona entre as entidades do País 
com menores custos de administração per capita, conforme pode ser verificado no 
Estudo de Despesas Administrativas das EFPCs (PREVIC, 2018).

Atualmente, a estrutura organizacional da Funpresp-Exe é representada con-
forme a Figura 6.
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Figura 6 – Estrutura Organizacional da Funpresp-Exe
Fonte: Elaboração dos autores.

A Funpresp-Exe administra atualmente dois planos de benefícios, o ExecPrev 
e o LegisPrev, vinculados aos Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, conta 
com 88 mil participantes3 e um patrimônio financeiro de R$ 2,05 bilhões. Como 
se pode ver, cada um dos planos possui o seu Comitê de Assessoramento Técnico, 
vinculado ao conselho deliberativo da entidade, composto por seis membros, sendo 
50% eleitos entre os participantes, e o restante indicado pelo patrocinador.

Pelos termos do PL, haverá a possibilidade de a Funpresp-Exe administrar pla-
nos de outros patrocinadores, sejam planos exclusivos ou planos multipatrocinados, 
em que vários patrocinadores estarão vinculados a um único plano de benefícios, 
dando oportunidade de entes federados com poucos servidores com remuneração 
acima do teto do RGPS instituírem a sua previdência complementar.

3 A Lei nº 13.183, de 2015, criou, de forma pioneira, a adesão automática dos novos servidores públicos da União ao regime de 
Previdência Complementar, preservado o direito de desistência num prazo de 90 dias.
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Outra vantagem trazida pelo PL é que determinado ente federado poderá 
“incubar” seu plano de previdência na Funpresp-Exe até que obtenha escala sufi-
ciente, momento em que poderá criar a sua própria entidade fechada de previdência 
complementar e transferir o gerenciamento do seu plano de benefícios para a nova 
entidade, retirando-o da Funpresp-Exe.

O modelo da estrutura de governança, após a aprovação do projeto está ilus-
trado na Figura 7. Cada plano de benefícios terá um Comitê de Assessoramento 
Técnico vinculado ao conselho deliberativo, assim como atualmente ocorre com os 
planos do Poder Executivo e do Poder Legislativo administrados pela Funpresp-Exe.

Figura 7 – Modelo de Estrutura de Governança da Funpresp-Exe com aprovação do PL nº 6.088
Fonte: Elaboração dos autores.

Inclusive, cada eventual plano multipatrocinado também estará representado 
na estrutura de governança da Fundação com o seu Comitê de Assessoramento, da 
mesma forma vinculado ao conselho deliberativo da entidade.

6 PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 06/2019

A Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019, em tramitação no Con-
gresso Nacional, está trazendo três principais pontos relacionados à previdência 
complementar do servidor público federal, todos contidos no art. 40 da CF.
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O primeiro diz respeito à exclusão da natureza pública das entidades a serem 
criadas pelos entes federados. Até então, todas as EFPCs de servidores públicos 
criadas possuem natureza pública como característica, em que o principal reflexo é 
a necessidade de licitação de bens e serviços e a realização de concurso público para 
contratação de pessoal para o quadro próprio da entidade, além do atendimento 
aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da eficiência 
e da economicidade.

Com a retirada, as entidades terão mais liberdade na contratação de pessoal e 
bens e serviços, porém com o risco do distanciamento da observância aos princípios 
anteriormente elencados.

Outro ponto importante de proposição de alteração constitucional relaciona-
do à previdência complementar dos servidores públicos é a da obrigatoriedade da 
instituição do regime de previdência complementar por todos os entes federativos 
no prazo de dois anos.

Muitos dos entes não possuem e nem possuirão escala suficiente para criar a 
sua fundação de previdência complementar, uma vez que boa parte dos seus servi-
dores auferem remuneração abaixo do teto do RGPS. Por outro lado, outros entes 
federados maiores não atingirão escala suficiente no prazo de dois anos para poder 
instituir seu regime complementar previdenciário, assim como a respectiva EFPC.

Todos esses poderão ser beneficiados caso adiram a entidades já constituídas, 
seja por vinculação a um plano específico, seja a um plano multipatrocinado. Essas 
são, no momento, as estratégias previdenciárias mais racionais e econômicas para 
quaisquer entes federados, indistintamente.

Por fim, a última mudança importante proposta pela PEC nº 06 é a possiblidade 
de o regime de previdência complementar dos servidores públicos ser administrado 
pelas EAPCs.

Ora, como dito, os custos de administração das EAPCs em geral são mais 
elevados se comparados com os das EFPCs. Em se referindo a planos de contribui-
ção definida, quanto menores os custos de administração, maiores são os resultados 
direcionados às contas individuais dos participantes.

No entanto, a possibilidade, se aprovada, favorecerá a competição e a concor-
rência entre todas as entidades, sejam abertas ou fechadas, privilegiando os partici-
pantes dos planos de benefícios.

Além disso, permitirá que pequenos entes federados adiram a planos em EAPC 
sem necessidade de busca de uma EFPC, haja vista que terá muito poucos ou até 
mesmo nenhum servidor propenso a aderir ao plano de previdência complementar.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi apresentar e descrever as principais característi-
cas da previdência complementar dos servidores públicos, a modalidade dos planos 
de benefícios, a forma de governança, assim como alguns desafios e perspectivas.

Foi demonstrado que a previdência complementar se apresenta como política 
fiscal de estado, objetivando-se controle de gastos e geração de poupança interna 
para o País.

Dentre as principais características do regime complementar de previdência 
de servidores públicos está a modalidade do plano de contribuição definida, a admi-
nistração por EFPC, a natureza pública destas entidades e os custos de administração 
em função do benefício de escala.

Verificou-se que a taxa de administração é bem mais nociva à formação de 
reservas que a taxa de carregamento e que há entidades, abertas e fechadas, prati-
cando taxas abusivas.

Descreveu-se também a atual estrutura de governança das EFPCs de patroci-
nadores públicos, conforme regulado pela LC nº 108/2001, bem como um modelo 
de governança para a Funpresp-Exe, caso seja aprovado o PL nº 6.088/2016, que 
permitirá à entidade administrar planos de benefícios de outros entes federados.

Foram apresentados, ainda, pontos importantes da PEC nº 06/2019 que im-
pactam o regime de previdência complementar dos servidores públicos. Em linhas 
gerais, as EFPCs de servidores não mais terão a natureza pública e todos os entes 
federados deverão instituir seus regimes de previdência complementar no prazo de 
dois anos, por intermédio de entidades abertas ou fechadas.

Por fim, cabe a cada ente federado avaliar e decidir a melhor estratégia previ-
denciária na instituição do seu regime complementar, dados o benefício da escala, 
os altos custos de administração, a facilidade de acesso, o tamanho do ente federado 
e a perspectiva no curto prazo de novos concursos públicos e, consequentemente, 
novos participantes aos planos de benefícios da previdência complementar. Notada-
mente, é indubitável que a melhor alternativa para qualquer ente federativo no curto 
prazo é aderir a uma EFPC já constituída ou a um plano já existente, observadas as 
características de cada estado ou município.
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cAPítulo 5
OS RPPSs EM JUÍZO

Bruno Sá Freire Martins*

1 INTRODUÇÃO

A aplicação das normas previdenciárias ao longo do tempo se constitui em 
fatos ensejadores de controvérsias cuja solução tem desembocado diretamente no 
Poder Judiciário.

Os segurados inconformados com as mudanças de regras e com a aplicação 
tanto das anteriores quanto das vigentes têm buscado na Justiça a suposta correção 
dos erros administrativos, além disso, cresce cada vez mais a controvérsia acerca da 
possibilidade ou não de os Regimes Próprios atuarem como autores de ações judi-
ciais, em especial quando versam sobre situações de inadimplemento de obrigações 
por parte dos entes federados.

Situação essa cuja verificação exige a análise de uma série de pressupostos.

2 NATUREZA JURÍDICA

Sendo o primeiro deles a natureza jurídica sob a qual a unidade gestora é 
constituída no âmbito do respectivo ente federado, pois nunca é demais lembrar que 
a Constituição Federal limitou-se apenas e tão somente a estabelecer a necessidade 
de criação de uma unidade gestora única por ente federado.

Conceituada pelo inciso V do art. 2º da Orientação Normativa nº 02/2009 do 
extinto Ministério da Previdência, hoje substituído pelo Ministério da Economia 
como a entidade ou órgão integrante da estrutura da Administração Pública de

* Servidor público do Estado de Mato Grosso, possui graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá (2002), especialista em 
Direito Público e Direito Previdenciário. Atuou como Superintendente de Previdência, Secretário-Adjunto de Gestão de Pessoas e 
Secretário de Estado da Secretaria de Administração do Governo do Estado do Mato Grosso e Presidente do Instituto de Assistência 
à Saúde dos Servidores do Estado – MATO GROSSO SAÚDE. Hoje ministra aulas em cursinho preparatório e cursos de pós-
-graduação, atua como advogado e exerce cargo público de provimento efetivo, fundou o site www.previdenciadoservidor.com.br.
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cada ente federativo que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a 
operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos 
previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios.

Então, o ato administrativo de natureza normativa ao utilizar-se da expressão 
entidade ou órgão deu amplitude ao conceito e delegou aos Entes Federados a defini-
ção da natureza jurídica da unidade gestora, já que a expressão entidade encontra-se 
diretamente ligada às estruturas que integram a Administração Pública indireta, 
enquanto os órgãos estão localizados na administração pública direta.

Não sendo demais lembrar que, conforme ensina Marçal Justen Filho (2016, 
p. 288):

A Constituição atribui a um conjunto de sujeitos políticos a 
titularidade de competências administrativas. Utiliza-se a ex-
pressão Administração direta para indicar o ente político que, 
por determinação constitucional, é o titular da função adminis-
trativa. A Administração direta compreende a União, os estados, 
o Distrito Federal e os municípios.

Em princípio, todas as funções de Administração Pública estatal são atribuí-
das constitucionalmente a esses entes políticos. Mas o Direito permite que o ente 
político atribua uma parcela de suas competências administrativas estatais a outros 
sujeitos de direito, criados diretamente por lei ou mediante autorização legal. Essas 
outras pessoas jurídicas não são entes políticos, nem titulares de poderes atribuídos 
diretamente pela Constituição. Utiliza-se a expressão Administração indireta para 
referir-se a essas pessoas meramente administrativas. Elas recebem as suas compe-
tências de modo indireto, por uma decisão infraconstitucional das pessoas políticas, 
a quem tais competências foram originalmente atribuídas.

Daí, no âmbito da Administração direta encontram-se os órgãos cuja prin-
cipal característica reside no fato de não possuírem personalidade jurídica própria, 
enquanto na Administração indireta estão as autarquias, fundações, sociedades de 
economia mista e empresas públicas que possuem personalidade jurídica própria e 
podem ser constituídas sob a forma de pessoa jurídica de direito público (autarquias 
e fundações) ou de direito privado (fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista).
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Deve-se ressaltar, desde já, que a gestão do Regime Próprio, atribuição outor-
gada pela Constituição Federal às unidades gestoras, é incompatível com as empresas 
públicas e sociedades de economia mista.

Isso porque ambas têm por finalidade a realização de serviços públicos de-
legáveis ao particular ou a exploração da atividade econômica, afastando, assim, a 
gestão do RPPS por não se constituir essa em atividade econômica e muito menos 
em serviço público delegável ao particular.

Portanto, há de se reconhecer a possibilidade de a unidade gestora ser cons-
tituída apenas como órgão da Administração direta, autarquia ou fundação.

3 ATUAÇÃO JUDICIAL

E a forma de atuação jurídica da unidade gestora está diretamente relacionada 
a sua natureza jurídica, uma vez que o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I – a União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou 
mediante órgão vinculado;
II – o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III – o município, por seu prefeito ou procurador;
IV – a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei 
do ente federado designar;
...

Previsão essa decorrente do fato de que os órgãos da Administração direta 
não detém personalidade jurídica própria, razão pela qual sua atuação em juízo se dá 
na condição de ente federado, ou seja, ainda que esteja diante de uma Secretaria de 
Previdência, por exemplo, a parte no processo judicial será o Estado ou o município.

Já as entidades da Administração indireta, por deterem personalidade jurídica 
própria, estão legitimadas para atuar em juízo em nome próprio, assim, as unidades 
gestoras constituídas sob a forma de autarquias ou fundações devem integrar os 
polos de um processo judicial.

Há de se ressaltar, desde já, que os mandados de segurança, conforme se de-
preende do art. 1º da Lei nº 12.016/2009 têm por objetivo combater ato tido como 
ilegal ou praticado com abuso de poder de autoridade, razão pela qual no polo passivo 
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dessas demandas não figura nem o ente federado nem a unidade gestora, mas, sim, 
o agente público que praticou o ato que se irá discutir judicialmente.

Devendo-se destacar, ainda, que na condição de ente público, seja integrante 
da Administração direta, seja como entidade da Administração indireta às unidades 
gestoras dos regimes próprios gozam de todos os privilégios processuais concedidos 
aos demais integrantes do Poder Público.

Abarcando, inclusive, a questão que envolve a expedição de precatórios e 
requisições de pequeno valor, com a ressalva de que nos casos de entidades da Ad-
ministração indireta, alguns tribunais de Justiça estabelecem a existência de uma fila 
própria de precatórios que, nesses casos, deve respeitar também as regras atinentes 
aos precatórios alimentares.

Pois, em um primeiro momento, aparentemente, todos os precatórios alusivos 
ao regime próprio possuem natureza alimentar, contudo, não se pode perder de vista 
que as unidades gestoras também praticam atos de gestão, tais como a celebração 
de contrato.

Hipótese em que os precatórios, caso venham a existir, não terão natureza 
alimentar.

4 LEGITIMIDADE ATIVA

No que tange à possibilidade de figurar no polo ativo de demandas judiciais, 
além de todas as prerrogativas e deveres inerentes àqueles que propõem uma de-
manda judicial há de se destacar o fato de que essa legitimidade deve ser exercida 
considerando a natureza jurídica da unidade gestora.

Portanto, quando se trata de unidade gestora integrante da Administração 
direta o legitimado para atuar como autor em juízo é o ente federado que atuará na 
defesa dos interesses do regime próprio.

Enquanto que, quando se tratar de ente da Administração indireta, a atuação 
como autor de uma demanda judicial será feita diretamente pela unidade gestora.

E, nesse ponto, surge grande controvérsia acerca da possibilidade de a uni-
dade gestora acionar o ente federado pelo descumprimento de obrigação que lhe 
foi imposta por lei, a título de exemplo, pode o Instituto de Previdência promover 
a cobrança judicial das contribuições previdenciárias não repassadas pelo ente fe-
derado?
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Nesse aspecto, cumpre destacar, inicialmente que a unidade gestora, apesar 
de integrar a estrutura organizacional do Poder Executivo, é dotada de autonomia 
ante a sua função constitucional de gerir o sistema previdenciário de servidores 
efetivos e vitalícios de todos os Poderes, portanto, defende os interesses de todos os 
servidores públicos do ente federado.

Além disso, o fato de ser uma entidade que integra a Administração Pública 
indireta faz com que, conforme já dito, seja dotada de personalidade jurídica própria 
diversa da do ente que a criou.

Fato este que afasta a subordinação entre o ente estatal e a entidade da Admi-
nistração indireta, cabendo ao primeiro promover apenas e tão somente a supervisão 
das atividades desta para fins de verificação se está ocorrendo o cumprimento das 
finalidades para a qual ela foi criada.

Essa é, inclusive, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 163):

São objetivos deste controle ou “supervisão” assegurar o cum-
primento dos objetivos fixados em seu ato de criação; harmo-
nizar sua atuação com a política e programação do governo 
no correspondente setor de atividade; zelar pela obtenção de 
eficiência administrativa e pelo asseguramento de sua autono-
mia administrativa, operacional e financeira.

Contudo, vale ressaltar que parte da doutrina não acompanha esse enten-
dimento, conforme se depreende dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho 
Filho (2018, p. 567):

Outro é o sentido de autarquia. Aqui a conotação não é de caráter 
político, mas sim administrativo. O Estado, quando cria autar-
quias, visa a atribuir-lhes algumas funções que merecem ser exe-
cutadas de forma descentralizada. Daí não poderem criar regras 
jurídicas de auto-organização, nem terem capacidade política. 
Sua função é meramente administrativa. Por tal motivo é que se 
pode afirmar que, enquanto a autonomia é o próprio Estado, a 
autarquia é apenas uma pessoa administrativa criada pelo Estado.

Então, para aqueles que se filiam à corrente do professor José dos Santos Car-
valho Filho (2018) não se admite qualquer ação autárquica contrária ao respectivo 
ente criador.
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Já para os defensores da autonomia das entidades da Administração indireta 
há de se reconhecer a possibilidade de que ela possa ser titular de demanda em des-
favor do ente federado, ainda mais pelo fato de serem detentoras de personalidade 
jurídica própria.

Sendo válida aqui a lição de Cândido Rangel Dinamarco (2019, p. 246):

Partes são os sujeitos interessados da relação processual, ou os 
sujeitos do contraditório instituído perante o juiz (Liebman). 
Dizem-se interessados porque ali estão sempre em defesa de 
alguma pretensão própria ou alheia, em preparação para rece-
berem os efeitos do provimento final do processo. Elas parti-
cipam dos combates inerentes a este e beneficiar-se-ão com os 
seus efeitos substanciais diretos e indiretos, ou os suportarão: 
a tutela jurisdicional a ser concedida endereçar-se-á a uma das 
partes, impondo-se à outra o sacrifício de uma pretensão (parte 
vencedora e parte vencida).

Fazendo surgir, assim, a chamada personalidade judiciária, que consiste na 
possibilidade de defesa em juízo das prerrogativas da entidade que independe da 
personalidade jurídica.

Tanto que Hely Lopes Meirelles (2006, p. 612-613):

A capacidade processual da Câmara para a defesa de suas prer-
rogativas funcionais é hoje pacificamente reconhecida pela 
doutrina e pela jurisprudência. Certo é que a Câmara não tem 
personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. Pessoa 
jurídica é o Município. Mas nem por isso se há de negar capa-
cidade processual, ativa e passiva, à Edilidade, para ingressar 
em juízo quando tenha prerrogativas ou direitos a defender.

Posicionamento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA 
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO 
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANDADO DE SEGURANÇA 
IMPETRADO POR CÂMARA MUNICIPAL PARA DISCUTIR 
RETENÇÃO DE VALORES DO FPM. ILEGITIMIDADE ATIVA.
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Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou 
contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas 
apenas personalidade judiciária, a qual lhe autoriza apenas atuar 
em juízo para defender os seus interesses estritamente institucio-
nais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia 
e independência do órgão, não se enquadrando, nesse rol, o 
interesse patrimonial do ente municipal.
Nesse sentido: REsp nº 1.164.017/PI, 1ª Seção, Rel. Min. Castro 
Meira, DJe de 6/4/2010.
Recurso especial não provido. (REsp nº 1429322/AL, Rel. Mi-
nistro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
20/2/2014, DJe 28/2/2014).

Tendo, inclusive, editado Súmula nesse sentido:

Súmula nº 525
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, 
apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar 
em juízo para defender seus direitos institucionais.

Portanto, mutatis mutandi, ao se reconhecer legitimidade processual ao Poder, 
na defesa de seus interesses institucionais, inclusive para acionar outro Poder, já que, 
em regra, essa defesa ocorre em geral em discussões relacionadas à não observância 
das prerrogativas de um por parte do outro, há de se reconhecer a mesma legitimi-
dade às unidades gestoras.

Uma vez que, além de possuírem personalidade jurídica própria e autonomia, 
as unidades gestoras podem e devem atuar em todas as esferas na defesa de seus 
interesses institucionais, no caso, o interesse previdenciário dos segurados.

5 LEGITIMIDADE PASSIVA

Com relação ao polo passivo da demanda, há de se ressaltar que a unidade 
gestora, quando detentora de personalidade jurídica própria, deve figurar nas de-
mandas judiciais como parte requerida.
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Já quando integrante da Administração direta o polo passivo da demanda 
será o respectivo ente federado, já que não há personalidade jurídica da unidade 
gestora.

Em ambas as hipóteses a unidade gestora também gozará dos privilégios pro-
cessuais outorgados à Fazenda Pública, inclusive quanto à expedição de precatórios 
ou requisição de pagamento de pequenos valores.

Ressalve-se que, conforme afirmado anteriormente, nos casos de mandado 
de segurança o “polo passivo” é integrado pela autoridade que praticou o ato tido 
como ilegal.

Com a observância de que, nos termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 
12.016/2009, o magistrado deve dar ciência da ação à pessoa jurídica a que pertence 
a autoridade dita coatora para que, caso haja interesse, ela passe a integrar o feito.

O que, salvo melhor juízo, deve se dar mediante o ingresso na condição de 
integrante do polo passivo, já que não se trata de hipótese clara de intervenção de 
terceiro.

Além disso, é importante ressaltar que alguns entes federados adotaram, nas 
concessões de aposentadoria, a regra de que o ato concessório deve ser assinado 
pelo titular da unidade gestora e pelo gestor máximo do município ou do estado.

Portanto, quando as ações pretendem a modificação do conteúdo do ato e a 
unidade gestora detém personalidade jurídica própria a demanda judicial deve ser 
proposta obrigatoriamente contra o ente federado e contra a unidade gestora, por 
se tratar de litisconsórcio necessário, sob pena de extinção do feito.

Nesse sentido:

Servidor público estadual. Modificação dos proventos de apo-
sentadoria. Ausência do Instituto de Previdência na lide. Litis-
consórcio necessário. Extinção. Necessidade.
Não se tendo formado o litisconsórcio passivo necessário, deve 
ser extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de 
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 
(Recurso Inominado 0008038- 67.2014.822.0601, Rel. Des. José 
Jorge R. da Luz, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 
Turma Recursal, julgado em 14/8/2015. Publicado no Diário 
Oficial em 24/8/2015).
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6 INTERVENÇÃO DE TERCEIRO

Como leciona José Eduardo Carreira Alvim (2018, p. 269):

A intervenção de terceiros é uma modalidade de ingresso de um 
terceiro num processo entre duas outras partes, com o propósito 
de extrair dele uma utilidade adicional; sendo uma modalidade 
interventiva ligada ao tema da extensão subjetiva da sentença, na 
medida em que amplia a relação jurídica deduzida no processo, 
ou produz uma modificação subjetiva das partes.

Nessa condição, a unidade gestora passa a deter legitimidade para passar a 
integrar as demandas judiciais cujos efeitos recaiam diretamente sobre sua área de 
atuação.

Situação muito comum, nos casos de discussões judiciais em que se busca o 
reconhecimento da existência de união estável, com o servidor falecido para posterior 
apresentação de pedido administrativo do benefício pensão por morte.

Isso porque o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 124. Considera-se 
litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação 
jurídica entre ele e o adversário do assistido.”

Já tendo os tribunais pátrios reconhecido a necessidade de que a unidade 
gestora previdenciária passe a integrar o feito, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECI-
MENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS PREVIDENCIÁ-
RIOS. INSS COMO PARTE OU DETENTOR DE INTERESSE 
NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido auto-
ral, no sentido de reconhecer a existência de união estável entre 
o requerente e o de cujus para fins previdenciários.
Em se tratando o feito de ação declaratória de reconhecimento 
de união estável, proposta exclusivamente para fins de obtenção 
de pensão por morte, o INSS é parte legítima para figurar na 
lide, o que enseja a competência da Justiça Federal para pro-
cessamento e julgamento da causa. Preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam do INSS rejeitada.
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Tendo em vista o domicílio do autor não sediar vara do juízo 
federal, é permitido o pleito de benefício previdenciário perante 
a Justiça estadual, nos termos do art. 109, § 3º, da CF/1988. (CC 
nº 3.083/PE, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, Pleno, Julgamento: 16/9/2015).
Da análise dos autos, observa-se que foram acostados os se-
guintes documentos: certidão de óbito da companheira, datada 
de 21/6/2012; contas de energia elétrica e de água, em nome 
da falecida e em nome do autor, nas quais consta o mesmo 
endereço (fls. 17/19); registro de casamento da filha Maria das 
Dores da Silva, datada de 4/8/2004, em que consta o autor e 
a falecida como seus pais (fl. 22); certidões de nascimento de 
Valmir de França Silva e Andréa Josefa de França Silva, nascidos 
em 15/12/1974 e 4/5/1984, respectivamente, em que constam o 
autor e a falecida como pais (fls. 23/24).
Da prova testemunhal colhida em audiência (fls. 53/54), vê-se 
que as testemunhas afirmam que conhecem o autor há aproxi-
madamente 20 (vinte) anos, sendo uníssonas em declarar que, 
desde quando conheceram o autor, ele morava com Alaíde e que 
eles nunca se separaram. Sendo todos firmes, pois, em atestar 
a condição de companheirismo do autor e da falecida. Apela-
ção improvida. (TRF 5. PROCESSO: 00031566820154059999, 
AC – Apelação Cível nº 583.568, Desembargador Federal Ivan 
Lira de Carvalho (Convocado), Segunda Turma, Julgamento: 
27/10/2015, Publicação: DJE 10/11/2015, p. 72).

Assim, a unidade gestora se constitui em parte legítima para figurar em pro-
cessos em que não seja parte, utilizando-se da intervenção de terceiro, mais especi-
ficamente, da assistência litisconsorcial.

Já com relação às outras duas modalidades hoje existentes: denunciação à lide 
e chamamento ao processo, é preciso esclarecer que se trata de institutos jurídicos 
que, em tese, não se adequariam à atuação em juízo da unidade gestora como alguém 
que pode ser chamada a integrar a demanda por intermédio deles.

Entretanto, a unidade gestora pode se servir da denunciação à lide, sempre 
que figurar em polo passivo de demanda que vise a sua condenação por prejuízo 
causado por um de seus prepostos.
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Em que poderá, apesar da controvérsia jurisprudencial existente, denunciar 
a lide o servidor para que ele seja responsabilizado já na sentença pelos prejuízos 
causados à unidade gestora em razão da condenação judicial.

Cabendo esclarecer aqui que a controvérsia jurisprudencial reside no cabi-
mento ou não de denunciação à lide, já que a responsabilidade do ente público é 
objetiva, conforme estabelece o § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Ou seja, exige 
apenas e tão somente a comprovação de ocorrência do dano, da conduta omissiva 
ou comissiva do preposto e o nexo de causalidade entre ambos.

Enquanto que o dever do preposto reparar o dano junto à unidade gestora 
exige, além de tais requisitos, a comprovação do chamado elemento subjetivo, por-
tanto, é preciso que seja demonstrada a existência de culpa ou dolo em sua conduta.

Dicotomia de responsabilidades que faz com que muitos tribunais entendam 
não ser possível a denunciação à lide nos casos de ação que vise à responsabilização 
de entes públicos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBI-
LÍSTICO. FUNAI. RESPONSABILIDADE ESTATAL OBJE-
TIVA – CF/1988, ART. 37, § 6º. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO 
AGENTE CONDUTOR DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. 
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 
PROCESSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO 
DO VEÍCULO DANIFICADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Discute-se a responsabilidade por danos decorrentes do abal-
roamento traseiro de veículo particular por camionete pública 
conduzida por agente público.
2. Consoante entendimento do STJ manifestado sob a relatoria 
do Ministro Ari Pargendler, “nas demandas em que se discute a 
responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente 
causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado 
avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à economia 
e celeridade processuais” (AgRg no AREsp nº 139.358/SP).
3. Envolvendo a causa hipótese de responsabilização objetiva es-
tatal por danos causados a particular, atenta contra os princípios 
da economia processual e razoável duração do processo o acata-
mento de denunciação à lide do agente condutor do automóvel 
causador dos danos, na medida em que a sua responsabilidade 
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decorre de culpa, fundamento em que se escorou o juízo de 
primeiro grau para indeferi-la.
4. Comprovada por documento expedido pelo Detran/RO, a 
propriedade do autor do veículo acidentado, não há de se cogitar 
de sua ilegitimidade ativa para a causa. 
5. Apelação desprovida. (TRF 1. AC 0000773-08.2014.4.01.4101/
RO, Rel. Juiz Federal Evaldo de Oliveira Fernandes Filho, Quinta 
Turma, e-DJF1, p. 439, de 27/10/2015).

E, também, o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. 
Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte 
passiva.
2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária 
não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais pratica-
dos. Os magistrados enquadram-se na espécie agente político, 
investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo 
dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas 
funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. 
3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Esta-
dual – responsável eventual pelos alegados danos causados 
pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições –, a qual, 
posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o 
magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa.
4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de res-
ponsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos cau-
sados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas 
funções, a teor do art. 37, § 6º, da CF/1988.
5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE nº 228977, 
Relator(a): Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, julgado em 
5/3/2002, DJ 12/4/2002, p. 00066, Ement Vol. 02064-04, p. 
00829).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RES-
PONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 
37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA 
DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVEN-
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ÇÃO. O § 6º do art. 37 da Magna Carta autoriza a proposição 
de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as 
pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços pú-
blicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação 
de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos 
agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não 
como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional 
consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, 
possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica 
de direito público, ou de direito privado que preste serviço pú-
blico, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade 
de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, 
no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde 
administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo qua-
dro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega 
provimento. (RE nº 327.904, Relator(a): Min. Carlos Britto, 
Primeira Turma, julgado em 15/8/2006, DJ 8/9/2006, p. 00043, 
Ement. Vol. 02246-03, p. 00454, RTJ Vol-00200-01, p. 00162, 
RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78) (grifo nosso).
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cAPítulo 6
AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS FRENTE ÀS 
DECISÕES JUDICIAIS

Fábio Souza*

1 INTRODUÇÃO1

A Previdência Social, como direito garantido na Constituição Federal, possui 
uma intrínseca relação com a ideia de dignidade humana, especialmente com sua 
vertente material, caracterizada pelo mínimo existencial (SARMENTO, 2016). Desse 
modo, para além de um direito, existe uma pretensão moral a subsidiar a proteção 
previdenciária, caracterizando-a como um direito fundamental e ampliando as pos-
sibilidades de sindicabilidade judicial.

Por outro lado, a gestão previdenciária enfrenta desafios técnicos únicos, pois 
necessita combinar sua função social de proteção ao trabalhador com a exigência 
de equilíbrio financeiro e atuarial, além de uma constante busca por eficiência. Isso 
porque, para transformar em realidade as promessas legislativas e constitucionais, 
é indispensável produzir as condições materiais capazes de avalizar os direitos que 
pretende efetivar. Fica evidente, portanto, a importância de as decisões administra-
tivas serem tomadas com forte embasamento técnico.

Essas características geram, muitas vezes, uma tensa relação entre o Poder 
Judiciário e o Poder Executivo. A judicialização dos direitos previdenciários, por um 
lado, é um importante instrumento de garantia de direitos fundamentais; todavia, 
por outro, pode colocar em risco o planejamento administrativo elaborado pelo 
gestor, o que poderia prejudicar o universo de segurados. Em muitas ocasiões, esse 
conflito provoca o dilema entre salvar a árvore ou proteger a floresta.

* Juiz Federal. Professor de Direito Previdenciário da UFRJ e do IDS América Latina. Doutor e Mestre em Direito Público 
(UERJ). Doutor e Mestre em Sociologia e Direito (UFF).

1 Este artigo é inspirado em livro do mesmo autor. Cf. SOUZA, Fábio. Quem deve decidir? Confiança na aptidão decisória como 
critério de definição dos limites do controle judicial das decisões administrativas. Curitiba: Alteridade, 2018, p. 25.
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A difícil relação entre as decisões administrativas e as decisões judiciais é o 
objeto de análise deste artigo, que pretende oferecer uma proposta de adequação 
entre as possibilidades e os limites do controle judicial das decisões da administração 
previdenciária.

Para tanto, se explicará a importância da conservação de uma margem de 
decisão administrativa. Em seguida, será demonstrado que a extensão desse campo 
de atuação do administrador depende do grau de confiança em sua aptidão para 
decidir. Por fim, se proporá um critério de limite à judicialização baseado na com-
paração entre a aptidão do Judiciário e da Administração para decidir sobre o tema.

Cabe destacar que este artigo é inspirado na obra do autor Quem deve deci-
dir? Confiança na aptidão decisória como critério de definição dos limites do controle 
judicial das decisões administrativas. Fez-se uma síntese de alguns dos principais 
argumentos do livro, focando especificamente a judicialização da previdência dos 
servidores públicos.

2 MARGEM DE DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

No desenho tradicional da separação de Poderes, o locus apropriado para a 
definição de direitos é o Poder Legislativo, revelando a importância do princípio da 
legalidade em um Estado Democrático de Direito. É dele que se extrai a primazia da 
lei sobre as decisões da Administração Pública, vivendo-se um verdadeiro império 
das leis (DWORKIN, 1988).

No Direito Previdenciário, isso significa que cabe ao legislador a definição 
dos requisitos e das características de uma prestação da Previdência Social. Todos 
os aspectos da hipótese de incidência da norma previdenciária devem estar contidos 
na lei. Compete ao legislador definir quem recebe, quando e como um benefício será 
concedido, o que ainda inclui definições sobre o seu valor e condições de manutenção.

Entretanto, a lei não é capaz de contemplar a enorme gama de situações vi-
venciadas na realidade social. Há circunstâncias fáticas não previstas pelo legislador, 
que conduzem à necessidade de construção de soluções administrativas. O fato é que 
a importância da Administração Pública na definição de direitos cresceu – e segue 
crescendo – exponencialmente à medida que aumenta a complexidade da sociedade 
e das atividades do Estado, a ponto de Adrian Vermeule identificar uma transição 
do império das leis (ou e um Estado de Direito) para um Estado Administrativo 
(VERMULE, 2016).
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A realidade é que a conservação de um campo decisório reservado a decisões 
administrativas é uma necessidade da gestão pública, a fim de viabilizar uma atuação 
célere, vasta, eficaz, multidisciplinar e especializada, permitindo que o Estado cumpra 
adequadamente o seu papel de ordenação da vida social, redução da insegurança e 
preservação de direitos.

Como consequência, a subordinação à legalidade – e à ordem jurídica – não 
transforma a atividade administrativa em uma mera atividade de execução de leis. 
Ao contrário, a Administração Pública é portadora de uma vontade autônoma a 
ser manifestada concretamente para a realização das finalidades que lhe compete 
atingir. (FALCÃO, 1960, p. 59).

Evidentemente, a atuação da Administração Pública deve estar baseada na lei. 
Mas haverá situações em que se abre uma margem de decisão administrativa, dentro 
da qual não há resposta legislativa predefinida, devendo prevalecer, em princípio, a 
decisão do administrador.

Essa margem de decisão administrativa pode ser de três espécies: discri-
cionariedade administrativa, margem de apreciação e discricionariedade técnica. 
Vinculam-se ao reconhecimento, por meio de normas jurídicas, da maior aptidão 
da Administração Pública para decidir sobre questões que envolvam o interesse 
público ou o conhecimento técnico especializado, confiando-lhe a decisão sobre o 
melhor comportamento estatal.

O reconhecimento da aptidão decisória significa uma outorga de confiança 
à Administração Pública, tanto para a realização de uma ponderação mais precisa 
entre os interesses públicos envolvidos, quanto para a tradução ao código jurídico 
de uma informação técnica.

Em outros momentos, a maior aptidão decisória da Administração Pública 
decorrerá de sua capacidade técnica, especialmente quando a decisão envolver a 
avaliação de circunstâncias de áreas de conhecimento muito específicas, que exigem 
dados científicos específicos. Essa margem de decisão da Administração chama-se 
margem de apreciação.

Haverá, ainda, situações em que se reconhecerá a maior aptidão da Adminis-
tração para traduzir e ponderar as diferentes soluções técnicas oferecidas por sistemas 
de conhecimento distintos, confiando-lhe a decisão sobre o melhor comportamento 
estatal para maximizar o interesse público. Nesse caso, estar-se-á diante de uma 
discricionariedade técnica.

No Direito Previdenciário, apesar do pouco espaço aberto para a discriciona-
riedade, resta aberta a possibilidade de escolhas ponderativas entre interesses públicos  
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em jogo no âmbito da regulação administrativa. Da mesma forma, há diversas ques-
tões técnicas – desde o campo financeiro-atuarial, ao campo da Medicina – que 
exigem conhecimentos científicos específicos, muitas vezes de difícil análise e com-
preensão por pessoas sem a expertise necessária. Necessário, desse modo, reconhecer 
a existência de uma margem de decisão da Administração Previdenciária.

3 CONFIANÇA NA APTIDÃO DECISÓRIA COMO ELEMEN

TO DEFINIDOR DOS LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL

Como constatado no item anterior, por exigência de eficiência, há uma mar-
gem de decisão da Administração Pública, em razão da maior aptidão para ponderar 
diferentes interesses públicos em jogo, bem como para analisar questões técnicas 
que envolvam conhecimentos científicos específicos.

A definição dessas margens de decisão está diretamente relacionada com a 
confiança depositada na capacidade que tem a Administração de bem decidir so-
bre uma questão que envolve ponderação de interesses públicos ou conhecimento 
técnico. Dentro dessa margem, deve ser dada prioridade à decisão tomada pela 
Administração, cabendo ao Judiciário, em princípio, apenas a aferição do respeito 
aos limites do atuar administrativo, em outras palavras, o controle judicial deve se 
limitar, prima facie, a garantir que a gestão administrativa se mantenha dentro da 
margem em que estava autorizada a decidir.

Entretanto, o desenho institucional brasileiro não admite a existência de um 
espaço absolutamente livre do Direito, razão pela qual, mesmo dentro da margem 
de decisão da Administração, existe um campo de atuação judicial que, embora li-
mitado, continua a ter essencial importância na conservação do Estado Democrático 
de Direito e na preservação de direitos individuais.

Esse grau de interferência judicial no campo de decisão da Administração 
variará, como já afirmado, com a sua aptidão decisória. Dito de outro modo: a 
sindicabilidade judicial da decisão administrativa deve ter sua extensão definida de 
acordo com a confiança que se pode depositar na capacidade decisória do adminis-
trador. Preferencialmente, esse controle judicial deverá ser apenas procedimental, 
isto é, o juiz deve avaliar se os procedimentos adotados no processo administrativo 
decisório observarão padrões legais e constitucionais.
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Mas, como a justificativa da margem de decisão é gerencial, é possível que, 
constatada, no caso concreto, a maior aptidão do Poder Judiciário para decidir, o con-
trole ultrapasse as questões procedimentais e ingresse no próprio mérito da decisão.

Esse atuar judicial, porém, não pode ser livre. O que o autor propõe é a com-
paração entre as aptidões para decidir sobre determinada questão. Se a comparação 
entre os graus de confiança nas decisões administrativa e judicial indicar uma preva-
lência da primeira, deve o juiz, em atitude de autocontenção, avaliar apenas aspectos 
procedimentais. Isso porque os indicadores de confiança estarão a demonstrar que o 
gestor público tem maior aptidão decisória que o tribunal, razão pela qual deve ser 
respeitada a sua escolha, desde que contida entre as margens de decisão atribuídas 
pelo ordenamento jurídico.

Todavia, caso o grau de confiança no Judiciário seja superior ao grau atribuído 
à Administração, abre-se a possibilidade de controle da discricionariedade técnica, a 
fim de avaliar se o gestor atendeu à sua obrigação de tomar a melhor decisão possível.

4 ÍNDICE DE CONFIANÇA NA CAPACIDADE DECISÓRIA

Tradicionalmente, a avaliação da confiança na capacidade decisória da Admi-
nistração Pública é realizada em abstrato, por meio das escolhas dos espaços que o 
legislador delegou à decisão administrativa, por reconhecer suas melhores condições 
para decidir a respeito de um tema específico. A avaliação em abstrato da confiança 
depositada na Administração Pública é uma etapa importante na fixação dos limites 
da atuação judicial. Presente de modo generalizado nos pensamentos dos autores 
que tratam do tema, essa avaliação costuma, de modo correto, ser tratada como 
um desdobramento da legalidade, a fim de verificar a extensão da autorização do 
legislador para a atividade decisória do gestor.

Este autor, todavia, vem sustentando a insuficiência da aferição abstrata da 
confiança, indicando a necessidade de uma aferição concreta do grau de confiança, 
que leve em conta uma comparação entre as circunstâncias decisórias na Adminis-
tração e no Judiciário.

A avaliação da confiança do legislador no gestor público é abstrata e prévia. 
Uma avaliação distinta é aquela que analisa a decisão tomada em um caso específico. 
O reconhecimento da aptidão decisória pelo legislador atribui à Administração um 
campo de decisão, razão pela qual o gestor tem o poder-dever de atuar. Porém, o grau 
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de confiança avaliado no caso concreto verifica se o administrador possui, de fato, 
capacidade para bem decidir. Trata-se, portanto, de uma análise concreta e posterior.

Há diversas variáveis que podem influenciar a confiança na decisão da Ad-
ministração Pública. A análise judicial dessa confiança é incapaz de filtrar todos os 
fenômenos sociais formadores do grau de confiança. A pesquisa, todavia, identifi-
cou quatro fatores primordiais na formação dessa confiança, todos capazes de ser 
aferidos, ao menos de modo geral, pelo Judiciário, na forma de índices específicos: 
i. capacidades institucionais; ii. corrupção; iii. participação e controle social; e iv. 
interferência em direito fundamental.

4.1 Índice de capacidade institucional

A lógica comparativa dos índices de capacidade institucional é a de estabelecer 
quem está dotado da maior capacidade para decidir. Como já afirmou o Tribunal 
Constitucional Federal alemão, a

diferenciação e [a] separação organizacional e funcional dos 
Poderes também têm por fim que as decisões estatais sejam 
tomadas de maneira mais correta possível, isto é, pelos órgãos 
que disponham das melhores condições, segundo a sua organi-
zação, composição, função e modo procedimental. (ALEMA-
NHA, 2013, p. 18)

Logo, verificar quem tem maior capacidade institucional – Judiciário ou Ad-
ministração – para determinada decisão é elemento essencial para a definição de 
quanto o juiz pode avançar no controle da discricionariedade técnica.

É evidente que a complexidade da matéria fática não pode servir de óbice à 
prestação jurisdicional. Haveria evidente ofensa ao princípio da inafastabilidade 
do Judiciário se a dilação probatória hipercomplexa provocasse uma negativa de 
jurisdição.

Entretanto, é necessário que o juiz avalie se o Judiciário tem capacidade ins-
titucional para produzir uma decisão mais confiável que a da Administração. Não é 
difícil imaginar que, para muitos órgãos judiciais, substituir os estudos produzidos 
pela Administração constituirá missão de extrema dificuldade. A inferioridade do 
índice de capacidade institucional judicial provoca a necessidade de maior deferência 
à decisão administrativa.
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O índice de capacidade institucional é uma medida das condições disponíveis 
para a tomada de decisão pela instituição. Na realidade, o que interessa é a compa-
ração entre o índice de capacidade institucional judicial e o da autoridade decisória. 
Para sua formação são indicados os seguintes dados: (a) conhecimento técnico; (b) 
acesso e manejo de informações estratégicas; (c) experiência pretérita; (d) acesso a 
tecnologias e equipamentos; e (e) autonomia da autoridade decisória.

Se a Administração possuir conhecimento técnico não disponível ao Judiciá-
rio; tiver acesso a manejar informações estratégicas de difícil interpretação pelo 
juiz; for portadora de experiência adquirida em decisões semelhantes em momento 
anterior; tiver acesso a tecnologias e equipamentos não inacessíveis pelo Judiciário; e 
tiver autonomia para decidir sem a interferência de interesses que não representem 
a busca pelo interesse público, terá maior capacidade institucional que o Judiciário 
para decidir. Todos esses elementos devem ser considerados para se definir até onde 
o juiz pode ir. Quanto maior a distância das capacidades institucionais em favor da 
Administração, menor a sindicabilidade judicial das decisões administrativas.

4.2 Índice de percepção de corrupção sistêmica

Infelizmente, a realidade brasileira apresenta uma grande perda de eficiência 
em razão de problemas relacionados com a corrupção. Esse é um dado que não 
pode ser desconsiderado na definição dos limites da atuação judicial no controle 
da Administração.

Evidentemente, não se trata de avaliar se a decisão foi tomada de modo ilícito, 
o que se transformaria em uma questão de improbidade e de persecução penal. Mas, 
sim, de avaliar se a estrutura administrativa de controle é capaz de oferecer um grau 
razoável de proteção contra a corrupção. Há alguns indicativos importantes que 
tornam o serviço público menos sujeito às práticas ilícitas:

a) estabilidade e qualidade do agente público: quanto maior a estabilida-
de (VIEIRA, 2014) e a qualificação (MELO, 2012) do agente no serviço 
público, menor o índice de improbidade;

b) disponibilidade de recursos públicos: o aumento das rendas disponí-
veis no setor público pode gerar maiores incentivos para que os agentes 
públicos incorram em um número maior de falhas (VIEIRA, 2014);

c) transparência pública: a falta de transparência e de controles institu-
cionais efetivos são os principais fatores que levam à corrupção, logo 
o aumento dos instrumentos de acesso a informações do setor público 
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reduz os casos de improbidade (TANZI, 1998). Como a transparência se 
relaciona diretamente com a possibilidade do destinatário da informação 
compreendê-la e criticá-la, também pode ser verificado que quanto mais 
elevado o nível educacional médio da população alcançada pelo serviço, 
menor o índice de corrupção. (LOPES, 2011, p. 45).

d) controles institucionais: quanto mais controles institucionais, menor 
os índices de corrupção, pois a existência de instrumentos capazes de 
constranger atividades ilícitas ocupam um papel importante na coibição 
da corrupção (MELO, 2012, p. 55). A existência de um sistema efetivo de 
public compliance é um importante impacto decisivamente no índice de 
corrupção sistêmica (MARTÍN, 2014). .

e) qualidade do serviço: as pesquisas empíricas estabelecem uma relação 
inversamente proporcional entre a qualidade do serviço público e impro-
bidade. Permanecendo no exemplo dos serviços de saúde, quanto maior 
o tempo de espera para a obtenção de procedimentos médicos, maior o 
índice de corrupção (GATTI, 2003, p. 3).

Esses elementos, além de circunstâncias específicas do caso concreto, devem 
ser considerados pelo Judiciário na identificação do índice de corrupção, cujo resulta-
do será inversamente proporcional à confiança depositada na decisão administrativa.

4.3 Índice de participação e controle social

O constitucionalismo busca promover três valiosos bens (BARCELLOS, 2014): 
limitação do poder político, direitos fundamentais e democracia. A atuação dos tribu-
nais é decisiva – embora distante de ser exclusiva – nos dois primeiros, mas ineficiente 
na promoção do terceiro. Segundo Ana Paula de Barcellos (2014), embora existam 
divergências nas inúmeras concepções de democracia como forma de exercício do 
poder político, há alguns conteúdos mínimos intrinsecamente relacionados ao debate 
democrático e, portanto, sempre presente em qualquer teoria sobre a questão. Dentre 
esses conteúdos mínimos, destaca-se a possibilidade de controle social:

trata-se da possibilidade de o povo exercer algum tipo de con-
trole não jurídico – isto é: não por meio de parâmetros jurídicos 
que venham a ser aplicados pelo Poder Judiciário – sobre a 
atuação dos agentes públicos (BARCELLOS, 2014).
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Ainda de acordo com Barcellos (2014), é possível classificar o controle social 
em duas categorias: i. controle social puro; e ii. controle social com repercussões 
jurídicas. O primeiro tem como maior exemplo as eleições, mas também se revela 
por protestos, manifestações públicas, pressão dos eleitores sobre os representantes 
eleitos. Já o controle social com repercussões jurídicas focam a ilicitude de ações dos 
agentes públicos, buscando corrigi-las por meio de instrumentos jurídicos, como 
ações populares e representações ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público 
(BARCELLOS, 2014).

O controle social, todavia, encontra obstáculos muitas vezes insuperáveis. 
Elementos como o desinteresse da população, a escassez de tempo e a percepção de 
falta de efetividade (BARCELLOS, 2014). desse tipo de controle promovem grande 
desestímulo, vencido em ocasiões cada vez mais raras.

Apesar dessas dificuldades – ou, especialmente, em razão delas – quando a 
sociedade civil se movimenta, seja para propor decisões, seja para criticar aquelas que 
foram tomadas por agentes públicos, indicam uma redução, ou mesmo ruptura, com 
a confiança depositada nas instâncias decisórias, razão pela qual devem influenciar 
a demarcação dos limites da atuação dos tribunais. Se o processo administrativo de 
decisão, ao menos, viabilizou a participação social esse já é um elemento capaz de 
fornecer maior peso à escolha do administrador.

Em suma, quando a sociedade participa – ou, pelo menos, tem real possi-
bilidade de participar – da formulação da decisão administrativa fica reforçada 
sua legitimidade democrática, reduzindo-se, comparativamente, a confiança nas 
decisões tomadas por outras instâncias decisórias, como, por exemplo, a judicial. 
Logo, quanto maior a participação social na formulação da decisão do gestor pú-
blico, menor a sindicabilidade judicial. Por outro lado, quanto menor tiver sido 
o controle social, mais largas as fronteiras da atuação do juiz, pois, como afirma 
Häberle (2007, p. 46), “um minus de efetiva participação deve levar a um plus de 
controle constitucional”.

4.4 Índice de interferência em direitos fundamentais

Direitos fundamentais reúnem uma pretensão moral à coercibilidade jurídica, 
criando um direito necessário à manutenção de uma vida digna. Nessa perspectiva 
substantiva, são fundamentais os direitos inerentes à pessoa e como elementos es-
senciais à dignidade reclamam uma proteção jurídica.
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Porém, para a finalidade deste artigo, é mais útil a adoção de uma dimensão 
procedimental, como a sustentada por Ricardo Guastini (1994), para quem um 
dos sentidos da expressão direitos fundamentais compreende aqueles direitos que 
não requerem um fundamento do sistema jurídico, prevalecendo mesmo contra a 
vontade majoritária.

Também Robert Alexy (2008, p. 446) e Martin Borowski (2003, p. 36-37) 
expõem um conceito procedimental de direitos fundamentais, definindo-os como 
aqueles que têm uma importância tão grande capaz de impedir que a opção de 
garanti-los, ou não, seja confiada às maiorias parlamentares ordinárias. Direitos fun-
damentais, portanto, são direitos subjetivos supralegislativos (BOROWSKI, 2003, p. 
36-37) , o que se aproxima de ideia de “trunfos contra decisões políticas que pensam 
na sociedade como um todo” (CAPITANT, 2001, p. 3).

Se os direitos fundamentais são princípios constitucionais com peso maior 
que o próprio princípio da separação de Poderes, é evidente que o desrespeito a eles 
jamais estará inserido na margem de decisão administrativa. Como consequência, 
sempre que houver ofensa a direito fundamental o Judiciário poderá intervir, pois 
a Administração terá ultrapassado os limites da margem de decisão.

Isso não significa, porém, que a discricionariedade fica reduzida a zero, per-
mitindo uma total substituição da margem de decisão administrativa pela orientação 
judicial. Ao contrário, é perfeitamente possível que uma decisão administrativa lide 
com um direito fundamental, conformando-o, sem ofendê-lo.

A margem de decisão pode permitir opções sobre a forma de implementação 
de um direito fundamental, bem como a ponderação entre direitos dotados de fun-
damentalidade que vivenciem situação de tensão em um caso concreto. Por serem 
princípios, os direitos fundamentais não são absolutos, admitindo conformações e 
graus variados de proteção.

Essa, porém, é uma relação tensa e arriscada, que lança um olhar de suspeição 
sobre a decisão administrativa e que exige um controle mais rigoroso. Quanto maior 
a interferência em um direito fundamental, maior a desconfiança e, consequente-
mente, a possibilidade de controle judicial.

A desconfiança provocada pela interferência em um direito fundamental ape-
nas pode ser superada se as informações detalhadas a respeito dos motivos que a 
fundamentam permitam concluir pela existência de um princípio contraposto de 
peso equivalente ou superior.
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4.5 Formação do índice de confiança na aptidão decisória

O índice de confiança na aptidão decisória será formado pela reunião dos 
índices acima descritos, de modo a permitir uma comparação entre a confiança 
da capacidade de decisão da Administração e do Judiciário. Constatada a maior 
confiança no administrador público, o juiz deve se limitar a realizar um controle 
procedimental da decisão. Porém, verificada a maior capacidade decisória do Judi-
ciário, fica autorizado – e exigido – um controle do mérito da decisão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dramas decisórios são vivenciados todos os dias, por juízes, gestores públicos 
e cidadãos que buscam, via processos judiciais, a tutela de direitos afetados por de-
cisões administrativas. A Administração Pública atua como delegatária da tarefa de 
decidir se uma prestação deve, ou não, ser fornecida aos administrados. Em muitos 
casos, sua decisão está amparada em forte capacidade institucional, sem influência 
de corrupção, com abertura à participação popular e com foco na preservação de 
um direito fundamental. Nessas hipóteses, um Judiciário que haja com sabedoria 
deve visualizar os limites à sua atuação, reconhecendo ser a decisão administrativa 
credora de maior confiança que a decisão judicial, a qual, portanto, deve se limitar 
a avaliar se o gestor se manteve dentro das margens de decisão.

Haverá situações, todavia, em que a decisão administrativa foi tomada sem 
o amparo técnico necessário, desconsiderando ou mal traduzindo informações de-
correntes de campos do saber relevantes para a solução da causa, em uma atmosfera 
propícia à contaminação corruptora, pautada em uma lógica utilitarista. Circuns-
tâncias como essa reduzem o grau de confiança na decisão administrativa e abrem 
possibilidade para um controle judicial da qualidade da utilização da discriciona-
riedade técnica.

Como analisado ao longo deste artigo, há casos em que o legislador reconhece 
no administrador público a instância com maior aptidão decisória, seja por suas 
condições de ponderar os interesses em jogo (discricionariedade administrativa), 
seja por suas capacidades institucionais (margem de apreciação), havendo casos 
ainda em que estão presentes os dois motivos (discricionariedade técnica). Esse 
reconhecimento abstrato da aptidão decisória administrativa deve ser levado a sério 
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pelos demais atores capazes de influenciar a decisão. Diante da impossibilidade de se 
obter “a” resposta correta, o Judiciário deve se limitar, em princípio, a aferir se opção 
administrativa não é uma resposta errada, evitando avançar no sentido de eleger “a 
melhor” decisão, em meio às diversas possibilidades possíveis. Como assevera Mark 
Tushnet (2008, p. 249), na maior parte das vezes, um controle judicial fraco é mais 
eficiente para a tutela de direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse sentido, crescem na academia as críticas à judicialização, quase sempre 
marcadas pelo argumento de impossibilidade de atuação judicial em campo atribuído 
à Administração, seja com base em deficit democrático, seja sob o argumento de 
reduzida capacidade institucional. Os argumentos são relevantes e, de fato, expõem 
uma justa preocupação com o avanço dos juízes sobre áreas tradicionalmente isentas 
de um controle judicial de conteúdo.

É preocupante, entretanto, focar exclusivamente as deficiências do Judiciário, 
deixando-se de lado as imperfeições do processo decisório da Administração Pú-
blica. E, por isso, no livro que embasa este artigo, o autor conclui que a resposta à 
pergunta “quem deve decidir?” não pode ser construída observando-se as fraquezas 
e aptidões de apenas um dos envolvidos, mas por meio de comparação entre eles, 
a fim de se estabelecer quem é o credor do maior índice de confiança e sobre quem 
deve ser depositada a responsabilidade pela definição final sobre a oferta de um 
cuidado médico.

Logo, a postura de valorização da decisão administrativa, adotada prima facie, 
deve ser alterada quando as circunstâncias do caso concreto indicarem uma ruptura 
entre o grau de confiança abstratamente depositado na Administração e aquele que 
de fato pode ser a ela atribuído. Sendo reconhecida uma maior aptidão decisória 
do Judiciário, autoriza-se a sindicância não apenas das margens, mas, também, da 
própria qualidade da decisão.

Por fim, vale um alerta final: ao se estabelecer uma proporcionalidade entre a 
sindicabilidade judicial e a confiança na aptidão decisória da Administração Pública, 
reforça-se a ideia de que a busca de soluções para uma judicialização excessiva deve 
focar mais a qualificação e a estruturação das autoridades administrativas que uma 
crítica ao sistema judicial. (PERLINGEIRO, 2014, p. 71-78).
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cAPítulo 7
O PAPEL DOS AGENTES POLÍTICOS NA GO
VERNANÇA DOS RPPSs

Diana Vaz de Lima*

1 INTRODUÇÃO

Como unidade federativa autônoma (art. 18, CF/1988) e tendo como base 
o interesse local, ao Poder Legislativo municipal compete a aprovação da criação 
de unidade gestora de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que abrange, 
exclusivamente, o servidor público titular de cargo efetivo, os aposentados e seus 
dependentes (art. 40 da Constituição Federal de 1988) (LIMA & GUIMARÃES, 
2016; TOLENTINO, LIMA & SANTOS, 2019).

No rol das funções fundamentais do Poder Legislativo à luz da previdência 
própria municipal, destacam-se as funções representativas (cabe ao Poder Legislativo 
refletir os anseios populares acerca da criação ou não de um RPPS) e função legis-
lativa (esses anseios são transformados em leis, regulamentando o direito ao RPPS 
previsto no art. 40 da Carta Magna). Ademais, não foge ao Poder Legislativo a função 
de fiscalização e controle dos fundos de previdência que vierem a ser constituídos 
(TOLENTINO, LIMA & SANTOS, 2019).

De acordo com a legislação previdenciária, o projeto de criação de uma previ-
dência própria municipal é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (prefeito) 
a ser referendado pelo Poder Legislativo (vereadores). Na prática, as leis promulgadas 
localmente acabam por reproduzir as diretrizes estabelecidas por leis e normativos 
editados pela Secretaria de Previdência (SPrev) do Ministério da Fazenda e outros 
órgãos federais, que vinculam todos os entes da Federação e são de observância 
obrigatória por todos os RPPSs.

* Contadora, mestre em Administração, doutora em Ciências Contábeis  e pós-doutorada em Governança de RPPS. É professora 
de Contabilidade do Setor Previdenciário da Universidade de Brasília e coautora do livro A Contabilidade na Gestão dos Regimes 
Próprios de Previdência Social, publicado pela Editora Atlas.
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Uma recomendação é que ao elaborar o projeto de criação de um regime 
próprio, o Chefe do Poder Executivo local (prefeito) e os representantes do Poder 
Legislativo local realizem audiências públicas que envolvam todos os interessados, 
de modo que todos fiquem conscientes dos seus direitos e deveres.

Para que uma audiência pública municipal em previdência ocorra, um vere-
ador precisa protocolar esse pedido junto à comissão que debate o tema na Câmara 
Municipal, indicando dia, horário e justificativa do pedido. A divulgação desse convite 
deve ser ampla, principalmente entre os servidores municipais e seus representantes.

É importante também convidar palestrantes e expositores que ajudem na 
qualidade do debate. Todas as cartas devem ser postas à mesa, inclusive a motiva-
ção para que o regime próprio seja criado. Mesmo que a decisão que venha a ser 
tomada não seja unânime, os principais interessados já terão tido a oportunidade 
de compreender parte das mudanças que virão.

Uma vez encaminhada a proposta do Prefeito ao Legislativo, esta entrará em 
pauta para deliberação da Câmara Municipal, passando pelas comissões (permanen-
tes ou temporárias) até que seja aprovada em Plenário, na forma que dispuser cada 
Regimento Interno, conforme quórum e peculiaridades da Casa a serem atendidas. 
Embora cada Câmara Municipal dos 5.568 municípios existentes seja estruturada 
de forma diferente, devem seguir os preceitos básicos delimitados pela Constituição.

Entre as exigências para se constituir um regime próprio também está a mu-
dança do regime trabalhista dos servidores de cargo efetivo (de celetista para es-
tatutário) e a necessidade de se ter uma equipe tecnicamente preparada para gerir 
o RPPS e atender aos segurados (servidores ativos, aposentados e pensionistas). 
Os agentes políticos devem considerar os efeitos econômicos e financeiros dessas 
mudanças nas contas públicas locais.

2 COMPETÊNCIAS DOS AGENTES POLÍTICOS

Após a elaboração do texto sobre a criação e/ou migração do RPPS e passado 
o juízo de admissibilidade – que deve obedecer às normas previstas nas Emendas 
Constitucionais nºs 20/1998, 41/2003 e 47/2005 e legislação infraconstitucional, em 
especial, na Lei nº 9.717/1998, que dispõe sobre as regras gerais de organização e 
funcionamento dos RPPSs – o texto será submetido às comissões, onde serão objeto 
de discussão, com características análogas ao disposto no art. 58 da CF/1988, a fim 
de ser instruído (TOLENTINO, LIMA & SANTOS, 2019).
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É nesta fase que ocorrem as emendas parlamentares, em que os vereadores 
poderão contribuir, formalmente, ao projeto em tramitação na Câmara, conforme 
dispuser a Lei Orgânica municipal e o regimento interno. Como se trata de matéria 
de iniciativa do prefeito, só será admitida a emenda caso esta não implique aumento 
de despesa, face à simetria aplicada ao disposto no art. 63, inciso I, da Carta Magna, 
sendo exceção as proposições orçamentárias, conforme §§ 3º e 4º do art. 166 da 
CF/1988 (TOLENTINO, LIMA & SANTOS, 2019).

Após passar pelas comissões, caberá ao Plenário da Câmara a aprovação ou 
a rejeição do projeto de lei que trata da criação do RPPS, que poderá ser uma autar-
quia ou fundo de previdência, de acordo com o Regimento Interno da Casa. Quanto 
ao turno e quórum mínimo necessário, normalmente a aprovação deve se dar por 
maioria absoluta por se tratar de lei complementar que altera o Estatuto do Servidor, 
sendo encaminhado, em seguida, para a apreciação do Prefeito.

Além de decidirem ou não migrar para um regime próprio, conforme dis-
posto na Emenda Constitucional nº 41/2003, compete aos vereadores, entre outros, 
aprovar as alíquotas de contribuição com base no estudo de avaliação atuarial do 
fundo; discutir sobre parcelamentos de débito; aprovar plano de custeio com ou 
sem segregação de massa; autorizar o uso de recursos de carteira capitalizada, após 
apreciação do projeto de lei pela SPrev.

Ao prefeito é atribuída a competência de sancionar ou vetar o texto aprovado 
pela Câmara Municipal, em conformidade com o sistema de freios e contrapesos. 
Em caso de veto, caberá ao Legislativo a manutenção ou a rejeição da decisão do 
chefe do Poder Executivo local.

Mesmo havendo a migração do RGPS para o RPPS, o ente federado continua 
responsável pelas dívidas já assumidas na condição de filiado ao RGP e, para ter acesso 
a transferências voluntárias e contrair empréstimos, o certificado de regularidade 
previdenciária (CRP) deve estar em dia.

3 A CRIAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

Cada RPPS deve ter uma unidade gestora, entidade ou órgão integrante da 
estrutura da Administração Pública de cada ente federativo que tenha por finalidade 
a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arre-
cadação e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e 
a manutenção dos benefícios.
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De acordo com Nogueira (2012), a criação de uma unidade gestora única tem 
por objetivo conceder uniformidade ao RPPS de cada ente federativo, evitando que, 
por meio da criação ou aplicação diferenciada de regras, se criem privilégios em 
favor de Poderes, órgãos ou categorias, além de possibilitar o desenvolvimento de 
uma estrutura administrativa com maior grau de especialização, profissionalização e 
capacitação técnica, tanto no que se refere à concessão dos benefícios como à gestão 
dos recursos previdenciários.

Para ser configurada como entidade gestora única de RPPS, deve existir uma 
entidade ou órgão da Administração Pública responsável pela administração e con-
solidação do regime, pela arrecadação e gestão de recursos, pela gestão de concessão 
pagamento de manutenção das aposentadorias e pensões, pela individualização dos 
RPPS (exceto os militares), e, ainda, pela instituição de conselhos administrativo e 
fiscal, para fiscalizar e acompanhar o regime e a representação dos servidores nos 
conselhos e garantir aos beneficiários acesso às informações e transparência da gestão 
RPPS (CALAZANS et al., 2011; DINIZ & LIMA, 2016).

4 PREMISSA: EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

É muito comum ser noticiado que entre as vantagens de se instituir um re-
gime próprio está a redução da alíquota patronal, mas essa condição depende do 
perfil da massa de servidores do ente federado: muitos RPPSs começam com uma 
alíquota patronal de 11% e em pouco tempo essa alíquota se torna maior do que a 
que vinha sido paga para o RGPS. Uma avaliação atuarial é necessária para saber a 
real situação de cada ente federado.

Para manter a premissa do equilíbrio financeiro e atuarial, sempre que houver 
necessidade de ajustar as alíquotas previdenciárias (tanto patronal como dos servi-
dores) novos projetos devem ser enviados pelo Poder Executivo para aprovação pelo 
Poder Legislativo, isso requer que os agentes políticos estejam permanentemente 
atualizados sobre a gestão do regime próprio.

Segundo o Manual do Pró-Gestão da Secretaria de Previdência (SPrev) do 
Ministério da Fazenda, a transparência das informações e a efetiva participação 
dos beneficiários no acompanhamento da gestão do RPPS oferecem maior prote-
ção aos fundos previdenciários, em respeito ao esforço contributivo realizado pelos 
segurados e pelo ente federativo, favorecendo a garantia futura do pagamento dos 
benefícios previdenciários com sustentabilidade e em observância aos princípios 
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do equilíbrio financeiro e atuarial e da eficiência e economicidade na utilização dos 
recursos públicos.

O Manual também ressalta que a expressiva parcela do orçamento público 
destinada à manutenção dos RPPSs torna a sua boa gestão elemento essencial para o 
equilíbrio das contas públicas e a manutenção da capacidade de os entes federativos 
implementarem as políticas públicas de interesse da coletividade, razão pela qual se 
deve garantir o pleno acesso da sociedade a suas informações.

5 SOBRE AS INDICAÇÕES E NOMEAÇÕES

As indicações e nomeações de presidentes/superintendentes e conselheiros de 
RPPS devem privilegiar pessoas qualificadas para a gestão eficiente desses regimes. Essa 
preocupação também se estende aos demais profissionais que estão envolvidos na gestão 
dos RPPSs: consultores, atuários, contadores, advogados, administradores, peritos, etc.

Com relação aos conselhos e conselheiros, Calazans et al. (2013) esclarece 
que a previsão do funcionamento de conselhos de administração e fiscal dos RPPSs 
encontra-se regulamentada na Lei nº 9.717/1998, que dispõe sobre as regras gerais 
de previdência para os servidores públicos, mas, segundo o pesquisador, a legislação 
previdenciária não tratou da sua estrutura e funcionamento.

Na prática, cada ente federativo institui seus conselhos por lei de iniciativa 
do Chefe do Executivo, criando, geralmente, dois conselhos: um com função deli-
berativa (conselho de administração) e outro com função de fiscalização (conselho 
fiscal) (CALAZANS et al., 2013).

Moreira e Goés (2015) registram que seria salutar que o legislador tivesse 
inserido a necessidade de expertise técnica dos conselheiros dos RPPSs, assim como 
foi feito no regime de previdência complementar, que exige que os membros dos con-
selhos deliberativo e fiscal tenham comprovada experiência no exercício de atividade 
na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de 
auditoria. Nada impede que os regimentos dos RPPSs locais tragam essas exigências.

6 RESPONSABILIDADES NA MANUTENÇÃO DE UM RPPS

Mesmo que o município passe por dificuldades financeiras, tanto os repre-
sentantes do Poder Executivo como os representantes do Poder Legislativo devem 
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zelar pelo pagamento regular das contribuições patronais, das contribuições dos 
servidores e de eventuais aportes que tenham ficado sob a responsabilidade do ente 
federado, evitando eventuais parcelamentos previdenciários.

Ao estudarem a resiliência financeira dos RPPSs municipais, Lima e Aquino 
(2019) apresentam que por meio da regulação a SPrev procura garantir um padrão 
mínimo de desempenho para esses fundos via normatização e monitoramento. 
Contudo, a mesma regulação federal reduz as alternativas de ação para o nível lo-
cal – câmara de vereadores, prefeito e gestores dos fundos têm pouco espaço para 
negociar respostas suficientes às pressões financeiras.

Segundo os pesquisadores, na presença de crises financeiras e políticas em 
governos locais, os prefeitos acabam dependendo de alguma ajuda do governo federal 
para se manterem, e os RPPSs desses municípios ficam suscetíveis a respostas que 
aumentam a vulnerabilidade do fundo (LIMA & AQUINO, 2019).

Ao analisarem os padrões de resiliência dos fundos de RPPS, pela combina-
ção do cenário de vulnerabilidade gerado pela decisão da prefeitura e respostas dos 
gestores, os pesquisadores observaram a predominância da interação de respostas 
de baixo padrão de resiliência, tanto pela prefeitura quanto pelos gestores do fundo.

Estes, por sua vez, têm poucas possibilidades de lidar com a vulnerabilidade 
gerada por algumas respostas das prefeituras, como interrupção de repasses, e, em 
geral, nesses casos, fazem uso da carteira de investimentos para cumprir com o 
pagamento de benefícios. Essa interação prefeitura-gestores de fundos em torno de 
baixos padrões de resiliência tende a aumentar a vulnerabilidade do fundo e transfere 
condições cada vez mais críticas às administrações futuras (LIMA & AQUINO, 2019).

Para amenizar esse problema, o Manual do Pró-Gestão traz recomendações 
para que os RPPSs adotem as melhores práticas de gestão previdenciária e mais 
transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. É importante que 
as premissas estabelecidas no Manual sejam conhecidas, assim, o agente político terá 
a segurança de que está fazendo bem o seu papel.

Os agentes políticos também podem acompanhar o desempenho dos seus 
RPPSs monitorando o indicador de situação previdenciária (ISP), criado pela SPrev 
com objetivo de (i) promover visibilidade da situação do sistema de previdência dos 
servidores públicos; (ii) fornecer critério objetivo de comparabilidade entre os RPPS; 
possibilitar o controle social; e (iv) incentivar a melhoria da gestão previdenciária, 
pontuando o desempenho dos RPPSs nas dimensões de Conformidade, Equilíbrio e 
Transparência que, por sua vez, englobam um conjunto de verificações e subíndices, 
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a partir de critérios previamente estabelecidos (CHAVARRY, LIMA & WILBERT, 
2019). O ranking do ISP é publicado anualmente no site do Ministério da Fazenda.

7 EXTINÇÃO DOS RPPSs

Vários motivos podem levar os agentes políticos a decidirem pela extinção 
de um regime próprio, entre elas a inexistência de condições mínimas financeiras 
e estruturais para seu adequado funcionamento. Além de os servidores do ente fe-
derado passarem novamente a ser vinculados ao RGPS, quais as outras implicações 
dessa decisão?

Além da insegurança jurídica que essa medida poderá gerar com relação a 
quem deve pagar quem – já que o regime próprio só será considerado extinto quando 
não houver mais nenhuma obrigação previdenciária a ser cumprida, o fundo também 
passará a ter de informar a cada bimestre a contabilidade das aplicações financeiras.

Essas e outras preocupações devem estar na agenda dos agentes políticos, para 
que o ente federado e seus servidores possam efetivamente usufruir das vantagens 
de se instituir um regime próprio.

8 PRESTAÇÃO DE CONTAS E SANÇÕES

Em termos de prestação de contas, os gestores de RPPS devem enviar, perio-
dicamente, informações para o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de 
Previdência Social (Cadprev). Irregularidades em relação à legislação e gestão dos 
fundos ou falha na prestação de contas levam à perda temporária do certificado de 
regularidade previdenciária (CRP) (LIMA & AQUINO, 2019).

Em termos de sanções, a medida que cabe ao regulador SPrev é suspender 
o CRP, inscrevendo o município mantenedor do RPPS no Serviço Auxiliar de In-
formações para Transferências Voluntárias (Cauc) e, assim, reduzir as chances de o 
governo local receber transferências voluntárias e celebrar contratos e convênios com 
o governo federal. Os agentes políticos devem estar atentos para que isso não aconteça.

Como a maior parte dos municípios tem pressões orçamentárias e depende 
dessas transferências do governo federal para executar suas políticas locais, a perda 
do CRP pode trazer grandes implicações para o equilíbrio das contas municipais 
(LIMA & AQUINO, 2019).
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9 A FALTA DE CONHECIMENTO DO AGENTE POLÍTICO

Ao efetuarem pesquisa para compreender a atuação legislativa na previdência 
municipal, Tolentino, Lima e Santos (2019) observaram que apesar de autodeclara-
rem conhecer o tema e se considerarem capazes de orientar os demais colegas, os 
vereadores ainda desconhecem as informações básicas quando se trata da constitui-
ção de um regime de previdência próprio, o que pode ser um obstáculo para a boa 
governança desse regime previdenciário.

Uma das dúvidas apontadas na pesquisa é sobre o conhecimento do vereador 
quanto a quem pode ser segurado no RPPS, inclusive sobre a sua própria condição. 
Sobre o assunto, o art. 38 da Constituição Federal estabelece que ao servidor público 
da Administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições:

•  Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado 
de seu cargo, emprego ou função.

•  Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou fun-
ção, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

•  Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, 
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada 
a norma do item anterior.

•  Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato 
eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, 
exceto para promoção por merecimento.

•  Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores 
serão determinados como se no exercício estivesse.

Portanto, só estão cobertos pelos RPPSs os agentes políticos que também forem 
servidores públicos de cargo efetivo e que mantenham a condição de segurado em 
seus respectivos RPPSs. A maior parte dos vereadores também acredita que deve 
interferir junto à unidade gestora em defesa dos servidores, o que pode comprome-
ter a autonomia e o equilíbrio financeiro e atuarial desses RPPSs, e a capacidade de 
investimento do município em políticas públicas, no caso de repasses financeiros 
desnecessários.
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O estudo também destaca que a falta de clareza do assunto e a falta de enten-
dimento das competências por parte de alguns vereadores pode ser um problema 
quanto à compreensão da necessidade ou não de se criar um RPPS no município.

O não entendimento do assunto expõe o parlamentar a influências externas, 
que podem não estar alinhadas com os interesses coletivos e com o próprio interesse 
do Município, principalmente no que se refere às finanças locais, visto que o ente 
federado deverá arcar com o pagamento dos benefícios e demais custos da gestão 
e manutenção do RPPS.

10 PRESSÕES POLÍTICAS E CONFLITOS DE INTERESSES

O Manual do Pró-Gestão destaca que os empregados, agentes e outros represen-
tantes dos RPPSs são proibidos de dar ou receber dinheiro ou presentes que possam 
ser interpretadas como subornos. O Manual não proíbe a hospitalidade considerada 
normal e apropriada, como refeições compartilhadas ou encontros e conversas em 
locais públicos, desde que haja discernimento sobre a conveniência e custos, inclusive 
permitindo a troca de brindes ou consumíveis, de baixo valor monetário.

Entre as práticas não aceitáveis relacionadas no Manual do Pró-Gestão es-
tão: a) dar ou prometer pagamento, presente ou hospitalidade com a expectativa 
de vantagem comercial ou para recompensar uma vantagem comercial; b) dar ou 
prometer pagamento, presente ou hospitalidade a um funcionário público, agente 
ou representante para facilitar ou acelerar um procedimento de rotina; e c) ameaçar 
ou retaliar funcionário ou terceiro que trabalha em nome da organização, que se 
recusou a cometer um delito de suborno.

O Manual também apresenta que a prevenção, a detecção e a comunicação 
de tentativas de suborno e outras formas de corrupção são de responsabilidade da 
entidade, e que o colaborador deve ser encorajado a informar sobre quaisquer sus-
peitas de corrupção, ou se acreditar que é vítima de outra forma de atividade ilegal.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não obstante a importância das boas práticas de gestão para a sustentabilidade 
do sistema previdenciário dos entes federados, o desconhecimento não só do Legis-
lativo como do Executivo em relação aos fatores que contribuem para o equilíbrio 
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financeiro e atuarial dos RPPSs ainda é muito grande. Muitos vereadores e servi-
dores, inclusive secretários, sequer têm conhecimento de que no município existe 
um instituto de previdência, mesmo os que já foram constituídos há alguns anos.

Uma forma de superar esses problemas pode ser a instituição de um canal 
ativo de comunicação entre o RPPS e as Câmaras de Vereadores, com a participação 
de vereadores nos conselhos instituídos nos RPPSs, ou visitas institucionais regu-
lares, de modo que os agentes políticos estejam sempre a par da situação contábil, 
financeira, patrimonial e atuarial dos RPPSs.
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cAPítulo 8
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE 
GESTORA ÚNICA DOS REGIMES PRÓPRIOS 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL OU TAXA DE AD
MINISTRAÇÃO – CONCEITO, FUNDAMENTOS 
E GESTÃO

Otoni Gonçalves Guimarães*

Antônio Arivaldo da Cruz Junior**

1 INTRODUÇÃO

Um tema que continua promovendo grande inquietação aos dirigentes e ges-
tores dos entes federativos e dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs), diz 
respeito à utilização dos recursos previdenciários para o custeamento das despesas 
administrativas do regime, quer seja como limite de gastos dos recursos previden-
ciários ou na forma de Taxa de Administração estabelecida por lei do respectivo 
ente federativo.

Matéria da maior envergadura em termos da gestão dos Regimes Próprios 
de Previdência Social, as despesas administrativas como instrumento indissociável 
da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social são permanentemente de-
mandantes de considerações sobre as razões de índole histórica e conceituais que 
alavancaram a discussão sobre a existência de Unidades Gestoras Únicas de regime 
próprio de previdência, especialmente quando tratadas como Taxa de Administração.

2 UNIDADE GESTORA ÚNICA

A discussão sobre a necessidade da existência de organismos especializados 
na atividade de gestão de sistemas de Previdência Social não é recente, cabendo fazer

* Contador, Professor, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Aposentado, Consultor Especialista em Previdência.
** Ex-Procurador do Município de Campinas, Consultor Sênior da Fundação Getúlio Vargas no tema Previdenciário.
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menção à obra singular de Armando de Oliveira Assis que remonta ao ano de 1963, 
para quem o entendimento do conceito de Unidade Gestora Única parece perpassar 
pelo próprio desenvolvimento e compreensão do conceito de Seguro Social.

Para o autor supramencionado

O seguro social é sempre fruto de uma iniciativa do Estado, 
circunstância posta hodiernamente em relevo pela inclusão, nas 
Constituições políticas dos Estados modernos, da previdência 
social como um dos direitos dos cidadãos e da faculdade de 
legislar a respeito como uma das prerrogativas privativas dos 
Governos centrais (ASSIS, 1963, p. 127).

Prossegue o autor:

Dessa forma, consolida-se o princípio de que as medidas de 
proteção econômica em favor da população configuram dever 
do Estado, pelo que este se torna, assim, moralmente respon-
sável pela criação, garantia e sobrevivência de um mecanismo 
a isso destinado, ou seja, de um sistema de previdência social.
(ASSIS, 1963, p. 127).

Em sucessão de seu raciocínio, o autor afirma ainda que

Isso evidencia que, obviamente, a direção, a governança de um 
sistema tal impendem naturalmente ao Estado, é uma responsa-
bilidade sua; logo, a ele cabe, por direito de progenitura – diga-
mos assim – a gestão da previdência social. (ASSIS, 1963, p. 127)

Em maior intensidade de reflexão, prossegue o autor enunciando que

(...): o Estado será sempre o criador e o fiador da Previdência 
Social, e, portanto, o seu gestor. (...) Se assim é, para desincum-
bir-se de semelhante obrigação terá o Estado de munir-se do 
competente órgão. (ASSIS, 1963, p. 128)

Por esse visual doutrinário, impende reconhecer que dentre os traços de 
descrime da Previdência Social está a parelha permanente da figura do Estado. É 
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bom lembrar que a Previdência, da forma como a conhecemos na atualidade, é 
fenômeno relativamente recente, tendo se originado no século XIX na Alemanha 
do Chanceler Otto Von Bismarck, reforçando a ideia de que nem sempre na história 
da humanidade a preocupação com o socorro e com o amparo na morte, invalidez 
e velhice foi a regra.

De toda forma, foi na Alemanha do século XIX que nasceu a técnica de Seguro 
Social em que o Estado capta contribuições obrigatórias de empregadores e traba-
lhadores e fica responsável pela administração de um Fundo Comum composto por 
recursos financeiros oriundos das referidas contribuições (prêmio) com o objetivo de 
segurar e garantir a renda do trabalhador acometido pelas contingências sociais de 
morte, invalidez e idade avançada, capazes de reduzir ou eliminar a sua capacidade 
laborativa e, via de consequência, sua capacidade de autossustento.

Desse modo, o Estado toma para si o encargo de capitanear o sistema de 
Seguro Social, normatizando a sua gestão e fiscalizando o seu fiel cumprimento, 
prevenindo estados de inquietação que porventura poderiam surgir no tecido social 
em virtude dos riscos sociais da morte, da invalidez e da idade avançada. Bem por 
isso, a Previdência Social já nasce com este traço característico de ser pública, de 
ser uma atividade típica de Estado.

Acentuando sua linha de ideias e já admitindo a existência de especificidades 
da gestão previdenciária, o autor reconhece que

A administração da Previdência Social deve timbrar em ser 
rápida, expedita, mormente quando se trata do pagamento 
das prestações; e a administração pública, pelos complexos 
e tardos processos com que se movimenta, costumeiramente 
não corresponde àquelas exigências. É por essa razão que a 
maioria dos países lança mão da administração delegada, con-
fiando a gestão do seguro social a organismos especializados 
criados por lei, para desempenharem essa missão. Tal refe-
rência é motivada, outrossim, pelas absorventes atribuições 
que o Estado moderno enfeixa em suas mãos, o que o leva, 
quando possível e recomendável, a desconcentrar os encargos 
que se acumulam, transferindo para órgãos colocados fora da 
máquina burocrática do Governo algumas de suas obrigações. 
(ASSIS, 1963)
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Em sã realidade, a Previdência Social é questão da maior importância na 
medida em que busca garantir o bem-estar de homens e mulheres proporcionando-
-lhes segurança na manutenção de suas rendas oriundas do trabalho. Tal sistema, por 
evidente, necessita estruturar-se administrativamente de forma a propiciar a dispo-
nibilização de serviços ágeis e eficientes para um grande número de vidas, virtude 
que nem sempre se coaduna com a multiplicidade de atividades da Administração 
Pública Centralizada que acarretam, em muitas das vezes, um tardar de movimentos 
capaz de prejudicar a essência do funcionamento do sistema de Seguro Social. Daí a 
necessidade de se destacarem organismos especializados para a execução das tarefas 
que envolvem a Previdência Social.

E selando suas notáveis ponderações, Armando de Oliveira Assis (1963) as-
segura que

De tudo isso resulta que a solução mais compatível com a nature-
za da previdência é aquela em que o organismo gestor seja único, 
a fim de garantir a maior parcela de tratamento socialmente 
justo, porém em que a execução, isto é, as tarefas de contato com 
os interessados sejam descentralizadas, a permitir flexibilidade 
e rapidez no atendimento de suas pretensões e necessidades.

É o quanto basta para concluirmos que a gênese da existência das Unidades 
Gestoras Únicas de Regime Próprio de Previdência Social guarda íntima relação com 
a razão de ser e existir do Seguro Social, sistema idealizado para conferir segurança 
social, seja para seus destinatários imediatos, trabalhadores, seja para os seus des-
tinatários mediatos, a sociedade, natureza que exige do Estado a prestação de um 
serviço dotado de presteza, celeridade, apto a conferir o amparo social.

Daí a expressão Unidade para distingui-la do todo, Gestora porque dedicada 
à aplicação dos métodos de ação específicos da técnica do Seguro Social e Única 
porque nela devem encontrar-se concentradas as principais atividades que envolvem 
a aplicação das técnicas do Seguro Social, quais sejam, a arrecadação de contribui-
ções e outros ativos, a gestão do patrimônio delas oriundo como fundos integrados 
pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza e a concessão, manutenção e pagamento de benefícios previdenciários de 
aposentadorias e pensões.
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3 AS RELAÇÕES ENTRE UNIDADE GESTORA ÚNICA E AS 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS OU TAXA DE ADMINIS

TRAÇÃO

Dando sequência ao desenvolvimento do tema, temos que, sob o ponto de 
vista do referencial normativo no âmbito dos RPPSs, a expressão Unidade Gestora 
surge, em um primeiro momento, no bojo da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, que acrescentou o § 20 ao art. 40 da Constituição Federal, in verbis:

Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de pre-
vidência 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, § 3º, X.

Em um segundo momento, a expressão também surge com o mesmo conte-
údo no art. 5º, inciso IV, da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, mas em 
circunstância específica, qual seja, como critério de observância obrigatória para a 
expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).

Em um terceiro momento, a expressão é talhada no caput do art. 10 da Portaria 
MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, nos seguintes termos:

Art. 10. É vedada a existência de mais de um RPPS para os ser-
vidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade 
gestora do respectivo regime em cada ente federativo.

Em seguimento, o mesmo dispositivo transcende a mera expressão, concei-
tuando em seu § 1º, o que se deva entender por Unidade Gestora:

§ 1º Entende-se por unidade gestora a entidade ou órgão in-
tegrante da estrutura da Administração Pública de cada ente 
federativo, que tenha por finalidade a administração, o gerencia-
mento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação 
e gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o 
pagamento e a manutenção dos benefícios.

O mesmo conceito surge na Orientação Normativa nº 2, de 31 de março de 
2009, sem qualquer acréscimo ou alteração.
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Em linha de princípio, necessário compreender o que a norma pretendeu com 
a utilização das expressões entidade ou órgão integrante da estrutura da Administração 
Pública, considerando que fica evidente que são dicções distintas.

De acordo com Fabrícia Júnia de Oliveira Martins (2015, p. 52-53),

A diferença entre entidade e órgão reside na existência de per-
sonalidade jurídica conferida à primeira, cuja criação envolve 
a descentralização da atividade administrativa. Já o órgão é a 
unidade de atuação integrante da estrutura da Administração 
direta ou da indireta, sem personalidade jurídica, fruto do pro-
cesso de desconcentração da atividade administrativa (BRASIL, 
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Por isso, a unidade ges-
tora, enquanto entidade pode ser constituída como autarquia 
ou fundação pública; e, enquanto órgão, ser constituída como 
fundo de previdência subordinado à Administração direta.

Para Gisele de Freitas (2016, p. 15),

Segundo a Orientação Normativa do MPS/SPS nº 02 do ano de 
2009, a unidade gestora é uma entidade ou órgão da administra-
ção pública de cada ente federativo, podendo ser uma entidade 
autárquica ou um fundo, que proporcione a administração, o 
gerenciamento e operacionalização do RPPS, incluindo todas 
as atividades pertinentes a esse regime, ou seja, arrecadação e 
gestão dos recursos e fundos, concessão, pagamento e manu-
tenção dos benefícios.

De fato, é acertado o entendimento que compreende como entidade os or-
ganismos criados no modelo de descentralização administrativa e os órgãos como 
desdobramento do fenômeno da desconcentração administrativa.

Em sendo assim, a gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social pode 
apresentar-se sob forma desconcentrada da atividade previdenciária mediante atua-
ção de entidade sem personalidade jurídica componente da Administração direta do 
ente federativo, comumente denominado de fundo cujos fundamentos encontram-se 
presentes nos arts. 71 a 74 da Lei nº 4.320, de 1964.

De outro lado, quando falamos da forma descentralizada da gestão de Uni-
dade Gestora Única de Regime Próprio de Previdência Social mediante atuação, se 
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está a tratar de criação mediante lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, de 
pessoa jurídica de direito público interno, geralmente na modalidade de autarquia, 
organismo que se apresenta e se qualifica para a execução de atividade estratégica e 
privativa de Estado, no caso da previdência social do servidor público, a gestão de sua 
previdência, de forma a viabilizar o máximo grau de concentração e especialização.

É ínsita a natureza da autarquia assumir caráter de pessoa jurídica auxiliar, 
coadjuvante do Estado em sua missão administrativa de segurar a renda dos servi-
dores acometidos pela morte, invalidez e idade avançada; para tanto, será dotada de 
personalidade jurídica própria, individualizada e distinta da Administração Centra-
lizada, com autonomia administrativa, financeira e gerencial, sendo titular em nome 
próprio de direitos e obrigações, poderes e deveres, prerrogativas e responsabilidades.

Encontrar-se-á sujeita permanentemente ao Poder de Controle e Tutela da 
Administração Centralizada que a criou no que diz respeito ao cumprimento de suas 
finalidades institucionais na medida em que, muito embora seja dotada de autonomia 
administrativa, financeira e gerencial, nunca terá independência.

Todavia, seja no modelo de desconcentração ou no modelo de descentraliza-
ção, Fundos Especiais e Autarquias Previdenciárias, encontram-se sob a égide da Lei 
nº 4.320, de 1964, que estatui as normas gerais de Direito Financeiro, submetendo-se, 
por consequência, a todos os seus rituais, inclusive, quanto à execução orçamentária, 
financeira, bem como aos seus controles, observadas as peculiaridades inerentes a 
cada modelo, além das implicações fiscais impostas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

4 A GÊNESE NORMATIVA DAS CHAMADAS DESPESAS 

ADMINISTRATIVAS OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Para tratar das relações entre as Unidades Gestoras Únicas e as Despesas 
Administrativas ou Taxa de administração, é relevante visitarmos toda a legislação 
federal aplicável ao tema:

Primeiro, cabe mencionar que foi a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, 
em seu art. 1º, inciso III, que estabeleceu a regra geral para a utilização das contri-
buições e recursos vinculados à finalidade previdenciária, qual seja, o pagamento 
de benefícios previdenciários, criando única exceção à regra quando ressalvou as 
despesas administrativas.
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Já em outro fragmento da referida lei, agora em seu art. 6º, inciso VIII, falou-se 
de estabelecimento de limites para a taxa de administração quando da constituição 
de fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária.

Portanto, a gênese normativa, quando o assunto trata de despesas adminis-
trativas é, indubitavelmente, a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, normativo 
que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes 
Próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos estados e do Distrito Federal.

Em segmento, foi a já revogada Portaria MPAS nº 4.992, de 5 de fevereiro de 
1999, a norma que retomou o tema apontando em seu art. 17, inciso VIII, sobre 
estabelecimento de limites para a taxa de administração e avançando no incremento 
de seu conceito na medida em que seu § 3º fala expressamente que a taxa de ad-
ministração será “de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, 
proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência 
social, relativo ao exercício financeiro anterior”, fixando-se limites percentuais e base 
para o cálculo da taxa de administração.

Em processo evidente de delineamento e evolução de conceito a já revogada 
Portaria MPAS nº 4.992, de 1999 coloca em seu art. 17, § 3º, inciso I, que a taxa de 
administração “será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e 
de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão gestor do regime 
próprio”.

Portanto, fixada está a relação entre as Unidades Gestoras Únicas dos Re-
gimes Próprios de Previdência Social e a taxa de administração, ou seja, a última 
destinada ao custeio das despesas correntes e de capital da primeira. São os re-
cursos financeiros que têm a função de viabilizar as principais atividades de toda 
e qualquer Unidade Gestora Única, quais sejam: o atendimento aos segurados, a 
arrecadação das contribuições previdenciárias, o recebimento de outros ativos com 
a finalidade previdenciária, a gestão do patrimônio financeiro e não financeiro, a 
escrituração contábil, a concessão, a manutenção e o pagamento dos benefícios 
previdenciários, a execução da compensação financeira entre regimes, as perícias 
médicas e, modernamente, a realização do senso previdenciário, entre diversas 
outras atividades afins.

Mas não é só. Prosseguiu a Portaria MPAS nº 4.992, de 1999, em seu art. 
17, § 3º, incisos III e IV, esclarecendo que “o regime próprio de previdência social 
poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos 
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valores serão utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração;” Mas 
coloca a condicionante de que a utilização da referida faculdade “a alíquota da taxa 
de administração deverá ser definida expressamente em texto legal”.

Em essência, a já revogada Portaria MPAS nº 4.992, de 1999, trouxe os prin-
cipais contornos técnicos aplicados até hoje à taxa de administração, quais sejam: a 
sua finalidade, seus limites em percentuais, sua base de cálculo e a necessidade de 
sua criação mediante lei do ente federativo, além da sua finalidade precípua.

Seguindo o caminho da legislação, a Portaria MPAS nº 1.348, de 19 de julho de 
2005, mantendo as linhas estabelecidas pela Lei nº 9.717/1998 e pela Portaria MPAS 
nº 4.992, de 1999 trouxe acréscimo ao art. 17 desta última acrescentando- lhe o § 6º, 
que classificou as despesas administrativas, entre outras afins,

os gastos da Unidade Gestora com pessoal próprio e os con-
sequentes encargos, indenizações trabalhistas, materiais de 
expediente, energia, água e esgoto, comunicações, vigilância, 
locações, seguros, obrigações tributárias, manutenção, limpeza e 
conservação dos bens móveis e imóveis, consultoria, assessoria 
técnica, honorários, jetons a conselheiros, diárias e passagens 
de dirigentes e servidores a serviço da unidade gestora, cursos 
e treinamentos.

Com o advento da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, ficou 
revogada expressamente a pela Portaria MPAS nº 4.992, de 5 de fevereiro de 1999, 
mantendo-se as linhas-mestras do manejo do conceito da taxa de administração: 
obrigatoriedade de criação por lei, limites percentuais, base de cálculo e destinação, 
tudo em conformidade com o art. 15, inciso I, da referida norma, mantida a possi-
bilidade de constituição de reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício 
desde que o percentual da alíquota seja definida expressamente em texto legal.

Em 2009, foi publicada a Orientação Normativa SPS nº 2, de 31 de março de 
2009, que trouxe expressamente, em seu art. 41, a possibilidade da cobertura das 
despesas do regime com a utilização dos recursos previdenciários desde que se es-
tabeleça, por lei, a taxa de administração com os limites percentuais de praxe, bem 
como a base de cálculo, a destinação (inciso I), a possibilidade de constituição de 
reservas (inciso III) mediante a condição de fixação “em texto legal” que poderá ser 
uma lei, regulamento ou ato emanado por colegiado com tal competência.
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A compilação legislativa que delineou o manejo da taxa de administração de-
monstra tratamento singular ao conceito e um movimento pendular entre portarias 
que mantiveram o cerne de suas características.

5 POSSIBILIDADES DE INSTITUIÇÃO E MANEJO DAS DES

PESAS ADMINISTRATIVAS OU TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Numa entidade com finalidade comercial, são considerados operacionais todos 
os gastos necessários às atividades normais, de rotina desta, entendendo-se como 
necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações e ou 
operações exigidas para a consecução de seus objetivos, excluindo-se deste conceito 
os gastos vinculados ao custo do serviço ou produto, estas classificadas como não 
operacionais.

Na atividade pública regida pela Lei nº 4.320/19641, as despesas são classifica-
das, em linhas gerais, em duas categorias econômicas: despesas correntes e despesas 
de capital, sendo as primeiras as vinculadas ao custeio das atividades de rotina da 
entidade, inclusive a manutenção e conservação dos bens de uso, e as segundas, 
representadas pelos gastos para aquisição de novos ativos.

Em relação às despesas administrativas do RPPS, a peculiaridade intrínseca 
fundamental cinge-se especialmente quanto às possíveis fontes de financiamento des-
sas despesas, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 9.717/1998, que, como exceção à 
destinação dos recursos vinculados à finalidade previdenciária, autoriza a aplicação de 
parte dos recursos originalmente de fins previdenciários para o pagamento das despesas 
correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da Unidade Gestora 
Única (UGU) do regime próprio, ou em outros termos, as despesas administrativas.

Ademais, deve ser observado o limite estabelecido pelo órgão regulador e 
fiscalizador, no caso, a atual Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, 
delimitado em valor obtido por percentual máximo de 2% aplicados sobre a folha de 
pagamentos dos servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS, 
relativamente ao exercício imediatamente anterior, na hipótese de as despesas admi-
nistrativas serem custeadas com os recursos vinculados à finalidade previdenciária.

Equivale a dizer, portanto, que o limite se restringe ao custeamento das des-
pesas administrativas com os recursos previdenciários, não dispondo a legislação 

1 Capítulo III – Da Despesa, arts. 12 a 21.
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de qualquer óbice quanto a pagamentos das despesas administrativas do RPPS em 
valores superiores ao limite estabelecido, desde que não sob o ônus dos recursos 
com finalidade previdenciária.

Portanto, buscando os fundamentos do inciso III do art. 1º da Lei nº 9.717, 
de 1998, e as disposições da atual Portaria Ministerial nº 402, de 10 de dezembro 
de 2008, para que seja considerada Taxa de Administração2, faz-se necessário que 
a lei local defina textualmente a forma de custeio das despesas administrativas da 
Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social.

Não é rara a existência de leis que tão somente definem um limite de gastos 
dos recursos previdenciários para o custeamento das despesas administrativas da 
Unidade Gestora Única, nestes casos, não há que falar em taxa de administração, o 
que traz implicações diretas nas formas de gestão destes recursos.

O item 70 do Anexo da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, define 
a Taxa de Administração como “os limites a que o custo administrativo está submetido, 
expressos em termos de alíquotas e calculados nos termos dos parâmetros e diretri-
zes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS”. Todavia, essa definição 
nos parece limitada, dadas as diversas possibilidades de sua instituição segundo as 
possibilidades e interesses de cada ente federativo como pode ser observado adiante.

Como dito, a legislação editada pelo ente federativo sobre a organização e 
funcionamento do seu RPPS deverá estabelecer com clareza o limite de gastos com 
as despesas administrativas ou criar a Taxa de Administração, na hipótese de o cus-
teamento ocorrer mediante a utilização dos recursos previdenciários, observando o 
percentual e base de cálculo já reiteradamente mencionados, dado que os recursos 
com finalidade previdenciária são vinculados à finalidade específica de pagamento 
dos benefícios previdenciários de responsabilidade do respectivo RPPS, à luz do que 
dispõe o art. 1º, III3, da Lei nº 9.717, de 1998, do art. 714 da Lei nº 4.320, de 1964, e 
do art. 8º5, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

2 Taxa de Administração pode ser conceituada como o valor devido ao operador de determinada atividade pela gestão e admi-
nistração do “negócio”, ou seja, a remuneração paga pela prestação de serviços de gestão e administração. No caso do RPPS, o 
valor devido à Unidade Gestora Única pelo ente instituidor de RPPS como responsável pela gestão e administração do regime 
previdenciário, quando assim definida por lei.

3 Lei nº 9.717, de 1998, art. 1º, III – as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente 
poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas adminis-
trativas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observados os limites de gastos estabelecidos em parâmetros gerais.

4 Lei nº 4.320, de 1964, art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização 
de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

5 LRF art. 8º, parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para 
atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
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Todavia, não há impeditivo quanto à assunção das despesas administrativas 
da Unidade Gestora Única pelo Tesouro do ente federativo diretamente, ou indi-
retamente pela definição do valor não vinculado aos recursos previdenciários, ou 
de outra forma, por fora, ou seja, definida de forma que o ente assuma a obrigação 
de repassar o valor à Unidade Gestora Única do RPPS sem que onere os recursos 
decorrentes das alíquotas de contribuição e aportes. Nesta situação, a legislação deve 
definir o percentual e base de cálculo, ou valor, e repassar à entidade ou órgão gestor 
do RPPS, onerando uma determinada fonte do seu orçamento mediante a inclusão 
na lei orçamentária anual.

Importante observar ainda que na hipótese de o ente fixar em lei a Taxa de 
Administração tendo como fonte os recursos previdenciários, conforme anterior-
mente mencionado, é facultado ao RPPS, ao final de cada exercício, a manutenção 
das eventuais sobras financeiras como reserva para a utilização em exercícios vin-
douros, desde que para o pagamento, exclusivamente, das despesas correntes e de 
capital da Unidade Gestora Única, sem, contudo, implicar o limite do exercício, por 
exemplo, em projetos de melhoramento das estruturas físicas da unidade gestora, 
aquisição da sede própria, capacitação dos gestores e servidores, etc., todavia, não 
sendo possível criar reserva relativamente a exercícios anteriores.

São várias as possibilidades de definição das fontes de financiamento das 
despesas administrativas da Unidade Gestora Única dos RPPSs, aqui sem adentrar 
nas especificidades contábeis, haja vista as variações que podem ocorrer em razão 
da organização das estruturas de cada ente federativo, nos ateremos tão somente 
aos possíveis fluxos financeiros.

Possibilidade 1: A lei local define apenas o limite de gastos dos recursos 
previdenciários para o custeamento das despesas administrativas, nunca superior 
ao valor correspondente a 2% incidentes sobre a totalidade das remunerações e 
proventos devidos aos servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao 
RPPS relativamente ao exercício anterior. Neste caso, a UGU recebe os recursos do 
ente federativo (contribuições patronais e das retenções), como receita intraorçamen-
tária de contribuições relativamente à parte patronal e receita corrente em relação 
à retida dos contribuintes, a partir daí processa-se à execução orçamentariamente 
na UGU das despesas administrativas à conta destes recursos até o limite definido, 
não se fazendo necessária a abertura de conta bancária específica. Neste caso, não 
há possibilidade de criação de reserva financeira de recursos.
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FLUXO DOS RECURSOS

Possibilidade 2: A lei local não estabelece limite de gastos nem Taxa de Ad-
ministração; neste caso, não há obrigatoriedade do repasse de recursos à Unidade 
Gestora Única para o custeamento das despesas administrativas, podendo ficar o ente 
responsável pelo pagamento das despesas geradas pela unidade gestora onerando, 
exclusivamente, o seu orçamento. Ou, na hipótese de haver o repasse de recursos, 
estes ingressam na Unidade Gestora Única como transferência financeira, portanto 
com ônus também do orçamento do ente federativo.

FLUXO DOS RECURSOS
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Possibilidade 3: A lei define a Taxa de Administração para cobertura das 
despesas administrativas da Unidade Gestora Única tendo como base de cálculo a 
forma definida pela Portaria MPS nº 402, de 2008, ou de outra forma, desvinculada 
dos recursos previdenciários, isto é, por fora das contribuições. Neste caso, o repasse à 
Unidade Gestora Única ocorre a partir de fonte orçamentária do ente federativo como 
despesa intraorçamentária, ingressando no RPPS como receita intraorçamentária em 
conta específica, de onde se procede à execução das despesas orçamentariamente na 
Unidade Gestora Única. Imprescindível a abertura de conta bancária própria para 
a gestão destes recursos. A lei deve definir as regras para a destinação de eventuais 
sobras dos recursos, inclusive quanto à possibilidade de criação de reserva financeira, 
devolução para o Tesouro ou aporte para o fundo de previdência.

Possibilidade 4: Taxa de Administração definida nos termos da Portaria MPS 
nº 402, de 2008, ou por dentro das contribuições. Neste caso, a Unidade Gestora Única 
recebe os recursos do ente federativo (contribuições patronais e das retenções), como 
receita intraorçamentária de contribuições relativamente à parte patronal e receita 
corrente em relação à retida dos contribuintes em conta orçamentária de receita de 
contribuições. Na Unidade Gestora Única é recomendável a reclassificação orça-
mentária própria tendo como fonte os recursos previdenciários recebidos do ente 
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federativo (não há imposição de que sejam originadas das contribuições patronais 
ou das retenções).

É imperativa a abertura de conta bancária específica própria para a gestão dos 
recursos da Taxa de Administração, não apenas pela observância do § 3º do art. 51 
da Portaria nº 464, de 2018, que estabelece que

independentemente da forma de financiamento do custo admi-
nistrativo, os recursos para essa finalidade deverão ser mantidos 
pela unidade orçamentária do RPPS por meio de Reserva Admi-
nistrativa, para sua utilização de forma segregada dos recursos 
destinados ao pagamento dos benefícios.

Mas sobretudo em homenagem ao princípio da transparência.
Na ocorrência de sobras de recursos da Taxa de Administração é facultado 

que elas permaneçam nas contas bancária e contábeis como reserva financeira para 
utilização em exercícios posteriores, sem que afete o limite do exercício em que forem 
utilizados, ou seja, a gestão financeira dos recursos em conta bancária específica, 
por caracterizar a segregação dos recursos da taxa de administração dos recursos 
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vinculados à finalidade previdenciária, dispensaria atos novos com a finalidade de 
se constituir a reserva financeira ao final do exercício.

A Portaria nº 464, de 2018, pelo item 58 do seu “Anexo – Dos Conceitos”, 
conceitua a reserva com as sobras da Taxa de Administração como Reserva Ad-
ministrativa, constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo 
administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio 
de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de 
contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para 
essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou 
destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964.

Nas situações em que as eventuais sobras da Taxa de Administração sejam ori-
ginadas de recursos previdenciários, entendemos não haver óbice quanto à reversão 
da reserva financeira da sobra para o fundo de previdência tão somente por decisão 
administrativa, mediante aprovação do Conselho Superior, dado que originalmente 
são recursos previdenciários, portanto estariam apenas retornando à sua finalidade 
precípua. Contudo, o § 4º, também do art. 51 da retrocitada portaria diz que

os saldos remanescentes dos recursos destinados à Reserva Ad-
ministrativa, apurados ao final de cada exercício, poderão ser 
revertidos para pagamento dos benefícios do RPPS, observando-
-se a legislação do ente federativo e mediante prévia aprovação 
de seu conselho deliberativo.

Outra questão relevante a ser observada ao definir a forma de gestão das des-
pesas administrativas da Unidade Gestora Única do RPPS é o impacto fiscal quanto 
ao limite da Despesa com Pessoal do ente federativo, pois, dependendo da forma, 
pode implicar positivamente nesse limite, ou seja, pode funcionar como importante 
instrumento de gestão fiscal.

A seguir, evidenciamos possibilidades de gestão das despesas administrativas 
da Unidade Gestora Única do RPPS e os consequentes impactos fiscais:

Possibilidade 1: Com os recursos direcionados para o custeamento das des-
pesas administrativas originados das contribuições há, consequentemente, o im-
pacto nas despesas com pessoal visto que os encargos da folha de pagamento são 
naturalmente despesas com pessoal no momento do fato gerador da obrigação, nos 
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termos do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000 – LRF6. Por outro lado, pela 
interpretação da própria lei, os pagamentos dos benefícios com os recursos próprios 
do Fundo de Previdência são dedutíveis da Despesa Total com Pessoal (DTP) para 
se aferir a Despesa Líquida com Pessoal (DLP)7 quando do pagamento dos benefí-
cios8. Porém, os recursos das contribuições destinados ao pagamento das despesas 
administrativas da Unidade Gestora Única não são dedutíveis.

Exemplo:
Item Evento R$ 1,00

1 Folha de pagamentos do Ente Federativo 1.000.000,00
2 Contribuição Patronal – 22% 220.00,00
3 Despesa Total com Pessoal 1.220.000,00
4 Taxa de Administração incluída na alíquota (não dedu-

tíveis da DTP)
20.000,00

5 Despesas com o pagamento de benefícios com os recur-
sos das contribuições patronais (dedutíveis da DTP) 200.000,000

6 Despesa Líquida com Pessoal 1.020.000,00

Possibilidade 2: Com os recursos destinados ao pagamento das despesas 
administrativas da UGU desvinculados das contribuições previdenciárias, por não 
comporem os encargos da folha de pagamentos, também não se caracterizam como 
despesa com pessoal, exceto a parcela utilizada no pagamento das remunerações e 
salários dos colaboradores do UGU.

Exemplo:
•  Da arrecadação de contribuições dos segurados;
•  Da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição;
•  Das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal 

finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem 
como seu superavit financeiro.

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

7 LRF. Art. 19, § 1º, VI – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes:
8 MDF, 10ª Edição, ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, item 04.01.00 – DEMONSTRATIVO DA 

DESPESA COM PESSOAL, p. 511.
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Item Evento R$ 1,00

1 Folha de pagamentos do Ente Federativo 1.000.000,00
2 Contribuição Patronal – 22% 220.00,00
3 Despesa Total com Pessoal 1.220.000,00
4 Taxa de Administração incluída na alíquota (não dedu-

tíveis da DTP)
20.000,00

5 Despesas com o pagamento de benefícios com os recur-
sos das contribuições patronais (dedutíveis da DTP) 200.000,000

6 Despesa Líquida com Pessoal 1.020.000,00

Então, comparando, na possibilidade 1, a DTP foi de R$ 1.020.000,00, en-
quanto na 2, de R$ 1.000.000,00.

Cada uma das possibilidades citadas traz vantagens e desvantagens, senão 
vejamos algumas:

Taxa de Administração incluída nas contribuições:
•  Vantagem: na forma atual, maior segurança quanto ao recebimento dos 

recursos pela Unidade Gestora Única, dada implicação na regularidade 
para emissão do CRP;

•  Desvantagens: limitação de valor (problema enfrentado especialmente 
pelos menores RPPSs); implicação na DTP com o pagamento de despesas 
correntes em geral, incluindo os servidores do RPPS (neste caso, impli-
cação dupla); implicação no custo atuarial com exigência de alíquota de 
contribuição maior.

Taxa de Administração não incluída nas contribuições:
•  Vantagens: fixação de limite ou valor e regras de utilização por lei do ente 

federativo, podendo ser estabelecido pela Lei Orçamentária; não implicação 
na DTP pelo repasse dos recursos; não implicação no resultado da avaliação 
atuarial dada a desvinculação dos recursos previdenciários;

•  Desvantagens: atualmente, pela ausência de controle do repasse para 
fins do CRP; necessidade de se tratar na legislação local o limite, a pos-
sibilidade de se constituir reserva e regras de utilização; possibilidade 
de incidência do Pasep no caso de isenção ou imunidade dos recursos 
previdenciários.
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Alguns questionamentos comumente levantados:

Podem ser utilizados os recursos da Taxa de Administração para pagamento 
de reformas ou melhorias em imóveis do RPPS?

R.: Para os imóveis de uso da UGU não há restrições, já para os imóveis com 
finalidade previdenciária, ou seja, imóveis classificados como de investimentos, há 
que se observar a orientação contida em norma do MPS9 que admite tal gasto, desde 
que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante processo de análise 
de viabilidade econômico-financeira.

Pode o RPPS pagar consultorias com os recursos da Taxa de Administração?
R.: Sim. Eventuais contratações de consultorias para prestação de serviços 

de interesse do RPPS, somente podem ser custeadas com os recursos da taxa de 
administração10.

Pode o RPPS pagar despesas com cursos e participação dos gestores e servi-
dores do RPPS em congressos, seminários, etc.?

R.: A legislação não traz qualquer óbice, contudo é imprescindível a caracte-
rização da relação com os interesses da gestão. Assim como os demais casos acima 
estão contemplados no conceito de despesas correntes.

Pode o RPPS pagar despesas decorrentes de aplicações de recursos no mer-
cado financeiro com recursos da Taxa de Administração?

R.: Não. Eventuais despesas devem ser suportadas com os próprios rendimen-
tos das aplicações, razão pela qual os gestores devem ter muita prudência no momento 
da decisão de aplicar em determinados fundos ou segmentos, pois, mesmo que seja 
prometido um rendimento atrativo, a taxa de administração do fundo de investi-
mento pode levar a suposta vantagem, considerando, ainda, os riscos do negócio.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De todo o exposto, percebe-se que a legislação que versa sobre as despesas 
administrativas da Unidade Gestora Única dos Regimes próprios de Previdência 

9 Art. 15, § 3º, da Portaria MPS nº 402/2008.
10 Art. 15, § 2º, da Portaria MPS nº 402/2008.
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Social busca tão somente flexibilizar uma situação de excepcionalidade para a uti-
lização dos recursos vinculados à finalidade previdenciária, estabelecendo limites 
e possibilidades de gestão, matéria que, devido às suas peculiaridades, tem gerado 
infindáveis dúvidas e inseguranças aos gestores dos entes públicos em geral e, em 
particular, dos regimes previdenciários próprios, bem como dos órgãos de fiscalização 
e controle no que tange à gestão dos recursos públicos.

Todavia, há que considerar que as soluções das questões advindas não perpas-
sam necessariamente por alterações dos normativos de caráter geral atuais, mormente 
a Portaria MPS nº 402, de 2008, mas, sim, na idealização de cada ente detentor 
de RPPS da forma de se estabelecer as fontes de recursos para o custeamento de 
tais despesas ou na definição da Taxa de Administração desatreladas dos recursos 
previdenciários, incluindo medidas que possam mitigar os impactos fiscais dessas 
despesas, claro, sempre na observância, entre outros, dos princípios da legalidade, 
da eficácia na aplicação dos recursos, da transparência, da responsabilidade, etc., 
ou seja, numa visão do pleno exercício das competências inerentes ao gestor pú-
blico diante dos desafios de formular e implementar políticas públicas de gestão, 
que apoiem o salto de qualidade e produtividade necessário para a prestação dos 
serviços públicos à população.
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cAPítulo 9
GESTÃO ATUARIAL: UMA FERRAMENTA IM
PRESCINDÍVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO ES
TRATÉGICA DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO

Rafael Porto de Almeida*

1 INTRODUÇÃO

Ainda pouco familiar, até mesmo entre os gestores que atuam no ramo previ-
denciário, a ciência atuarial torna-se uma aliada fundamental na gestão estratégica 
dos planos de benefícios quando adotada não isoladamente, mas como algo que 
interpenetra todos os demais processos da gestão de um Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS).

Como será exposto no presente capítulo, ao ser utilizada como ferramenta de 
gestão, e não apenas como método de precificação do passivo previdenciário, a atuária 
pode denotar aos gestores uma bússola no encaminhamento das atividades diárias, 
com foco na sustentabilidade do regime. Nesse viés, pode-se extrair dela importantes 
indicadores e direcionamentos para atuar desde os procedimentos de cadastro de 
novos segurados, passando pela gestão dos investimentos de longo prazo, até nos 
processos de concessão e manutenção dos benefícios aos aposentados e pensionistas.

Quais informações são essenciais no cadastro de novos segurados para a cor-
reta precificação e conhecimento do passivo previdenciário? Quais as estimativas 
de óbitos, entradas em invalidez, auxílio-doença, aposentadorias e, até mesmo, de 
longevidade entre os segurados? Quando e quanto devo pagar de benefícios ao longo 
dos anos futuros, observadas tais estimativas? Qual a macroalocação ótima para os

* Sócio e consultor previdenciário da Lumens Atuarial. É Atuário, com bacharelado pela UFMG. Mestre em Administração (Fi-
nanças e Desenvolvimento Econômico) pela UFSC. Pós-graduado em Gestão da Previdência Complementar pelo Cesusc de 
Santa Catarina. Como consultor atuarial do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi responsável técnico pela pri-
meira avaliação atuarial do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Atua desde 2006 no ramo de Previdência Complementar 
Fechada e Regimes Próprios de Previdência Social. Professor do Curso de Pós-Graduação em Demografia e Atuária da UFRN e 
da Pós-Graduação em Gestão da Previdência Complementar do Cesusc. Atuou, ainda, como atuário interno da Quanta Previ-
dência, sendo esta a maior Entidade Fechada de Previdência Complementar do Brasil no ramo de Previdência Associativa.



GESTÃO PREVIDENCIÁRIA: TEORIA E PRÁTICA

144

recursos garantidores, visando a mitigação dos riscos de liquidez, observado o fluxo 
projetado de contribuições e benefícios? Qual a rentabilidade média espero alcan-
çar no longo prazo, mantendo-se determinada estratégia de alocação, observado o 
pagamento dos benefícios e recebimentos de contribuições previdenciárias? Obser-
vada a população segurada, como devo focar estrategicamente os investimentos de 
capacitação da equipe administrativa do RPPS? Preciso melhorar os processos de 
concessão e manutenção de benefícios previdenciários, em especial, auxílio-doença 
e aposentadorias por invalidez? Estas e outras perguntas podem ser respondidas, se 
adotada a ciência atuarial de forma mais ampla.

A atuária como ferramenta de gestão, apesar de já consolidada entre as enti-
dades fechadas de previdência complementar, planos de saúde e seguradoras, tem 
se tornado realidade entre os RPPSs muito recentemente, seja por necessidade dos 
gestores, haja vista os significativos deficit atuariais, seja por encargo das normas 
técnicas publicadas, com especial destaque à recente Portaria nº 464/2018 e às res-
pectivas Instruções Normativas da Secretaria de Previdência.

Poderíamos definir de forma sucinta a atuária como a matemática financeira 
de eventos incertos. É pela matemática financeira que projetamos ou descontamos 
valores no tempo, afinal, o dinheiro tem valor no tempo. É por essa mesma matemática 
financeira que apuramos qual o valor de uma prestação para financiar determinado 
bem durante determinado lapso de tempo, considerando determinada taxa de juros 
e determinado método de amortização.

Quando aplicável, porém, a eventos que não sabemos se, de fato, vão mes-
mo ocorrer, precisamos acoplar a essa matemática financeira as probabilidades, ou 
melhor, as incertezas.

Isso ocorre em seguradoras quando procuramos um seguro para o carro (Qual 
o perfil do condutor? Qual a probabilidade de um sinistro? Qual o valor do dano?). 
Ocorre também em planos de saúde (Qual a probabilidade de o beneficiário vir a 
utilizar um procedimento médico? Qual o custo médio desse procedimento?). Em 
se tratando de um RPPS, qual a probabilidade de morte, de invalidez, de morbidez, 
de sobrevivência, qual a composição familiar dos segurados, quais as estimativas de 
crescimento salarial que influenciarão o valor do benefício futuro, qual a estimativa 
de rentabilidade mais plausível no longo prazo?

Fazer gestão atuarial é fazer gestão de todas essas incertezas, visando a mi-
tigação dos riscos ao regime previdenciário e a garantia dos benefícios presentes e 
futuros aos segurados. Não é essa a missão de um RPPS?
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Apesar de ampla em seu alcance, como demonstrado, delimitaremos a exposição 
do presente trabalho aos principais pilares dessa ciência, quando aplicada aos RPPSs, 
visando as melhores práticas atuariais. Tem-se, com isso, como objetivo, dar maior 
familiaridade aos gestores previdenciários dos conceitos que abarcam a gestão atua-
rial, apresentando-a de forma mais ampla que a atualmente praticada nesse mercado.

Para tanto, este capítulo está estruturado em sete tópicos, sendo este a intro-
dução e contextualização, seguido de tópico específico no qual serão apresentados 
aspectos relacionados à importância da gestão cadastral. Posteriormente, no tópico 
3, serão apresentadas as principais hipóteses utilizadas na precificação do passivo 
atuarial e ferramentas necessárias à gestão dos riscos assumidos. No tópico 4, por 
sua vez, serão apresentados os regimes financeiros e métodos atuariais de financia-
mento, e a relação destes com a sustentabilidade e viabilidade do plano de custeio. 
Já no tópico 5, serão apresentados aspectos relacionados à avaliação atuarial e a im-
portância de sua utilização como ferramenta gerencial, seguido de tópico destinado 
ao debate dos métodos de equacionamento dos deficit atuariais. Por fim, o tópico 7 
apresentará considerações finais a respeito do tema.

2 BASE CADASTRAL: UM IMPORTANTE PILAR DA GESTÃO 

ATUARIAL

A correta precificação do passivo previdenciário, que representa as obrigações 
do RPPS frente aos segurados, depende diretamente da consistência da base cadas-
tral. Num plano estruturado na modalidade de Benefício Definido1, uma data de 
nascimento inconsistente, um estado civil desatualizado, a desinformação quanto à 
estrutura familiar do segurado, ou ainda a ausência quanto ao tempo de contribui-
ção anterior, pode acarretar uma apuração de um passivo atuarial não fidedigno à 
realidade dos segurados, levando, no pior caso, à frustração de recursos financeiros 
quando da necessidade de efetivo pagamento dos benefícios previdenciários.

Observando a Figura 1 a seguir, imaginemos uma situação em que façamos 
a projeção da reserva necessária a ser acumulada para um segurado, hoje com 30 
anos, que virá a se aposentar com 60 anos, recebendo um benefício estimado em 
R$ 2.500,00. Realizando cálculos atuariais, partindo de determinadas hipóteses de 

1 Podemos conceituar Benefício Definido (BD) como a modalidade do plano previdenciário cujos benefícios são previamente 
definidos, sendo o plano de custeio determinado atuarialmente, por regime mutualista.
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juros e tábuas de mortalidade, teríamos como estimativa um montante de aproxi-
madamente R$ 460 mil, a serem acumulados ao longo de 30 anos.

Figura 1 – Simulação da reserva necessária ao pagamento de benefícios
Fonte: Elaboração do autor.

Imaginemos, porém, que tal estimativa se deu com base em dados desatuali-
zados, que não possuíam, por exemplo, a informação de que o segurado em questão 
já havia contribuído por 5 anos a outro regime previdenciário, o que lhe permitiria 
aposentar-se 5 anos mais cedo, aos 55 anos de idade.

Aos 55 anos, elaborando os cálculos atuariais com as mesmas hipóteses, 
iríamos identificar que ele haveria acumulado apenas R$ 310 mil, visto que estava 
ainda há 5 anos de sua aposentadoria estimada. Haveria, então, caso mantivesse o 
esperado, 5 anos pra acumular R$ 150 mil (R$ 460 mil – R$ 310 mil). Porém, ao 
se aposentar 5 anos mais cedo, aos 55 anos de idade, não apenas deixaria de ter 
aquele tempo para acúmulo dos recursos, por meio das contribuições (do próprio 
segurado e do servidor) e da rentabilidade, como, também, teria um período de 
gozo de renda continuada por 5 anos a mais que o inicialmente estimado, conforme 
Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Simulação da antecipação da aposentadoria em 5 anos
Fonte: Elaboração do autor.
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Quando da avaliação atuarial se identificaria uma perda atuarial de R$ 155 
mil (R$ 465 mil – R$ 310 mil) gerada pela elevação das provisões matemáticas, 
graças à antecipação da aposentadoria de um único servidor. Imaginemos, agora, 
que esse fato pode vir a ocorrer não apenas com um segurado, mas com uma massa 
significativa de servidores ativos, por ausência de dados suficientes e consistentes.

O impacto na oscilação do passivo atuarial e, consequentemente, dos resul-
tados atuariais pode ser considerável.

Observada a importância, a Portaria nº 464/2018, em seu art. 38, determina 
que a avaliação atuarial deverá dispor de informações atualizadas e consistentes 
que contemplem todos os beneficiários do RPPS, de quaisquer dos Poderes, órgãos 
e entidades do ente federativo, observadas, ainda, as disposições da Instrução Nor-
mativa SPrev nº 1, de 2018.

Para tanto, recomenda-se o recenseamento periódico dos segurados, visando 
a atualização dos dados essenciais à apuração e gestão do passivo atuarial do RPPS. 
Fazer uma gestão eficiente dos dados cadastrais é fazer gestão atuarial, na medida 
em que se mitiga o risco de superestimação ou subestimação do passivo previden-
ciário em longo prazo.

Adicionalmente, a análise descritiva dos dados, observando-se a evolução 
estatística da massa de segurados, pode ser utilizada para extração de importantes 
indicadores, não apenas para análise do passivo, como, também, para gestão de 
alocação da equipe administrativa da entidade previdenciária. Qual a maturidade 
populacional da massa de segurados? Quantas aposentadorias se espera sejam con-
cedidas ao longo dos anos vindouros? Do perfil analisado, o que justifica os custos 
dos diferentes auxílios ou benefícios que estão sendo pagos pelos RPPSs?

Os números podem oferecer importantes direcionamentos.

3 HIPÓTESES ATUARIAIS E A GESTÃO DOS RISCOS ATUA

RIAIS

O passivo previdenciário, representado pelas provisões matemáticas, é sensí-
vel às hipóteses ou premissas adotadas na modelagem atuarial. Como mencionado, 
pode-se caracterizar a ciência atuarial como matemática financeira de eventos incer-
tos, o que requer, para realização dos cálculos, não apenas a adoção da matemática 
financeira, mas, também, o acoplamento de estimativas quanto às probabilidades 
de efetivo pagamento de um benefício ou de recebimento de uma contribuição.
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Antes de entrar a fundo no tema do presente tópico, entendemos como oportuno 
trazer à tona importantes conceitos da ciência atuarial, o que permitirá, mais adiante, 
realizar reflexões quanto à gestão dos riscos que se assume ao adotar tais hipóteses.

Quando aplicados aos planos de benefícios previdenciários de um RPPS, os 
cálculos atuariais possuem um viés prospectivo, de longuíssimo prazo. Conforme 
demonstrado nas Figuras 3 e 4 a seguir, a apuração das provisões, ou reservas ma-
temáticas, parte primeiramente do cálculo do que denominamos na atuária como 
Valor Atual dos Benefícios Futuros (VABF). Apura-se, também, observado o método 
atuarial a ser mais bem apresentado no tópico seguinte, o que denominamos como 
Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF).

O VABF representa, como já suscita seu nome, o valor presente atuarial dos 
benefícios que se espera pagar a todos os segurados do plano, projetando-se a popu-
lação de ativos, aposentados e pensionistas até sua total extinção. Importante destacar 
que, por se tratar de valor presente atuarial, o desconto de cada um dos benefícios no 
tempo não considera apenas a taxa de juros, como seria na Matemática Financeira, 
mas considera, também, as probabilidades e demais hipóteses necessárias.

Por exemplo, conforme Figura 3, para apurar o VABF da aposentadoria pro-
gramada de determinado servidor ativo de 30 anos, calcula-se a probabilidade de 
este chegar vivo e válido até sua aposentadoria por idade ou tempo de contribuição 
e, posteriormente, a sua manutenção com vida para receber cada um dos benefícios 
mensais a que tem direito.2

Figura 3 – Fluxo de pagamento de benefícios e a apuração do VABF
Fonte: Elaboração do autor.

2 Por questões didáticas, não estamos tratando ainda de todas as demais hipóteses consideradas nos cálculos atuariais, tais como 
crescimento salarial, composição familiar, entre outras.
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Figura 4 – Fluxo de recebimento de contribuições e a apuração do VACF
Fonte: Elaboração do autor.

Da mesma forma, conforme a Figura 4, a depender do método atuarial uti-
lizado, apura-se individualmente o VACF. No instante inicial do plano, dado o re-
gime mutualista, apura-se atuarialmente as alíquotas necessárias a serem aplicadas 
sobre os salários de forma que haja equivalência entre o VABF e o VACF. A isto 
denomina-se equivalência atuarial, o que significa dizer que em se confirmando 
as hipóteses atuariais adotadas, o montante a ser arrecadado de contribuições será 
suficiente para arcar com todos os benefícios a serem pagos aos segurados, até que 
o último venha a falecer.

Em qualquer instante “t” do tempo maior que zero, há outro fator a fazer parte 
desta equação de equivalência. Trata-se da Provisão Matemática. A Provisão, ou Reser-
va Matemática, representa o montante que se deveria ter em caixa para que, somadas 
as contribuições futuras, houvesse recursos suficientes para pagamento de todos os 
benefícios até que o último assistido viesse a falecer, observadas as hipóteses atuariais.

As equações a seguir demonstram a equivalência atuarial num instante inicial 
(1) e, após, em qualquer instante “t” maior que zero (2):

𝑉𝐴𝐶𝐹 = 𝑉𝐴𝐵𝐹 (1)

𝑃𝑀 + 𝑉𝐴𝐶𝐹 = 𝑉𝐴𝐵𝐹 (2)

Onde “PM” representa as Provisões Matemáticas, “VABF” o Valor Atual dos 
Benefícios Futuros e “VACF” o Valor Atual das Contribuições Futuras.

Da equação 2, pode-se extrair também que a Provisão Matemática pode ser 
apurada de forma prospectiva pela simples diferença entre tudo que se espera pagar 
de benefícios e tudo que se espera receber de contribuições:
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𝑃𝑀 = 𝑉𝐴𝐵𝐹 − 𝑉𝐴𝐶𝐹 (3)

Importante destacar que a Provisão Matemática representa o passivo atua-
rial. Muito se confunde o termo Passivo Atuarial com Deficit Atuarial. Enquanto o 
primeiro representa as obrigações do plano de benefícios frente aos segurados, o 
segundo representa o resultado, negativo, entre o Patrimônio Garantidor (Ativo Real 
Líquido) e a Provisão Matemática. Em outras palavras, Deficit Atuarial é a parte do 
Passivo Atuarial que não possui cobertura patrimonial.

Repassados os conceitos e ressalvas anteriores, intuitivo será observar que o 
Passivo Atuarial é um valor hipotético, enquanto o Patrimônio é um valor real. Hi-
potético, porque é apurado graças à adoção de hipóteses e, por isso, se pode afirmar 
que é sensível à variação das premissas atuariais. Muda-se uma hipótese, muda-se 
o valor estimado para fazer frente às obrigações do plano.

Por esse motivo, é importante, à luz das boas práticas atuariais, que as hipóteses 
atuariais sejam sempre as melhores estimativas possíveis que se possa obter para as 
variáveis utilizadas na apuração do custo e do custeio do plano de benefícios. Tais 
hipóteses são essenciais para uma adequada precificação do passivo.

Subestimar eventos relacionados à sobrevivência ou à entrada em invalidez 
pode levar a custos iniciais baixos, embora venham a frustrar a necessidade de recur-
sos no longo prazo. Por outro lado, superestimar esses eventos pode trazer excesso 
de segurança e tornar o custo elevado o suficiente para inviabilizar a constituição 
ou manutenção do plano de benefícios.

Subestimar a taxa real de juros (expectativa de rentabilidade) pode trazer 
excesso de segurança e tornar o custo elevado o suficiente para inviabilizar a cons-
tituição ou manutenção do plano de benefícios. Por outro lado, superestimar a 
taxa real de juros pode levar a custos iniciais baixos, embora venham a frustrar a 
necessidade de recursos no longo prazo, gerando perdas atuariais consistentes ao 
longo dos anos.

Subestimar a taxa de crescimento real dos salários, por sua vez, pode levar a 
custos iniciais baixos, embora venham a frustrar a necessidade de recursos no longo 
prazo. Superestimar a taxa de crescimento real dos salários pode trazer excesso de 
segurança e tornar o custo elevado o suficiente para inviabilizar a constituição ou 
manutenção do plano de benefícios.

Assim, não há que se definir uma hipótese pelo resultado a ser gerado. Deve-
-se, ao contrário, buscar as hipóteses que melhor representem a realidade esperada, 
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de forma a se obter o correto diagnóstico técnico-atuarial do plano de benefícios, 
quanto à sua solvência e higidez.

A Portaria nº 464/2018 deixa nítida essa necessidade quando determina que 
as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, devem estar ade-
quadas à situação do plano de benefícios e aderentes às características da massa de 
beneficiários do regime para o correto dimensionamento dos seus compromissos 
futuros.

Dentre as hipóteses atuariais geralmente utilizadas na precificação do passivo 
atuarial, pode-se enumerar as seguintes:

•  Taxa Real de Juros
•  Inflação (Fator de Capacidade dos Benefícios e Contribuições)
•  Taxa de Crescimento Salarial
•  Tábua de Mortalidade Geral
•  Tábua de Mortalidade de Inválidos
•  Tábua de Entrada em Invalidez
•  Tábua de Morbidez
•  Composição familiar
•  Rotatividade
•  Geração Futura
• Idade de entrada no mercado de trabalho
• Elegibilidade e prazo médio em abono de permanência

Determinadas hipóteses são sempre utilizadas nos cálculos atuariais dos 
RPPSs, tais como a taxa de juros ou as tábuas biométricas. Outras, porém, apenas 
são utilizadas quando da insuficiência da base cadastral. Um exemplo mais carac-
terístico desse segundo caso é o que se refere à idade de entrada no mercado de 
trabalho. Quando não se possui informações cadastrais relacionadas ao ingresso dos 
servidores como contribuintes em outros regimes previdenciários, há a necessidade 
de se adotar uma hipótese adicional para permitir a estimativa do momento futuro 
em que o referido servidor alcançará a elegibilidade aos benefícios programados.

Importante destacar que toda adoção de hipótese carrega consigo a assunção 
de um risco de esta hipótese não se confirmar, gerando desequilíbrios técnicos estru-
turais no plano de benefícios. A isto se denomina risco atuarial e a sustentabilidade 
do RPPS demanda a gestão desse importante risco.
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A gestão dos riscos atuariais pode ser vista também de maneira mais ampla, 
como sendo os procedimentos de controles contínuos que devem ser adotados na 
administração previdenciária, desde o cadastramento até a concessão e manutenção 
dos benefícios, visando a solvência do RPPS.

Quanto a esse aspecto, a Portaria nº 464/2018 determina aos RPPSs a imple-
mentação de plano institucionalizado de identificação, controle e tratamento dos 
riscos atuariais, promovendo o contínuo acompanhamento do equilíbrio entre os 
compromissos do plano de benefícios e os respectivos ativos garantidores, inclusive 
verificando a evolução das provisões matemáticas.

Não obstante a necessidade de uma gestão ampla dos riscos atuariais, delimita-
remos no presente tópico as práticas que precisam ser adotadas para que as hipóteses 
atuariais utilizadas na precificação do passivo atuarial estejam aderentes à realidade. 
Trata-se dos testes estatísticos de aderência das hipóteses atuariais.

A Portaria nº 464/2018 traz uma evolução em relação ao normativo anterior, 
ao determinar elaboração de Relatório de Análise das Hipóteses para comprovação 
de sua adequação às características da massa de beneficiários do regime. Tal relatório 
deve ser apresentado à Secretaria de Previdência, conforme periodicidade e prazos 
definidos em instrução normativa e deve conter, no mínimo, a análise quanto à 
aderência da taxa atuarial de juros, da taxa de crescimento real das remunerações e 
das probabilidades de ocorrência de morte e invalidez (tábuas biométricas).

3.1 Dos testes de aderência das tábuas biométricas

Os testes de aderência das tábuas biométricas são estudos estatísticos que 
visam, mediante análise histórica dos eventos (morte/invalidez) observados e es-
perados, verificar a adequação da manutenção da hipótese vigente, ou recomendar 
alternativa, caso essa demonstre divergências estatisticamente significativas.

Naturalmente, as metodologias adotadas devem estar adequadas ao porte 
do RPPS, sendo possível utilizar técnicas mais robustas quanto maior o universo 
de segurados e o período histórico. Quanto ao segundo aspecto, recomenda-se li-
mitar aos dados dos 10 anos anteriores à análise, para que os resultados não sejam 
influenciados por caraterísticas muito distintas do perfil atual de mortalidade ou 
de entradas em invalidez.

Dentre as metodologias, recomenda-se a utilização do teste estatístico Kol-
mogorov-Smirnov (KS) para avaliar se a distribuição de probabilidade de eventos 
esperados está aderente à distribuição de probabilidade de eventos ocorridos. Para as 
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tábuas não rejeitadas pelo referido teste, recomenda-se a realização de testes adicio-
nais para avaliar a aderência em relação ao número de eventos ocorridos e esperados, 
seja ano a ano, seja idade a idade, tais como o teste Qui-Quadrado, Binomial, Teste 
z ou, mais simples, a análise comparativa entre os Desvios Quadráticos Médios das 
diferentes tábuas testadas em relação aos eventos ocorridos. Recomenda-se, ainda, 
analisar, no período histórico, a tendência das probabilidades observadas.

3.2 Dos estudos de aderência e adequação das taxas de juros

Para análise de aderência e adequação das taxas de juros recomenda-se a 
utilização de estudos prospectivos, com base em projeção das contribuições e bene-
fícios, investimentos e desinvestimentos, macroalocações e expectativas de retorno 
e volatilidade para cada um dos segmentos de aplicação.

Até então, sempre foi muito comum entre os RPPSs a análise da meta atuarial 
verificando-se o desempenho passado. Não obstante, conforme demonstrado neste 
trabalho, os cálculos atuariais avaliam prospectivamente tanto os benefícios futuros 
no longo prazo a serem pagos à população segurada, quanto as contribuições que 
serão arrecadadas, também em longo prazo, pelo plano de benefícios. A taxa de 
juros, nesse cenário, é utilizada para descontar (descapitalizar) o dinheiro no tempo.

Da mesma forma, é muito comum entre os RPPSs a eleição de uma meta 
atuarial utilizando-se da taxa máxima de referência exposta no normativo técnico, 
independentemente do perfil de risco do regime, em específico.

Deveriam possuir uma mesma meta atuarial regimes que possuem aplicações 
distintas? Não seria mais coerente que aqueles regimes cuja exposição ao risco seja 
menor possuir uma meta atuarial inferior àquele que possui maior exposição ao 
risco? Afinal, quanto maiores os riscos, maiores são as expectativas de retorno. E é 
exatamente de expectativas que estamos tratando. A meta atuarial deve ser a melhor 
estimativa possível para a rentabilidade média de longo prazo que se possa obter.

Para tanto, e em se tratando de Brasil, é necessária uma boa dose de abstra-
ção da realidade. Do ponto de vista prático, pouco se consegue prever da economia 
brasileira em longo prazo. Não obstante, dada a periodicidade destes estudos, é 
possível, com base em informações públicas e de posse de pesquisas científicas, ela-
borar razoáveis cenários de retorno e volatilidade para os diferentes segmentos de 
aplicação, permitindo a realização de tais projeções que, ao fim, poderão demonstrar 
a rentabilidade média que converge as aplicações do RPPS no longo prazo.
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Importante mencionar ainda que não se deve confundir os estudos de ade-
rência e adequação das taxas de juros com o ALM (Asset Liability Management). 
O primeiro parte da alocação atual (e de eventuais alterações nesta alocação), bem 
como de cenários de rentabilidade, volatilidade e projeção do passivo, para detectar 
a melhor estimativa possível a ser utilizada como meta atuarial. O segundo busca 
mitigar os riscos de liquidez, otimizando a carteira e direcionando os investimentos 
para cobertura do passivo atuarial. Apesar de serem estudos prospectivos, possuem 
objetivos distintos.

Para ilustrar o mencionado no presente tópico, os gráficos a seguir demonstram 
resultados de estudos estocásticos nos quais se avaliou a adequação e convergência 
da taxa de juros para um plano previdenciário. Por meio de projeções estocásticas, 
é possível avaliar qual a probabilidade de atingimento de determinada rentabilidade 
como média de rentabilidades anuais até a extinção da massa dos atuais segurados. 
Para tanto, considera-se a alocação dos recursos ano a ano, líquidos do pagamento 
dos benefícios previdenciários, a expectativa de retorno e volatilidade em cada um 
dos segmentos de aplicação.

No exemplo a seguir, tem-se como taxa de convergência o percentual anual 
de 4,77%, sendo esta a maior taxa a ser utilizada como meta atuarial que possibi-
litaria uma probabilidade de atingimento não inferior à probabilidade de perda 
(50% / 50%). Como se observa, quanto menor a taxa de rentabilidade, maiores as 
probabilidades de atingimento (ou superação) da meta atuarial no longo prazo, 
como média histórica.

Gráfico 1 – Probabilidade de atingimento das taxas de juros como rentabilidade média ao final do 
período de projeção
Fonte: Elaboração do autor.
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Gráfico 2 – Expectativa de rentabilidade anual, projetada por processo estocástico
Fonte: Elaboração do autor.

Estudos prospectivos como estes fornecem aos gestores previdenciários um 
norte quanto à adoção da meta atuarial mais adequada, mitigando os riscos de de-
sequilíbrios técnicos estruturais por não atingimento da rentabilidade ideal.

4 REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS ATUARIAIS DE 

FINANCIAMENTO

Os regimes financeiros caracterizam a forma com que serão financiados os 
benefícios do plano previdenciário e determinam, em consequência, o dimensio-
namento das provisões matemáticas num instante do tempo, até sua completa in-
tegralidade.

Conforme determina a Portaria nº 464/2018, os entes federativos poderão 
adotar os regimes financeiros de capitalização, repartição de capitais de cobertura 
ou repartição simples, a depender dos benefícios.

Para o regime de repartição simples, as receitas arrecadadas em determinado 
período devem ser suficientes à cobertura de toda a despesa ocorrida nesse mesmo 
período. Não há, assim, formação de provisões matemáticas de benefícios a conceder 
ou de benefícios concedidos.

Dentre os benefícios assegurados pelos RPPSs, podem ser financiados pelo 
regime financeiro de repartição simples o auxílio-doença, o salário-família, o salário-
-maternidade e o auxílio-reclusão.
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Em caso de segregação da massa, apesar de financiados e operados em regime 
de repartição simples, os benefícios de aposentadorias e pensões devem ser avaliados 
atuarialmente em regime financeiro de capitalização, visando a apuração do passivo 
atuarial de longo prazo, nesse caso, representado pelo valor presente atuarial dos 
aportes suplementares para cobertura de insuficiência financeira.

O regime financeiro de repartição de capitais de cobertura é aquele em que a 
arrecadação de um período deve ser suficiente para completa cobertura dos bene-
fícios gerados no mesmo período, mesmo que venham a se perpetuar em períodos 
subsequentes. Para tal regime, há a formação de provisões matemáticas de benefícios 
concedidos.

Aos RPPSs, do ponto de vista atuarial, assemelha-se a seguros anuais. A cada 
exercício, quando da avaliação atuarial, na análise das probabilidades de morte ou 
invalidez, apura-se o valor necessário a ser arrecadado com contribuições para formar 
patrimônio suficiente para cobertura das provisões matemáticas que serão constitu-
ídas em casos de óbitos ou concessões de aposentadorias por invalidez.

Os recursos arrecadados pelo custeio específico devem ser, idealmente, desti-
nados à formação de fundo contabilmente apartado do patrimônio que faz a cober-
tura dos benefícios estruturados em capitalização. Em caso de morte ou invalidez, 
ao apurar atuarialmente a provisão matemática de benefícios concedidos, utiliza-se 
dos recursos do fundo, transferindo-os ao patrimônio de cobertura do plano para 
fazer frente ao novo passivo atuarial apurado.

Pelas disposições da Portaria nº 464/2018, o regime financeiro de repartição 
de capitais de cobertura será utilizado como o mínimo aplicável para cálculo dos 
benefícios não programáveis de aposentadorias por invalidez, pensões por morte 
delas decorrentes, bem como pensão por morte de segurados ativos.

Já o regime financeiro de capitalização, pela mesma portaria, será utilizado 
como o mínimo aplicável para cálculo das aposentadorias programadas e pensões 
por morte decorrentes dessas aposentadorias.

Trata-se de um regime cuja estrutura técnica consiste em determinar as contri-
buições necessárias e suficientes a serem arrecadadas ao longo do período laborativo 
do segurado para custear a renda, seja de aposentadoria, seja de pensão por morte, 
ao longo da fase de percepção do benefício.

Pressupõe a formação de provisões matemáticas de benefícios a conceder e 
concedidos, pois as contribuições são antecipadas no tempo em relação ao paga-
mento do benefício.
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Para o regime financeiro de capitalização, vários são os métodos de financia-
mento atuarial que podem ser adotados. Tais métodos irão estabelecer a estratégia 
de capitalização do plano de benefícios, o plano de custeio anual, bem como sua 
evolução no tempo para fazer jus aos compromissos futuros.

Por analogia, quando se vai fazer um financiamento de um imóvel, vários são 
os possíveis métodos de amortização. Geralmente se utiliza o Sistema de Amorti-
zação Constante (SAC) ou o Sistema Francês de Amortização, cujas prestações são 
constantes (Price). A depender do método, haverá um caminho a ser percorrido, 
seja de prestações, seja do saldo devedor. Aquele que exige maiores contribuições no 
início (SAC), dada a maior amortização na fase inicial, faz com que o saldo devedor 
caia mais rapidamente, se comparado ao outro (Price).

O mesmo ocorre com os métodos atuariais. Alguns exigem contribuições 
menores no início e, em consequência, maiores no futuro, enquanto outros possuem 
previsão de maior constância do plano de custeio. Naturalmente, o valor das pro-
visões matemáticas são diferentes em determinado instante do tempo, a depender 
do caminho percorrido.

Métodos Cálculo do Custo Normal Evolução do Custo

Crédito Unitário Individual Menor no início e maior no final

C. Unitário Projetado Individual Menor no início e maior no final

Idade de Entrada Individual Constante

Agregado Coletiva Variável, conforme prazo de capi-
talização e a rentabilidade obtida 
no plano

Fonte: Guia Previc de Melhores práticas atuariais em EFPC.

Cada atuário tem suas preferências em relação aos métodos atuariais. Não 
obstante, entende-se de grande relevância a participação do ente federativo e do RPPS 
na eleição daquele que será utilizado, visto que isso afetará diretamente o dispêndio 
de recursos no curto, médio e longo prazo pelo patrocinador do plano, no caso, o 
ente federativo. Afetará, ainda, a apuração do passivo atuarial, que será comparado 
ao patrimônio para apuração do resultado técnico.

Pelo exposto, pode-se inferir que a substituição do método atuarial impacta 
diretamente o resultado atuarial apurado, motivo pelo qual se recomenda estudos 
prévios para análise da viabilidade no curto, médio e longo prazo de tal medida.
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5 A AVALIAÇÃO ATUARIAL COMO FERRAMENTA PARA 

GESTÃO DOS RPPSs

A avaliação atuarial, até então utilizada pelos RPPSs como mera formalidade 
anual para diagnóstico técnico do plano de benefícios e envio ao órgão oficial de 
fiscalização, aos poucos vem sendo valorizada como ferramenta para gestão estra-
tégica do regime previdenciário.

A profissionalização, capacitação e certificação dos gestores têm colaborado 
nesse processo, acompanhadas de uma melhora substancial da norma técnica e da 
hierarquia dada pela Secretaria de Previdência ao assunto da gestão do passivo. 
Se até então os gestores vinham se capacitando e se certificando apenas em gestão 
de investimentos e mercado financeiro, o programa Pró-Gestão tem demonstrado 
aos RPPSs a necessidade de fazer uma gestão mais ampla da operação, visando a 
sustentabilidade do regime.

A gestão atuarial que, como dito, interpenetra todos os processos do regime 
previdenciário, passa a ser utilizada, então, como norte no encaminhamento dos 
projetos internos. Da mesma forma, deixa de ser algo isolado e passa a ser um pro-
cesso de melhoria contínua.

Dentre as etapas da gestão atuarial, talvez a mais importante seja a eleição 
das hipóteses atuariais, fundamentada em estudos estatísticos de aderência, e, por 
que não, a avaliação atuarial, seja esta para encerramento de um exercício contábil, 
seja por motivos relevantes que demandem a apuração dos impactos sobre o passivo 
atuarial do RPPS.

É por meio de uma avaliação atuarial que se faz a análise da solvência e da 
higidez de um plano de benefícios e que se pode identificar, ainda, necessidades 
de melhorias nos processos de cadastro de segurados, de concessão e manutenção 
dos benefícios ou, adicionalmente, embasar estudos (ALM) para identificar opor-
tunidades de otimização da carteira de investimentos, voltada ao passivo atuarial 
de longo prazo.

Pode-se, ainda, pelos indicadores extraídos da avaliação atuarial, identificar 
a efetividade dos métodos atuariais vigentes e traçar estratégias para gestão dos 
recursos internos do RPPS, como, por exemplo, na alocação de profissionais, do 
cadastro à concessão, passando pela perícia médica.

Um gestor previdenciário atento aproveita desses resultados e indicadores 
para traçar suas estratégias, visando a sustentabilidade do plano previdenciário dos 
servidores.
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6. EQUACIONAMENTO DOS DEFICITS ATUARIAIS

Antes de partir ao equacionamento dos deficit atuariais do RPPS faz-se ne-
cessário ter a convicção da fidedignidade do diagnóstico técnico apurado. De que 
adiantaria instaurar um fictício equilíbrio atuarial, seja com base em aportes, seja 
com base numa segregação da massa, se as hipóteses atuariais utilizadas na apuração 
do desequilíbrio não estão adequadas? De que adiantariam tais medidas se a base de 
dados utilizada na avaliação atuarial possui inconsistências fundamentais?

Como exemplo do que foi dito, segue a reflexão: iniciar o equacionamento 
de um deficit atuarial apurado utilizando-se uma premissa de rentabilidade real de 
longo prazo de 6% ao ano, mesmo quando se possui um elevado conservadorismo na 
alocação dos recursos, com ativos integralmente marcados a valor de mercado, numa 
economia com tendências de queda de juros, leva à verdadeira sustentabilidade pre-
videnciária? A utilização de uma tábua de mortalidade que demonstre taxas de mor-
talidade médias da população brasileira, sabendo que os segurados do RPPS tendem 
a sobreviver mais que essa média, leva à verdadeira sustentabilidade previdenciária?

Feitas as ressalvas, a Portaria nº 464/2018 estabelece as formas possíveis de se 
equacionar o deficit atuarial de um RPPS:

Art. 53. (...)
§ 2º O equacionamento do deficit atuarial poderá consistir:
I – em plano de amortização com contribuição suplementar, 
na forma de alíquotas ou aportes mensais com valores prees-
tabelecidos;
II – em segregação da massa; e
III – complementarmente, em:
a) aporte de bens, direitos e ativos, observado o disposto no 
art. 62;
b) aperfeiçoamento da legislação do RPPS e dos processos re-
lativos à concessão, manutenção e pagamento dos benefícios; e
c) adoção de medidas que visem à melhoria da gestão integrada 
dos ativos e passivos do RPPS e da identificação e controle dos 
riscos atuariais do regime, conforme art. 73. (original sem grifo)

Importante destacar o inciso III que menciona que, complementarmente ao 
plano de amortização ou da segregação da massa de segurados, podem ser adotados 
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aportes de bens, direitos e ativos, além do aperfeiçoamento da legislação e da gestão 
previdenciária.

Em se tratando de aporte de bens, direitos e ativos, o que se tem visto em 
sua generalidade como aporte de imóveis, é importante estar atento aos seguintes 
aspectos:

a) O imóvel a ser aportado possui avaliação quanto às expectativas de valori-
zação real em percentual, pelo menos, equivalente à meta atuarial vigente?

b) Qual o potencial de se transformar esses imóveis, em médio ou longo prazo, 
em liquidez, para efetivo pagamento das obrigações previdenciárias? Esse potencial 
foi analisado com foco nos fluxos atuariais?

O recebimento desses ativos sem uma avaliação técnica quanto a esses aspectos 
eleva significativamente os riscos do RPPS, seja pelo risco de novo deficit técnico es-
trutural pelo não atingimento consistente da meta atuarial, seja pelo risco de liquidez.

Pelo caminho da segregação da massa de segurados, consegue-se efetuar o 
financiamento do deficit atuarial num prazo, geralmente, mais longo. É necessário, 
porém, fazer um estudo aprofundado quanto à viabilidade orçamentária de longo pra-
zo junto ao ente federativo, deixando lúcidas e transparentes as obrigações que serão 
assumidas por este patrocinador ao longo dos anos futuros, principalmente quando 
da elevação dos aportes mensais para cobertura dos benefícios do plano financeiro.

É essencial a participação ativa de representantes das secretarias e da Ad-
ministração direta do ente, bem como do Legislativo, para que, se adotada, haja 
consciência do caminho a ser seguido a partir de então. Essencial, ainda, quando 
dos estudos, iniciar tal caminho já com a adoção das melhores hipóteses possíveis 
na apuração do passivo atuarial do Plano Previdenciário.

A segregação da massa de segurados, quando adotada, não deve ser tida como 
algo imutável ou estático. Pode haver uma gestão ativa e dinâmica na análise de po-
tenciais reestruturações, as quais devem observar as disposições normativas. Porém, 
o que se tem acompanhado na prática, é o desfazimento de diversas segregações 
ou ainda uma reestruturação meramente pelo aproximar, como já era esperado e 
combinado, dos aportes financeiros ao ente federativo.

Ao equacionar o deficit atuarial seguindo esse caminho, gera-se uma respon-
sabilidade ao RPPS e, especialmente, aos conselhos de administração e fiscal, em 
proteger a capitalização nascente, como algo que irá colaborar significativamente 
para a garantia de cobertura dos benefícios aos segurados no longo prazo.
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Já quanto ao caminho dos planos de amortização, espera-se uma melhora 
significativa com advento da Portaria nº 464/2018 e da Instrução Normativa nº 
7/2018. Isso porque, apesar de se ter como ideal a implementação de métodos de 
amortização tradicionais, tais como o SAC ou Price mencionados, vê-se na práti-
ca de muitos RPPSs a instauração do equilíbrio atuarial utilizando-se métodos de 
amortização com aportes ou alíquotas com taxas crescentes que chegam, em pouco 
tempo, a patamares inviáveis do ponto de vista fiscal e orçamentário ao ente.

Assim como na segregação, o equacionamento do deficit por meio de sua 
amortização requer estudos profundos quanto à sua viabilidade atual e futura, anali-
sando-se as projeções (conservadoras) do ente em relação à Receita Corrente Líquida.

A utilização de métodos que visam gerar aparente solvência no plano, apoia-
da em uma insustentabilidade orçamentária em médio prazo ao ente, é uma ação 
imprevidente que deixa, aos gestores futuros, uma herança ainda mais difícil de ser 
equacionada.

Dessa forma, recomenda-se prudência e, por que não, previdência quando 
da seleção das ações que serão adotadas na instauração do equilíbrio atuarial do 
plano de benefícios.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como mencionado, a atuária tem passado a uma posição de destaque na ges-
tão previdenciária dos RPPSs. Sua correlação com os processos operacionais denota 
seu caráter estratégico e não apenas uma obrigação formal para cumprimento de 
exigências normativas.

Não é à toa que nas diretrizes constitucionais que asseguram aos servidores 
públicos de cargo efetivo regime previdenciário de caráter contributivo, esteja pre-
vista a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. É, 
assim, a ciência atuarial a ferramenta adequada para ser utilizada como bússola na 
gestão dos RPPSs.
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cAPítulo 10
EXPANSÃO E FLEXIBILIZAÇÃO DOS NORMA
TIVOS E MEDIDAS PARA GESTÃO DO PASSIVO 
ATUARIAL DOS RPPSs

Felipe Inácio Xavier de Azevedo*

1 INTRODUÇÃO

As reformas e alterações normativas têm um papel importante na adequação 
do sistema previdenciário e na promoção do equilíbrio financeiro e atuarial que é 
base dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) (NOGUEIRA, 2012). Essas 
alterações normativas têm atribuindo cada vez mais responsabilidades aos entes 
federativos detentores de RPPS, mecanismo que os impulsionam a um processo de 
gestão mais efetivo (NEVES, 2018).

Os mecanismos trazidos nas alterações normativas, como os propostos pela 
Portaria MF nº 464/2018, são de grande importância para os RPPSs na medida em 
que expandem os horizontes e passam a possibilitar tratamento diferenciado entre 
os entes federativos de acordo com suas características demográficas, financeiras e 
econômicas, denotadas pelo seu porte e perfil. As medidas e modelagens possíveis 
para amortização do deficit atuarial em função dessas características foi um avanço 
nesse sentido. No entanto, é importante cada vez mais atentar para o acompanha-
mento continuado da situação do RPPSs quanto às várias dimensões para que se 
possa identificar os determinantes que levam a essas condições, pensando-se na 
mitigação dos riscos inerentes (SANTOS-JÚNIOR, AZEVEDO & ANDRADE, 2018).

O dimensionamento, avaliação e acompanhamento dos indicadores e resul-
tados no âmbito dos RPPSs deve se tornar prática diária em função das novas di-
retrizes implementadas pela Portaria MF nº 464/2018, que requer a apresentação,

* Coordenador de Acompanhamento Atuarial da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social da Secretaria Es-
pecial do Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Bacharel em Ciências Atuariais e Mestre em Demografia pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Doutorando em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas.
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por meio de relatórios e demonstrativos, da manutenção do equilíbrio financeiro e 
atuarial, mas com desfecho, além disso, de possibilitar ao ente federativo que haja o 
acompanhamento da dinâmica do RPPS. Muitos desses indicadores são requisitos 
obrigatórios à modelagem do plano de custeio dos benefícios, que devem ser com-
provados ante a nova reformulação normativa.

Esse texto possui o intuito de destacar pontos específicos dos principais 
normativos que regem os RPPSs, à luz das alterações promovidas pela vigência da 
Portaria MF nº 464/2018, com ênfase em alguns mecanismos possibilitados para 
a amortização do deficit e gestão do passivo atuarial, sem qualquer pretensão de 
esgotar discussões relacionadas, além de referenciar medidas importantes de acom-
panhamento por parte dos RPPSs.

2 CONTEXTO E DESENVOLVIMENTO

A gestão atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs) é parte 
fundamental para garantia da saúde financeira e atuarial do regime de previdência 
(BOGONI & FERNANDES, 2011; NEVES, 2018). Parte desse processo de gestão se 
faz pelo acompanhamento constante dos resultados apurados nas avaliações atuariais 
realizadas pelo atuário responsável e pela adequação das hipóteses e premissas utiliza-
das (SANTOS-JÚNIOR, AZEVEDO & ANDRADE, 2018; NEVES, 2018). Outra parte 
importante se atribui à composição, ajustamento, da legislação que rege os planos de 
benefícios e à estruturação do regime de previdência do RPPS, as regras de concessão 
e gestão dos benefícios (CAMARANO & FERNANDES, 2016; NEVES, 2018).

As inovações normativas propõem melhorias para adequação da gestão atua-
rial, e no caso dos RPPSs, bem como na previdência como um todo, deter uma 
norma flexível, porém concreta, é cabal para dirimir a sustentabilidade dos fundos 
previdenciários (TAFNER & GIAMBIAGI, 2007; PLAMONDON et al., 2011; NO-
GUEIRA, 2012; CAMARANO & FERNANDES, 2016). É nesse sentido que a revisão 
periódica dos atos normativos se propõe, para garantir não somente o cumprimento 
dos preceitos constitucionais, mas promover a sustentabilidade sobre regras que 
ensejam a manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) como princípio 
maior daquilo que prevê o art. 40 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).

A previdência é objeto de grande relevância na Constituição Federal do Brasil, 
e, também, matéria muito discutida em todo o mundo pela sua importância social 
(KEELEY & LOVE, 2010; AMAGLOBELI et al., 2019). Por esse motivo que ao longo  
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dos anos promovem-se adequações na norma, tanto no sentido de se expandir os 
direitos para garantir a cobertura de toda a população, quanto para reavaliar, re-
adequar as regras e o sistema para garantir sua sustentabilidade e superveniência, 
mas para tratar lacunas e casos omissos (NOGUEIRA, 2012; CAMARANO & FER-
NANDES, 2016). Com esse intuito, a normatização que rege os RPPSs, que advém 
de uma orientação superior que é a Constituição Federal e por meio de seus atos 
infraconstitucionais, tem proposto adequações.

Importantes normativos, como a Lei nº 9.717/1998, que atribuiu ao Ministério 
da Previdência Social a competência de orientação, supervisão e acompanhamento 
dos regimes próprios de previdência social, papel desempenhado pelo atual Minis-
tério da Economia por meio da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência 
Social, definiu também o regramento geral para organização e funcionamento dos 
RPPSs. Essa lei foi o prenúncio das demais normas que passaram a, concretamente, 
precaver e delinear o equilíbrio financeiro e atuarial ao definir parâmetros mínimos a 
serem seguidos pelos RPPSs, abarcando várias facetas da gestão dos RPPSs e fundos 
de previdência.

Não obstante, e preservado a sequência normativa que foi instituída ao longo 
do tempo, duas principais norma, infraconstitucionais destacam-se com característi-
cas importantes que estruturam e reestruturam medidas, parâmetros e hipóteses a se 
aplicar no processo de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial (NOGUEIRA, 
2012; LOUZANO et al., 2019). A primeira, a Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro 
de 2008, que, em sua estrutura, com apenas 30 artigos, além de definir os parâmetros 
básicos, trouxe medidas importantes para dirimir os RPPSs que identificassem deficit 
atuariais ao promover suas avaliações atuariais.

O texto aqui proposto focará nos atos normativos que circundam as modali-
dades de equacionamento de deficit atuariais, no intuito de discutir as possibilidades 
inovadoras e a flexibilidade ante as condições financeiras e econômicas em que se 
encontram os entes federativos que possuem regimes próprios de previdência social.

Essa Portaria MPS nº 403/2008, definiu, em seu art. 18, que ao apurar um 
deficit atuarial, o RPPS deverá tomar as medidas para seu equacionamento, que po-
deria ser pela implementação de um plano de amortização, por meio de alíquotas ou 
aportes definidos, preestabelecidos, distribuídos em um prazo máximo de 35 anos.

Art. 18. No caso da avaliação indicar deficit atuarial deverá ser 
apresentado no Parecer Atuarial plano de amortização para o 
seu equacionamento.
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§ 1º O plano de amortização deverá estabelecer um prazo má-
ximo de 35 (trinta e cinco) anos para que sejam acumulados os 
recursos necessários para a cobertura do deficit atuarial.
§ 2º O plano de amortização poderá ser revisto nas reavaliações 
atuariais anuais, respeitando sempre o período remanescente 
para o equacionamento, contado a partir do marco inicial esta-
belecido pela implementação do plano de amortização inicial. 
(Portaria MPS nº 403/2008, p. 8)

Uma vez inviável a adoção de um plano de amortização, essa norma ainda 
possibilitou a separação dos segurados em dois grupos, separando a forma de gestão 
dessa massa, de modo que ficariam os grupos definidos como “Plano Previdenciário” 
e outro como “Plano Financeiro”, sendo essa prática caracterizada como “Segregação 
da Massas”. Para essa medida, nessa norma, foram estabelecidos um conjunto de cri-
térios que moldavam sua aplicação, e uma vez implementada, o deficit atuarial estaria 
equacionado mantendo-se a boa gestão desses planos previdenciários. Mesmo com essa 
possibilidade, restaria a aprovação prévia do órgão normatizador da estrutura adotada.

Art. 20. Na hipótese da inviabilidade do plano de amortização 
previsto nos art. 18 e 19 para o equacionamento do deficit atu-
arial do RPPS, será admitida a segregação da massa de seus se-
gurados, observados os princípios da eficiência e economicidade 
na realocação dos recursos financeiros do RPPS e na composi-
ção das submassas, e os demais parâmetros estabelecidos nesta 
Portaria. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/1/2013)
§ 1º A segregação da massa existente na data de publicação da 
lei que a instituir poderá tomar por base a data de ingresso do 
segurado no ente federativo na condição de servidor titular de 
cargo efetivo vinculado ao RPPS, a idade do segurado ou a sua 
condição de servidor em atividade, aposentado ou pensionis-
ta, admitindo-se a conjugação desses parâmetros, para fins de 
alocação dos segurados ao Plano Financeiro e ao Plano Previ-
denciário. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/1/2013)
§ 2º O Plano Financeiro deve ser constituído por um grupo 
fechado em extinção sendo vedado o ingresso de novos segura-
dos, os quais serão alocados no Plano Previdenciário. (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/1/2013). (Portaria MPS nº 
403/2008, p. 9)
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O objetivo, tanto do plano de amortização quanto da segregação da massa, é 
possibilitar ao RPPS que haja a capitalização dos recursos do fundo previdenciário, 
de modo que se acumule o suficiente ao cumprimento das obrigações para com 
seus beneficiários, ou seja, que se constitua as reservas matemáticas necessárias, 
mensuradas atuarialmente (NOGUEIRA, 2012, p. 196-197).

Esses arranjos que possibilitam a gestão do passivo atuarial, quer seja pela 
implementação do plano de amortização, quer pela adoção da segregação da mas-
sa, nessa Portaria nº 403/2008, caracterizou-se de modo arrojado, com parâmetros 
muito bem definidos e circunscritos pela visão do equilíbrio financeiro e atuarial. 
Atrelado a essas medidas, ainda nessa Portaria, foi possibilitada a incorporação de 
recursos outros ao RPPSs, desde que cumprido os requisitos necessários, de modo 
que viabilizasse maior capitalização ou mesmo que esses recursos pudessem abonar o 
passivo atuarial apurado. Essa medida incorporaria uma rubrica nas contas definida 
como “Demais bens, direitos e ativos”.

Art. 19. O plano de amortização indicado no Parecer Atuarial 
somente será considerado implementado a partir do seu esta-
belecimento em lei do ente federativo.
[...]
§ 3º Poderão ser aportados ao RPPS, mediante lei do ente fede-
rativo, bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza para 
constituição dos fundos referidos no art. 249 da Constituição 
Federal, para o equacionamento do deficit atuarial, desde que 
garantidas a solvência e a liquidez do plano de benefícios. (In-
cluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/1/2013). (Portaria MPS 
nº 403/2008, p. 9)

Posteriormente, a Portaria MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2011, veio 
deliberar sobre a incorporação ou aporte de recursos para amortização do passivo, 
ou deficit atuarial, do RPPS, de modo a especificar as condições e critérios de uso 
do recurso.

No entanto, muito embora essas medidas tenham possibilitado aos entes fe-
derativo uma medida de gestão dos seus passivos atuariais, de modo a equacionar as 
contas em um prazo maior de tempo e ainda possibilitar a retomada da capitaliza-
ção do fundo previdenciário, é relevante destacar que os entes federativos possuem 
características próprias tanto em relação à composição de seus segurados no RPPS, 
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quanto dos passivos atuariais, em ordem de grandeza e capacidade financeira e 
econômica (SILVA, 2014; LOUZANO et al., 2019).

Nesse sentido, apesar de essas medidas serem benéficas em um primeiro mo-
mento, elas não se aplicam nas totalidades dos casos dos entes federativos que pos-
suem RPPS em condições de deficit atuarial, uma vez que as distintas composições 
da massa de segurados, seus montantes de passivo atuarial e capacidade econômi-
ca e financeira não suportam a adoção dessas medidas nos moldes predefinidos 
na norma. Assim, muitas vezes, estando o RPPS em condição de deficit atuarial, 
apesar de adotar essas medidas, apenas tendem a reduzir seu custo previdenciário 
no curto prazo, postergando esse passivo e tornando ainda mais crítica a situação 
financeira e econômica do ente federativo no longo prazo (SILVA, 2014). A gestão 
previdenciária, assim como a previdência, deve ser vista como um processo de longo 
prazo, dado que os eventos, benefícios previdenciários, são gerados e gestados em 
um prazo maior, que vai desde sua concepção ao fim da vida dos servidores e seus 
dependentes (NEVES, 2018).

Apesar de citar elementos da Portaria MPS nº 403/2008, vale destacar que a 
Portaria MPS nº 204, de julho de 2008, e a Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro 
de 2008, foram fundamentais para a consolidação da anteriormente citada, uma vez 
que esclarecem e disciplinam, em seu escopo, a obrigatoriedade de cumprimento de 
requisitos para organização e funcionamento dos RPPSs, além das sanções passíveis e 
obrigações para com o órgão fiscalizador e normatizador, sendo assim, preeminentes 
à Portaria MPS nº 403/2008 (LOUZANO et al., 2019).

Destarte as questões levantadas, a inovação normativa vem no sentido de 
promover os rearranjos necessários para possibilitar aos entes federativos com RPPS, 
principalmente aqueles que se encontram com elevados passivos atuariais, que pos-
sam retomar o processo de capitalização, que é a melhor condição para manutenção 
do equilíbrio financeiro e atuarial. Além disso, os parâmetros, premissas, hipóteses e 
requisitos básicos a serem cumpridos tendem a se adequar com o tempo, em função 
da dinâmica dos regimes de previdência, da evolução técnica e atuarial, da legislação 
nacional, ou mesmo da dinâmica econômica (SANTOS-JÚNIOR, AZEVEDO & 
ANDRADE, 2018).

Nesse contexto, a revogação da Portaria MPS nº 403/2008, promovida pela 
iminência da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, fez-se necessária na 
medida em que a reformulação dos parâmetros aplicados aos RPPSs estavam ficando 
obsoletos e pouco abrangentes frente à dinâmica vivenciada pelos entes federativos 
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e pela necessidade de adequação nos processos de orientação e supervisão por parte 
do órgão responsável. Por esse motivo, aproximadamente 10 anos após a instituição 
da Portaria MPS nº 403/2008, a vigência da Portaria MF nº 464/2018, trouxe em 
sua redação 80 artigos, 50 a mais que a primeira, para cobrir as lacunas existentes e 
expandir as possibilidades de gestão por parte do ente federativo.

Além dos 80 artigos incorporados pela Portaria MF nº 464/2018, além de 
definir padrões e expandir o processo de gestão dos fundos de previdência dos 
RPPSs, a qual destinou uma subseção composta por quatro artigos, do art. 73 a 76, 
para tratar do assunto, essa norma referendou e atribuiu, em muitos pontos de sua 
redação, o tratamento de questões importantes e específicas por meio de instruções 
normativas, que têm o intuito de detalhar e deixar ainda mais claros esses pontos da 
norma, que, em suma, são pragmáticos e rigorosos nos termos da lei.

Ainda assim, a Portaria MF nº 464/2018, restou em seu escopo maior flexi-
bilidade de gestão dos regimes próprios de previdência ao trazer a possibilidade de 
maior diálogo entre o ente federativo e o órgão supervisor, na medida em que se 
coloca aberta a avaliar processos inovadores, seja quanto a questões técnicas de cunho 
atuarial ou não, ou questões não suscitadas na norma, que podem ser incorporados 
como medidas de aplicação geral, uma vez tenha sido submetido e aprovado pelo 
órgão supervisor.

Quanto ao passivo atuarial, que detém especial atenção nesse texto, a redação 
dada pela Portaria MF nº 464/2018 é ainda mais criteriosa e enfática ao vincular 
equilíbrio financeiro e atuarial. Ao garantir seções, subseções e instruções normativas 
para dirimir o passivo atuarial, a norma também atribui maior peso ao cumprimento 
dos critérios definidos na norma, apesar das maiores possibilidades dadas ao ente 
federativo quanto às formas e moldes de aplicação, uma vez enquadrados nos cri-
térios necessários.

Ao relatar sobre o plano de custeio recobra-se redação similar à que constava 
na Portaria MPS nº 403/2008, no entanto, com maior abrangência e especificações.

Art. 48. O plano de custeio proposto na avaliação atuarial deverá 
observar os seguintes parâmetros:
I – cobrir os custos de todos os benefícios do RPPS e contem-
plar, nos termos do art. 51, os recursos para o financiamento 
do custo administrativo;
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II – ser objeto de demonstração em que se evidencie que possui 
viabilidade orçamentária, financeira e fiscal nos termos do art. 64;
III – consistir o plano de amortização do deficit atuarial no 
estabelecimento de alíquota de contribuição suplementar ou em 
aportes mensais cujos valores sejam preestabelecidos;
IV – quando instituído na forma de alíquotas, ter a remuneração 
de contribuição dos segurados ativos como base de cálculo das 
contribuições do ente federativo, normal e suplementar;
V – as contribuições, normal ou suplementar, a cargo do ente 
federativo poderão ser diferenciadas por massa de segurados 
sujeita a critérios legais de elegibilidade específicos, desde que 
assegurada a equidade no financiamento do RPPS e demonstra-
do que o plano de custeio financia integralmente o custo total 
apurado na avaliação atuarial;
VI – em caso de segregação da massa, a contribuição a cargo do 
ente poderá ser diferenciada por Fundo em Repartição e Fundo 
em Capitalização, considerando a necessidade de observância 
do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS; e
VII – sua revisão, com redução das contribuições, na forma de 
alíquotas ou aportes, deverá observar os critérios prudenciais 
estabelecidos no art. 65.
§ 1º A unidade gestora do RPPS deverá cientificar o conselho 
deliberativo das propostas de alteração do plano de custeio.
§ 2º Para aplicação do previsto no inciso V, no que se refere à 
contribuição suplementar, deverá ser aplicado critério de rateio 
dos ativos garantidores dos compromissos do plano de bene-
fícios do RPPS, conforme definido em instrução normativa da 
Secretaria de Previdência. (Portaria MF nº 464/2018, p. 25)

Nesse ponto nota-se que a norma possibilita a gestão do passivo distinguin-
do por tipo de massa de segurados e ainda contribuições distintas a cargo do ente 
federativo no caso em que prevaleça segregação da massa, mas sempre medidas 
pautadas no equilíbrio financeiro e atuarial.

A gestão do passivo passa a ser objeto obrigatório ao ente federativo, uma 
vez que é requerido pelo órgão supervisor, como determina essa Portaria, que se 
apresente em relatório as causas do passivo, as proposições para sua dissolução e os 
efeitos decorrentes.
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Art. 53. No caso de a avaliação atuarial de encerramento do 
exercício apurar deficit atuarial, deverão ser adotadas medidas 
para o seu equacionamento.
§ 1º O Relatório da Avaliação Atuarial, com base no estudo 
específico da situação econômico-financeira e atuarial do RPPS, 
deverá identificar as principais causas do deficit atuarial por 
meio do balanço de ganhos e perdas atuariais, apresentar cená-
rios com as possibilidades para seu equacionamento e os seus 
impactos e propor plano de equacionamento a ser implemen-
tado em lei pelo ente federativo.
§ 2º O equacionamento do deficit atuarial poderá consistir:
I – em plano de amortização com contribuição suplementar, 
na forma de alíquotas ou aportes mensais com valores prees-
tabelecidos;
II – em segregação da massa; e
III – complementarmente, em:
a) aporte de bens, direitos e ativos, observado o disposto no 
art. 62;
b) aperfeiçoamento da legislação do RPPS e dos processos re-
lativos à concessão, manutenção e pagamento dos benefícios; e
c) adoção de medidas que visem à melhoria da gestão integrada 
dos ativos e passivos do RPPS e da identificação e controle dos 
riscos atuariais do regime, conforme art. 73. [...] (Portaria MF 
nº 464/2018, p. 29).

A abrangência dessa nova Portaria também, ao contrário de ser uma medida 
imposta, se deu ao recobrar ao ente federativo outras possibilidades de cunho de 
gestão, no que se refere ao âmbito local, quando acresce como medida para disso-
lução do passivo atuarial, além daquelas que já era bordada pela Portaria MPS nº 
403/2008, ações “complementares” que são de caráter administrativo e que competem 
ao âmbito normativo do ente federativo. Essas medidas complementares possuem 
grande importância e podem ser concomitantes às convencionais, seja pelo plano de 
amortização ou pela adoção da segregação de massa, e ainda deixa em aberto para 
medidas outras que podem ser pautadas no controle dos riscos atuariais.

O plano de amortização, conforme a norma apresenta, é a medida imediata 
ao tratamento do passivo atuarial, motivo pelo qual, nesse primeiro momento, neste 
texto, optou-se em não tratar das inovações normativas quanto à segregação de massa. 
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Com a inovação da Portaria MF nº 464/2018, os critérios para adoção do plano de 
amortização se fizeram mais bem especificados e pautados no equilíbrio financeiro e 
atuarial, mas diversificado ao considerar as características dos diferentes RPPSs, uma 
vez que requer aderência à “capacidade orçamentária, financeira e fiscal do ente fede-
rativo” (Portaria MF nº 464/2018, p. 30). Apesar disso, a Portaria atribui à Instrução 
Normativa específica a responsabilidade de dispor sobre os critérios que contemplem 
os prazos e percentuais mínimos para equacionamento do passivo atuarial.

Esses dois pontos trazidos pela Portaria MF nº 464/2018, os prazos e percentuais 
mínimos para equacionamento do deficit atuarial, são basicamente conduzidos pelas 
características do RPPS do ente federativo, o porte1 e perfil que se enquadra na matriz 
de riscos2. A norma vincula o prazo para amortização do passivo atuarial ao fluxo atu-
arial, pois esse é o instrumento-base que possibilita vislumbrar o comportamento do 
passivo no tempo. Da mesma forma, as características da massa de segurados refletem 
no comportamento dos fluxos atuariais, as idades dos segurados são determinantes 
da distribuição dos fluxos de receitas e despesas que incorporam os fluxos atuariais.

Assim, a norma possibilita que o prazo seja mensurado em função do fluxo, 
através de uma estimativa de duração do passivo3, ou por meio de uma estimativa da 
longevidade dos segurados, segregada por tipo de provisão matemática, ou ainda em 
uma regra aplicada a todos os RPPSs a ser definida considerando a elegibilidade às 
aposentadorias programadas. Apenas a última possibilidade que depende de questões 
normativas vigentes, mas que, em geral, são definidas considerando características 
demográficas das populações que compõem os RPPSs. Igualmente a definição do 
prazo, os percentuais mínimos que devem ser considerados para amortização do 
passivo atuarial podem considerar a duração do passivo ou a longevidade dos inativos. 
Apesar disso, outras variações podem ocorrer em função dos resultados subsequentes 
que podem ser observados nas avaliações atuariais desses RPPSs.

A grande questão suscitada na Portaria MF nº 464/2018 é que a gestão é mais 
que nunca uma necessidade imediata que deve ser colocada como pilar do equilí-
brio financeiro e atuarial e do processo de capitalização do fundo previdenciário. 
A adoção de qualquer critério, seja em função do passivo atuarial ou das alterações 
de critérios outros que comportam a avaliação atuarial e alterações na legislação 
1 As definições e metodologias quanto ao enquadramento do porte e perfil de risco atuarial para os RPPSs são abordados na 

Instrução Normativa nº 6, de 21 de dezembro de 2018.
2 A matriz de riscos é composta de subíndices do Indicador de Situação Previdenciária (ISP) instituído pela Secretaria de Previ-

dência por meio da Portaria MF nº 01, de 3 de janeiro de 2017.
3 Diversos trabalhos apresentam a definição de duração de passivo, entretanto um dos precursores foi o autor Macaulay (1938), 

que posteriormente ensejou a discussão do conceito de duração modificada.
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do ente federativo, deve ter como pressuposto a análise criteriosa da situação do 
RPPS, quanto a sua massa de segurados, quanto aos seus investimentos e recursos 
disponíveis e acumulados.

É nesse sentido que cada vez mais se tem tentando trazer informações aos 
entes federativos, de modo que possam subsidiá-los nesse processo de gestão. As 
informações públicas disponibilizadas para o agregado de RPPS possibilitam uma 
análise do cenário e de características desses regimes, e do comportamento das 
massas. Os indicadores também são ferramentas importantes que alocam os RPPSs 
em grupos que possibilitam a tomada de decisão. Esse é um dos papéis do Índice de 
Situação Previdenciária (ISP).

O ISP pode ser resumido em uma matriz de riscos composta por dimensões 
que alocam os RPPSs por graus de risco segundo suas características (BRASIL, 2018). 
A prévia do ISP 2018, resumida e apresentada na Figura 1, a seguir, dimensiona 
percentualmente os RPPSs pelo grau de risco em que se enquadram.

Se considerada a soma dos percentuais de risco “Alto” e “Muito Alto”, aproxi-
madamente 60% dos RPPSs enquadram-se nesses critérios. Ainda há um percentual 
de 10,44% que não é possível caracterizar em função de não se possuir informações 
acerca desses RPPSs, que, muito provavelmente, estão em situação irregular junto à 
Secretaria de Previdência por não cumprimento das medidas básicas, que se refere 
ao envio dos demonstrativos e avaliações atuariais. O fato é que o ISP, como uma 
medida-síntese, pode ser um balizador da situação do RPPS e de sua gestão.

Figura 1 – Distribuição percentual dos RPPSs por grau de riscos, segundo informações preliminares 
do Índice de Situação Previdenciária 2018
Fonte: Secretaria de Previdência, 2019.
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A maioria dos RPPSs encontra-se em situação de risco de médio a muito alto, 
sendo a maioria entre os perfis de alto e muito alto, chamando a atenção à necessi-
dade de se ter outros indicadores que possam dimensionar e distinguir esses RPPSs 
para se aferir os pontos cruciais que os caracterizam nessa matriz. Ao certo, muitas 
variantes refletem no ISP, variantes essas também alheias ao campo de gestão do 
RPPS, tais quais as que implicam os investimentos do fundo previdenciário (RODRI-
GUES, 2008; BOGONI & FERNANDES, 2011; SANTOS-JÚNIOR, AZEVEDO & 
ANDRADE, 2018). Nesse sentido, a gestão de risco entra como uma medida auxiliar 
importante que deve ser adotada pelos RPPSs (RODRIGUES, 2008; BOGONI & 
FERNANDES, 2011).

Observar esse indicador e outras características dos RPPSs, mesmo que de 
forma agrupada, é necessário para se entender as aplicações dos critérios requeridos 
quanto à modelagem dos planos de amortização frente ao que traz a Portaria MPS 
nº 464/2018. A extensão do prazo para amortização do passivo atuarial, por exem-
plo, que pode ser reflexo da duração do passivo, vai variar de caso a caso. A Figura 
2, apresentada a seguir, ilustra a distribuição da duração do passivo, calculada com 
base nos fluxos atuariais dos RPPSs que encaminharam à Secretaria de Previdência 
as informações relativas ao exercício de 2018.

Figura 2 – Distribuição da duração do passivo do plano previdenciário dos RPPSs, segundo informações 
disponíveis para os resultados do DRAA 2018
Fonte: Fluxos atuariais (Demonstrativos de Resultados das Avaliações Atuarias 2018) – Secretaria de 
Previdência.
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Observando a distribuição apresentada na Figura 2, dentre os RPPSs obser-
vados, sua maioria possui duração do passivo entre 15 e 20 anos. Quanto menor a 
duração do passivo, implica dizer que menor é o tempo para se compor as provisões 
matemáticas calculadas, uma vez que esse tempo representa o prazo médio do fluxo 
dos pagamentos de benefícios de aposentadoria e pensão (MACAULAY, 1938). Essa 
Figura indica que os prazos para amortização do passivo são diversos aos RPPSs, 
sendo uma medida importante para adequação dos planos de custeio, e uma ferra-
menta importante na gestão do fundo de previdência.

A duração do passivo atuarial mostra que muitos RPPSs necessitam tomar 
medidas para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que esse passivo 
esteja integralmente coberto dentro do prazo ao cumprimento das obrigações com 
o plano de benefícios. Além da duração do passivo e do ISP, que são indicadores que 
podem ser considerados para a gestão do fundo e previdência, outra medida básica 
como a apresentada na Figura 3, é de igual importância de avaliação.

O índice de cobertura4 das provisões é importante balizador da constituição 
das reservas matemáticas necessárias ao pagamento dos benefícios, tanto os conce-
didos quanto os a conceder. A Figura 3 ilustra a distribuição do número de RPPS 
por classes de percentual de cobertura em relação às Provisões Matemáticas Totais 
(PMT), dos Benefícios Concedidos e a Conceder.

Figura 3 – Distribuição do índice de cobertura das provisões matemáticas de benefícios concedidos e 
a conceder do plano previdenciário dos RPPSs com deficit atuarial, segundo informações disponíveis 
para os resultados do DRAA 2018
Fonte: Fluxos atuariais (Demonstrativos de Resultados das Avaliações Atuarias 2018). Secretaria de 
Previdência.

4 Esse índice corresponde à razão entre o valor total do ativo garantidor do fundo de previdência e as provisões matemáticas 
estimadas, que pode ser considerado de forma individual, em relação aos benefícios concedidos ou aos benefícios a conceder, 
ou em relação às provisões somadas.
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A distribuição do índice de cobertura das PMTs é ligeiramente assimétrica 
à esquerda, concentrando 50% de sua distribuição em índices abaixo de 36%. Isso 
indica que 50% dos RPPSs avaliados, em relação a seus ativos garantidores acumu-
lados correspondiam em até 36% do montante das provisões matemáticas totais 
mensuradas. Essa análise sobre os RPPSs que apresentaram deficit atuarial para o 
período analisado, é importante do ponto de vista em que se observa o grau de ris-
co comprometimento do fundo previdenciário, dada a ausência de total cobertura 
das provisões matemáticas necessárias. A adequação da cobertura das PMTs deve 
considerar a duração do passivo, pois quanto menor a duração, menor o tempo para 
adequação, constituição, das PMTs.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As alterações normativas são importantes para promover ajustes na legisla-
ção, tratar casos omissos, corrigir e expandir sua abrangência, tanto em critérios, 
quanto em possibilidades de aplicação. O cenário vivenciado pelos RPPSs requer 
normas consistentes e cada vez mais incisivas, claras e específicas, mas, por outro 
lado, adequáveis aos distintos perfis. As novas normas chamam para os RPPSs a 
responsabilidade no processo de gestão e cada vez mais atenção e cumprindo o 
equilíbrio financeiro e atuarial.

A gestão do passivo depende em grande parte da gestão dos recursos, mas 
também da massa de segurados que contempla o regime próprio de previdência, de 
modo que a dinâmica demográfica que rege a massa deve dirimir a tomada de deci-
sões quanto à alteração das hipóteses e premissas utilizadas pelo atuário e acordadas 
com os representantes do ente federativo do RPPS no processo da avaliação atuarial, 
dimensionando corretamente as provisões matemáticas necessárias, mas, também, 
as alíquotas contributivas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

Avaliar os indicadores e resultados das avaliações atuariais também compõe 
um papel importante na gestão do RPPS, uma vez que esses podem apontar as ne-
cessidades de ajuste no fundo de previdência, diagnosticando e mapeando os riscos 
inerentes. O equilíbrio financeiro e atuarial, bem como a amortização do deficit e 
cobertura do passivo atuarial, requerem acompanhamento contínuo desses indica-
dores, de modo que os critérios estabelecidos na legislação determinam parâmetros 
criteriosos e obrigatórios.
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Apesar de caber ao ente federativo a cobertura da insuficiência financeira 
decorrente de deficit previdenciário, as possibilidades apresentadas pela evolução 
normativa, à luz da Portaria MF nº 464/2018, demonstram não só a flexibilização da 
norma, mas ressalta, também, a importância da gestão ativa do fundo previdenciá-
rio, de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial no curto e longo prazo, 
provisionando-se os recursos necessários ao pagamento dos benefícios previdenci-
ários de seus segurados.
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cAPítulo 11
DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS COMO MITIGA
ÇÃO DE RISCOS

Lauter Ayres Ferreira*

Henrique Ausier**

1 INTRODUÇÃO

Com a taxa básica de juros (Selic) em 6,5% ao ano no momento em que es-
crevemos este capítulo, com perspectivas de chegar a 5% ao final de 2019 e a inflação 
estabilizada e prevista para 3,54% de acordo com o último relatório de mercado do 
Focus, os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs) nunca estiveram diante 
de um cenário tão desafiador para o cumprimento de suas metas atuarias e manu-
tenção da saúde financeira de seus planos de benefícios.

A conta é simples: com as metas determinadas em IPCA ou INPC + 5,5 ou 
6% para a maioria dos RPPSs, se as expectativas do mercado se confirmarem, será 
necessário rentabilizar as carteiras em até 9,75% para atingir o objetivo, ou seja, 
considerando que a Selicencerre o ano em 5%, os RPPSs vão precisar de nada menos 
do que 195% do CDI para cumprimento de suas metas atuariais.

Para agravar ainda mais esse cenário, a tendência é que os juros permaneçam 
baixos no Brasil por um longo período, tendo em vista que não vemos uma pressão 
inflacionária no médio prazo que poderia justificar um aumento na taxa Selic, de 
forma que, pela primeira vez, os RPPSs terão que se acostumar com um ciclo longo 
de meta atuarial rendendo acima da taxa básica de juros e, consequentemente, buscar 
rentabilidade fora da confortável Renda Fixa.

* Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pós-graduado em Direto Tributário pela PUC-São 
Paulo, com extensão em Consultoria de Investimentos pela FGV. Possui certificação Anbima-CEA. Atuou por 13 anos na Caixa 
Econômica Federal nas funções de Analista de Investimentos na Gerência Nacional de Fundos Especiais e Gerente Executivo 
na Gerência Nacional de Investidores Corporativos. Desde 2016 é sócio do Grupo XP, atuando na área de Distribuição Institu-
cional no segmento RPPS.

** Formado em Ciências Econômicas pelo IBMEC-RJ, possui 6 anos de experiência no mercado financeiro, atuando tanto em 
corretoras de títulos e valores mobiliários quanto em gestoras de ativos. Iniciou carreira na Vinci Partners, atuando nas áreas 
operacionais e comerciais com foco no segmento de parcerias com Bancos, Family Offices e Plataformas de investimentos.

 Atualmente trabalha na XP Investimentos, atuando na área de Distribuição Institucional no segmento RPPS.
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2 DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVOS

A boa notícia é que nesse cenário outras oportunidades de investimentos co-
meçam a apresentar melhores retornos e que a legislação dos RPPSs permite acesso 
a essas classes de ativos. Os juros mais baixos diminuem o custo do dinheiro no 
mercado, barateando o acesso ao crédito e incentivando o consumo das pessoas e o 
investimento das empresas. Esse ambiente abre espaço para boas oportunidades na 
chamada economia real que pode ser acessada em Fundos de investimento em ações, 
Fundos Imobiliários, Fundos Multimercado e de Participações, todos enquadrados 
na Resolução nº 3.922 que dá as diretrizes de aplicações financeiras para os RPPSs.

A grande dificuldade é saber em qual dessas classes de ativos investir, em que 
quantidade e qual o melhor momento para fazer esses investimentos, já que parece 
muito clara a necessidade de incluir esses investimentos na carteira dos RPPSs, pois, 
como já observamos, a permanência na renda fixa não será suficiente para cumprir 
as metas atuariais.

Para incluir esses novos investimentos em suas carteiras, os RPPSs deverão en-
tender a importância da diversificação. Apenas diversificando suas carteiras de forma 
correta o objetivo de longo prazo será alcançado sem expor o passivo atuarial a um 
risco excessivo. Para isso, existem técnicas de mercado que auxiliam os investidores 
a buscar a diversificação correta para buscar rentabilidade com um risco controlado.

Quando pensamos na diversificação de ativos e sua associação ao risco dos 
investimentos, precisamos citar o trabalho de Markowitz (1952), que deu origem à 
Teoria Moderna de Portfólios e revolucionou a teoria de finanças, mudando o foco 
da análise de investimentos de ativos individuais, para uma análise da carteira con-
solidada composta por diversos ativos, buscando a diversificação de investimentos, 
mitigação e controle de riscos. O fundamento proposto por Markowitz é a distinção 
entre a variabilidade dos retornos de um ativo individual e sua contribuição para o 
risco da carteira. O autor observou em sua teoria que, quando tentamos minimizar o 
risco, não é suficiente simplesmente investir em muitos ativos, diversificando apenas 
na quantidade, é necessário evitar investir em ativos que apresentem um alto grau 
de interdependência entre seus retornos, em outras palavras, ativos que apresentem 
uma alta correlação. Muitos investimentos apresentam fatores de risco similares, 
portanto, sofrem impactos similares em determinados ciclos econômicos.

Em sua teoria, o autor mostrou que é possível identificar um conjunto de 
carteiras que fornecem o maior retorno esperado possível para dado nível de risco, 
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determinando que tais carteiras ocupem uma região geométrica de eficiência no 
espaço risco-retorno, chamada por ele de fronteira eficiente. Para qualquer investidor 
que se preocupe apenas com o trade-off entre risco e retorno, é economicamente 
eficiente limitar a escolha entre as carteiras que pertencem a essa fronteira.

Figura 1 – Fonte: XP Investimentos.

Contudo, quando nos deparamos com a realidade dos fundos de investimento, 
a compreensão desta análise torna-se ainda mais importante, dado que os ativos estão 
agora “embalados” em um novo ativo comercializado, o Fundo. Logo, ao montar 
uma carteira de cotas de fundos, devemos aplicar a teoria de Markowitz e investir 
em ativos que apresentem um baixo grau de correlação, contudo, realizando uma 
análise ainda mais profunda. É necessário compreender e monitorar a estratégia de 
cada fundo e os ativos que compõem sua carteira, evitando a sobreposição tanto 
dos ativos quanto de estratégias, que, porventura, pode ocorrer.

Ao longo de muitos anos atuando no segmento RPPS, observamos muitas 
carteiras com alta sobreposição de ativos dentro dos fundos, como fundos que re-
plicam o índice Ibovespa, junto com fundos de ações com foco em empresas de 
alta governança e liquidez, em que boa parte da carteira é composta pelas mesmas 
empresas do índice, ou seja, o cotista passa a deter uma grande participação nos 
mesmos ativos apesar de estar diversificando os fundos. O investidor deve buscar 
estratégias que se complementem com modelos distintos e contratar a gestão de 
diferentes equipes, de preferência em modelos já comprovados, visando maximizar 
a diversificação, reduzir os riscos e obter mais retorno.

Para fazer a otimização da carteira ótima de Markowitz e mostrar o benefício 
alcançado ao utilizar o advento da diversificação, devemos identificar as combina-
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ções de risco e retorno disponíveis com os ativos de risco, e, em seguida, identificar 
a carteira de risco ótima.

A ideia da teoria de carteiras é combinar todos os ativos disponíveis de forma 
a reduzir o risco por meio da diversificação. Para isso, pode-se reduzir o risco com-
binando ativos que possuem oscilações contrárias em seus preços, ou que sofram 
impactos dos mais variados ciclos econômicos de forma distinta. Como, por exem-
plo, em um cenário de desvalorização do real frente ao dólar, podemos encontrar 
fundos posicionados em empresas com receita dolarizada performando melhor que 
o índice, dessa forma, mesmo que a alta do dólar possa impactar negativamente a 
valorização de muitos ativos, podemos, através da diversificação obter ganhos com 
esse cenário. Portanto, Markowitz considera o retorno esperado de uma carteira 
composta por dois ativos igual ao retorno dado pela média ponderada dos pesos e 
pelos seus respectivos retornos. Já o risco é dado não só pelos riscos individuais e, 
sim, pelo grau de relação entre estes ativos, explicado pela covariância.

Outro passo importante do processo de otimização engloba o ativo livre de 
risco. Isto é, investidores podem aplicar seu capital em uma carteira de risco ou no 
ativo livre de risco. Além disso, ele não precisa ficar necessariamente 100% do seu 
capital investido somente em uma das opções, mas, sim, pode fazer uma combina-
ção delas. Assim, o RPPS pode escolher uma combinação de investimento entre a 
Renda Fixa e um ponto da fronteira eficiente de Markowitz, em que cada ponto da 
fronteira representa uma carteira com risco.

Tão importante quanto a diversificação dos ativos, é saber quando e como pon-
derar a alocação da carteira, atribuindo o devido fator de risco. Ao diversificarmos, 
ampliamos nossos horizontes de ativos e possibilidades, o que requer mais esforço 
para realizarmos uma composição eficiente de ativos, respeitando a atribuição de 
risco, para isso, é fundamental entender como as principais classes de ativo se com-
portam nos diversos cenários e ciclos econômicos que estamos inseridos.

Uma análise que se torna interessante é realizarmos o back test dos principais 
ativos, conforme o gráfico a seguir (Figura 2), que mostra o retorno em janelas anu-
ais das principais classes de ativos segregados do maior para o menor retorno nos 
últimos anos. Ressaltamos que para tal estudo, a janela de 2019 considera apenas o 
retorno auferido no primeiro semestre (de 2/1/2019 a 31/7/2019). Podemos perceber 
que a volatilidade dos ciclos econômicos está estritamente correlacionada com a 
performance dos ativos, e dessa forma, a importância de interpretar corretamente 
os movimentos de mercado para capturar melhores ganhos em uma alocação diver-
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sificada dinâmica. No período analisado a seguir, passamos por diversos cenários, 
desde retração e crises ao início de uma tímida recuperação econômica, claramente 
nenhum dos ativos, ao analisarmos isoladamente teve uma performance melhor 
ou mais consistente que o conjunto dos ativos em uma cesta de alocação dinâmica.

Dentre os indicadores a seguir é importante destacar o “IPCA +5,5%”, índice 
frequentemente usado como base da meta atuarial em carteiras de diversos RPPSs 
pelo Brasil. Ainda ao analisarmos o gráfico, outra importante conclusão que tiramos 
é a dificuldade em superar essa marca, cuja performance excede a rentabilidade 
de muitas classes de ativos. Em cenários de juros mais altos, por exemplo, como 
vivido em 2013, 2014 e 2015, poucos ativos superaram o “IPCA + 5,5%”, contudo, 
em cenários de juros baixos e inflação nas mínimas históricas, com expectativa de 
redução gradual e cortes sequenciais na taxa, a diversificação torna-se ainda mais 
importante em uma carteira de investimentos.

Figura 2 – Fonte: XP Investimentos.

Os cuidados na diversificação estão também no momento de entrar, perma-
necer ou sair de alguma classe de ativo. Vejam como o retorno dos índices de bolsa 
(Ibovespa, Small Cap, Dividendos e IBX100) foram inversamente proporcionais à 
rentabilidade do dólar em alguns momentos. Entre 2013 e 2015, quando passamos 
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por um ciclo de recessão da economia e alta de juros a moeda americana se apreciou 
enquanto a bolsa obteve resultados negativos. Já em 2016 e 2017, com o início do 
ciclo de queda de juros e perspectivas de reformas estruturais visando ao crescimento 
da economia, o dólar cedeu enquanto a bolsa apresentou rentabilidade alta.

Na renda fixa esse fenômeno também acontece. Observem que entre 2011 e 
2012, quando a Selic caiu de 12,5% para 7,25% o IMA-B e IMA-B 5+ apresentaram 
resultados extraordinários, mas, em 2013, com a volta do ciclo de alta nos juros o 
resultado foi negativo de 10% para o IMA-B e -17% para o IMA-B 5 +. Recordo-me 
do desespero dos RPPSs na época para explicar para os conselhos e órgãos fiscali-
zadores esse resultado negativo em fundos compostos exclusivamente por títulos 
públicos federais. Muitos deles, por desconhecimento e falta de qualificação, aca-
baram cedendo às pressões externas e resgataram seus investimentos nessas classes, 
deixando de aproveitar a retomada dos índices em 2014, quando a recuperação foi 
de 16,6% para o IMA-B 5+ e 14,5% para o IMA-B.

Nesses exemplos vemos a importância da diversificação. Por mais que o acesso 
as informações estejam cada dia mais democrático e as previsões de mercado cada 
vez mais precisas, é muito difícil acertar todas as tendências e resultados dos inves-
timentos, de forma que a diversificação ajustada ao cenário faz com que os investi-
mentos nunca estejam 100% expostos aos mesmos riscos, permitindo que caso uma 
escolha não apresente o retorno esperado, outras classes de ativo poderão apresentar 
a rentabilidade necessária para compensar uma eventual análise equivocada.

Outro ponto importante que os investidores devem observar é a qualidade da 
gestão. No gráfico acima, é possível identificar apenas a performance dos principais 
índices que são usados como referência do mercado, mas que certamente podem 
ser superados no caso de uma gestão ativa.

Quando optamos por delegar o processo de gestão a um gestor terceiro, ana-
lisando a importância de diversificar as estratégias em diferentes ativos percebemos 
que a geração do impacto no retorno das carteiras é bem efetiva para tais gestores.

Raramente, quando contratamos um serviço de gestão correto vamos obter 
retornos inferiores aos indicadores comparativos no longo prazo. A seguir (Figura 
3), podemos destacar o ganho considerável de um fundo de gestão ativa em bolsa, 
com foco em empresas robustas e forte geradoras de receita com compromisso em 
distribuição de dividendos aos cotistas, em relação ao índice referência de mercado 
de ações, o Ibovespa.
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Figura 3 – Fonte: XP Investimentos.

A diferença que obtemos em ganhos percentuais quando optamos por di-
versificar em uma gestão profissional tende a ser bem significativa no longo prazo, 
no caso acima, o fundo obteve um retorno nominal de 200,92% desde o início em 
1/10/2012 até o dia 30/8/2019, frente ao retorno de 91,54% do índice Ibovespa na 
mesma janela.

Portanto, mais um conceito importante para a diversificação é a qualidade dos 
processos que escolhemos para diversificar. Conforme mencionado anteriormente, o 
mercado brasileiro ainda é pequeno, contudo possui uma variedade de ativos e ges-
tores até significativa que pode complicar aos olhos de alguns os processos de análise 
e prejudicar a alocação da carteira, dado que, neste ponto é importante aprofundar 
as análises a uma ótica que requer mais tempo, mais informação e acessos. No nosso 
caso, sempre que auxiliamos a alocação do segmento RPPS, buscamos monitorar o 
mercado, observar retornos e indicadores de qualidade dos mais diversos gestores 
e fundos de investimentos nos quais possuímos parceria.

Nosso foco não é apenas introduzir no segmento acesso aos mais vastos fundos 
e produtos, mas sim filtrar com eficácia os mais diversos ativos disponíveis, olhando 
sempre os fundos enquadrados na Resolução nº 3.922, que mais se qualificam ao 
perfil do segmento RPPS, realizando desde análises quantitativas, tais como histórico 
de rentabilidade e consistência, performance em relação aos concorrentes de mesma 
característica no mercado, a análises qualitativas, como o valor da senioridade das 
equipes, o turnover de pessoas, entender se o dimensionamento da equipe é adequado 
para a cobertura de ativos disponíveis, buscar detalhes da estrutura e processos que 
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julgamos ser adequados, chegando no nível de entender a lógica de remuneração 
dos membros da equipe e os acordos de acionistas dos principais sócios e modelos 
de crescimento dos membros-chave para o resultado.

Acreditamos que esses pontos são de extrema importância no processo deci-
sório de investimentos, dado que estamos alocando recursos em ideias oriundas de 
um time, focadas em um ou mais gestores, que precisam ter regras bem desenhadas 
para avaliar e realizar investimentos. Portanto, entender detalhes como o turnover, 
por exemplo, são itens bem importantes. Já nos deparamos no mercado com fundos 
de excelente histórico, contudo oriundos do esforço de um time de análise ou gestão 
diferentes do time atual. Nesse caso, não devemos considerar o histórico completo 
para comprovar a eficácia de equipe que estamos diligenciando, pois são pessoas 
diferentes, precisamos, sim, entender o motivo de tantos movimentos no time e como 
isso impacta a geração de ideias e investimentos do fundo, foram processos falhos 
da empresa, falta de alinhamento na estrutura ou até remuneração? Fatos como 
esses podem passar desapercebidos em muitos processos de análise, portanto são 
muito importantes, principalmente para os investidores de longo prazo. Portanto, 
é sempre indicado buscar auxílio e confiar em agentes financeiros com histórias de 
sucesso comprovadas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que superar a meta atuarial é uma tarefa cada vez mais desafiadora 
para o gestor do RPPS, contudo esse mesmo cenário proporciona novas oportunida-
des que também podem ser vistas com bons olhos pelo segmento. Estamos vivendo 
um período histórico para o mercado de capitais no Brasil, onde o cenário atual 
corrobora para um crescimento ainda mais acelerado da economia como um todo. 
Por exemplo, no mercado de ações que chegamos recentemente a marca histórica de 
cem mil pontos no Ibovespa, com mais de um milhão de pessoas físicas investindo 
diretamente na bolsa e cerca de quatro trilhões de reais em liquidez.

Mesmo sendo marcos importantes para nossa história, ainda são números 
que conseguimos facilmente superar dado o nosso porte e potencial produtivo, es-
tamos a anos operando abaixo do nosso potencial. A partir do momento em que 
as engrenagens começam a operar em um ritmo mais produtivo, esperamos uma 
injeção ainda maior de recurso na economia, o que tende a acelerar ainda mais a 
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produtividade das empresas, que tudo o mais constante é um propulsor escalável 
de receitas, negócios, empregos, lucros e certamente da precificação dos ativos. Isso 
tende também a incentivar que tenhamos novas histórias na B3, o que gera um ciclo 
extremamente favorável para todos os agentes envolvidos.

A pluralidade dos ativos já existentes, somados à expectativa de crescimento 
da economia e a crescente variedade de renomados gestores independentes fazem 
com que tenhamos hoje acesso a excelentes opções de alocação para diversificarmos 
com retorno expressivo à carteira dos RPPSs.

O desafio a partir de agora será de incluir esses conhecimentos de eficiência 
financeira e governança dentro das estruturas dos RPPSs, nos quais será necessário 
que os profissionais das diretorias, comitês de investimentos e conselhos estejam 
preparados tecnicamente para escolher as melhores opções e cientes das responsa-
bilidades envolvidas na tomada de decisão.

Permanecer somente na renda fixa, investindo somente em fundos de títulos 
públicos federais será negligenciar um cenário claro de não cumprimento de meta e, 
consequentemente, condenar o RPPS a não possuir recursos suficientes para paga-
mento das suas obrigações, podendo gerar um deficit atuarial que dificilmente será 
recuperado. Quanto mais tempo o RPPS demorar para implementar essa estrutura e 
iniciar a diversificação, mais necessária será a exposição ao risco, pois quanto antes 
começarem os investimentos mais sofisticados, mais rápido os resultados começam a 
aparecer, de forma que será necessária menor exposição percentual a esse tipo de risco.
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cAPítulo 12
PRÓGESTÃO: PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE 
BOA GOVERNANÇA

Herickson Rubim Rangel*

1 INTRODUÇÃO

Os princípios e práticas da boa governança vêm se consolidando como ins-
trumentos para alavancar e impactar positivamente os resultados em qualquer tipo 
de organização, independentemente do seu porte ou natureza jurídica, seja ela uma 
instituição pública, empresarial ou integrante do terceiro setor.

No âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), foi implantado 
o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes 
Próprios da Previdência Social, Pró-Gestão RPPS, pela Portaria MPS nº 185/2015, 
alterado pela Portaria MF nº 577/2017.

O Pró-Gestão RPPS tem por objetivo incentivar os RPPSs a adotarem melhores 
práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos 
e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

A implantação de boas práticas de gestão permitirá ao RPPS maior estabili-
dade na gestão e consolidação de avanços, evitando que as naturais mudanças no 
comando político do ente federativo resultem em descontinuidade ou retrocessos 
na gestão previdenciária. Contudo, o processo de implantação do Pró-Gestão para 
obtenção da certificação institucional não é simples, mas está longe de ser impossí-
vel. Por isso, o RPPS que deseja se certificar deve se profissionalizar, capacitar seus 
gestores, servidores e conselheiros, introduzir padrões de qualidade nos processos 
de trabalho; dentre outros procedimentos que necessitarão ser institucionalizados.

Este capítulo tem o objetivo de auxiliar os RPPSs que estão pensando em 
aderir ou já aderiram ao Pró-Gestão a se prepararem para converter princípios em

* Mestre em Administração pela UFMG, ex-presidente da Acip e Aneprem, Diretor Administrativo e Financeiro do IPAMV, Pales-
trante, Consultor Organizacional e Organizador e Coautor do livro Gestão Previdenciária: princípios e práticas de boa governança.
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recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar a re-
putação da instituição e de otimizar seu valor social, facilitando o acesso de recursos 
e contribuindo para sua longevidade.

2 ENTIDADES CERTIFICADORAS CREDENCIADAS

A Fundação Carlos Alberto Vanzolini e o Instituto de Certificação Qualidade 
Brasil (ICQ BRASIL) foram as primeiras instituições acreditadas pela Coordenação 
Geral de Acreditação (CGCRE) do Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza-
ção e Qualidade Industrial (Inmetro) credenciadas pela Secretaria de Previdência 
do Ministério da Economia para conceder aos RPPSs o certificado do Pró-Gestão. 
Mais recentemente, o Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial 
Ltda. também se habilitou a conceder a certificação do Pró-Gestão, uma vez que o 
processo de credenciamento é permanentemente aberto.

O processo de credenciamento é analisado pela Comissão de Credenciamento 
e Avaliação do Pró-Gestão RPPS, instituída pela Portaria SPrev nº 3/2018, altera-
da pela Portaria SPrev nº 15/2019, que verifica a documentação apresentada pela 
empresa interessada quanto ao atendimento aos parâmetros definidos no Anexo 5 
do Manual do Pró-Gestão. Importante ressaltar que o credenciamento pela Secre-
taria de Previdência apenas demonstra que a entidade está aderente aos requisitos 
estabelecidos e apta a oferecer a auditoria de conformidade para fins de certificação 
institucional no Pró-Gestão RPPS. Porém, o processo de escolha e contratação de 
entidade certificadora, dentre as credenciadas, e o pagamento pelos serviços presta-
dos são de responsabilidade do ente federativo ou do RPPS, que poderá contratá-las 
por dispensa de licitação (art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993), ou por pregão 
eletrônico (art. 4º do Decreto Federal nº 5.450/2005).

Apesar de alguns RPPSs terem feito suas contratações por inexigibilidade de 
licitação (art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993), não recomendamos essa forma de 
contratação.

3 IMPLEMENTAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

Para que seja possível a implementação da certificação do Pró-Gestão, o(a) 
gestor(a) do RPPS deve estar convencido(a) das vantagens que esse programa pode 
trazer, como:
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•  Conhecer, organizar e melhorar as atividades e processos da instituição;
•  Maior eficiência, eficácia e efetividade na unidade gestora;
•  Reduzir custos e retrabalhos;
•  Viabilizar maior transparência e facilidade de acesso à informação;
•  Perpetuar boas práticas, pela padronização;
•  Maior credibilidade da instituição.

É claro que todos os servidores devem estar comprometidos, pois o Pró-Gestão 
afeta e é afetado por diversos fatores organizacionais, mas a diretoria do RPPS pre-
cisa estar alinhada e dedicada a apoiar essa implementação, uma vez que implicará 
mudanças na cultura institucional que nem sempre serão simples de efetuar e de 
que os resultados podem demorar alguns ciclos de execução para serem alcançados.

Cabe aos gestores compreenderem isto e apoiar o programa. Um programa 
de qualidade não deve ser encarado como um carimbo atestando a qualidade e, sim, 
como uma mudança na forma de atuação da instituição.

Nesse contexto, o RPPS deve realizar um planejamento, levantando quais são 
os objetivos da instituição com a obtenção deste certificado de qualidade. Importante 
destacar que o fato de um RPPS optar pela certificação no Nível I ou II não significa 
que ele tenha um baixo grau de governança, mas, sim, demonstrado ser possível 
alcançar um nível de governança adequado ao seu porte e estrutura organizacional.

Depois de planejados os objetivos, é necessário focar na equipe ou no res-
ponsável pela condução do processo de implementação da certificação. Este(s) 
profissional(is) deverá(ão) ter dedicação exclusiva para adequação ou elaboração 
dos quesitos definidos no Manual do Pró-Gestão. Caso o RPPS não consiga realizar 
todas as ações necessárias para a obtenção da certificação, independente do nível a 
ser alcançado, seja por falta de pessoal ou por falta de conhecimento específico por 
se tratar de matérias específicas e/ou complexas, este poderá contratar empresas 
especializadas em gestão organizacional para realizar os seguintes serviços:

3.1 Préauditoria ou diagnóstico situacional

Antes de contratar uma das três entidades certificadoras atualmente creden-
ciadas na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, o RPPS deve fazer 
uma análise prévia das ações executadas de maneira a identificar a conformidade e a 
adequação do RPPS ao nível de aderência ao Pró-Gestão, bem como as lacunas que 
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possam impedir sua certificação por problemas conceituais, de adequação e de inter-
pretação. Esta análise prévia é chamada de pré-auditoria ou diagnóstico situacional.

3.2 Auditoria não presencial

Essa auditoria está prevista até o ano de 2020 para os RPPSs que optarem pelo 
nível I e cujo município tenha até 50 mil habitantes. Apesar de ser um procedimen-
to mais simples, não é menos rigoroso na análise de sua exigibilidade. A empresa 
certificadora auditará a documentação exigida pelo programa Pró-Gestão RPPS 
que for enviada ou disponibilizada eletronicamente pelo RPPS. O objetivo dessa 
auditoria é proporcionar a verificação da qualidade da gestão com o menor custo. 
De acordo com o disponibilizado no site das entidades certificadoras, esse serviço 
varia de 4,5 a 6 mil reais.

3.3 Auditoria de certificação ou de conformidade

É um processo sistemático de confirmação das informações documentadas e/
ou implementadas, de forma a validar o escopo, os processos, os sistemas, os níveis 
de controle, os requisitos estatutários e regulatórios aplicáveis no RPPS em confor-
midade com os critérios de avaliação do Manual do Pró-Gestão.

3.4 Auditoria de supervisão ou de manutenção

Essa auditoria é facultativa para os níveis I e II, sendo obrigatória para os níveis 
III e IV, como forma de garantir que o RPPS certificado continue atendendo aos 
requisitos do Pró-Gestão RPPS. A recomendação é que as auditorias de supervisão 
sejam realizadas no mínimo uma vez por ano.

3.5 Auditoria de recertificação

Essa auditoria deve ser feita antes do término da validade da certificação da 
organização, cuja reavaliação é feita pela empresa certificadora de forma completa, 
para que a certificação seja renovada. Importante ressaltar que não há obrigatoriedade 
de se fazer a recertificação com a mesma entidade que concedeu a certificação, até 
porque o RPPS pode fazer nova contratação para esse serviço.
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4 CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO 

RPPS

4.1 Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS

Mapear uma atividade é demonstrar graficamente o passo a passo de um 
fluxo de trabalho. É uma verdadeira fotografia do estado atual do processo que 
desencadeia a atividade. Com essa fotografia, é possível entender o processo por 
completo e possibilitar a compreensão necessária para se pensar em uma maneira 
de melhorá-lo.

O Manual do Pró-Gestão, no Anexo 7, define 10 grandes áreas de atuação do 
RPPS, e sugestivamente suas atividades correspondentes, que devem ser mapeadas, 
a saber:

ÁREAS DE ATUAÇÃO ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVA Contratos, compras, licitações, material de almoxarifado, imó-

veis, bens patrimoniais, recursos humanos, protocolo, arquivo 
geral, serviços gerais.

ARRECADAÇÃO Controle de repasse de contribuições e aportes, cobrança de 
débitos em atraso, parcelamentos de débitos, servidores licen-
ciados, cedidos ou afastados sem remuneração.

ATENDIMENTO Atendimento presencial aos segurados, atendimento telefônico, 
ouvidoria.

ATUARIAL Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de gestão 
atuarial.

BENEFÍCIOS Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da folha de 
pagamento. 

COMPENSAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA

Procedimentos de envio e análise de requerimentos via sistema 
Comprev.

FINANCEIRA Tesouraria, orçamento, contabilidade geral.
INVESTIMENTOS Operações de investimentos, análises de risco e gestão dos 

ativos mobiliários e imobiliários, elaboração da política de 
investimentos, credenciamento de instituições financeiras.

JURÍDICA Pareceres em processos de contratação, processos de conces-
são de benefícios e revisão de legislação, defesa em processos 
judiciais e cumprimento de decisões judiciais.

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Segurança, acesso e operacionalização dos sistemas de infor-
mática e das bases de dados.
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De acordo com o nível de adesão pretendido, haverá necessidade de mapear 
algumas ou todas as atividades relacionadas a essas áreas de atuação.

4.2 Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS

Manualizar uma atividade é estabelecer uma norma de procedimentos que 
demonstre algumas informações básicas sobre a atividade, como: finalidade, abran-
gência, base legal, conceitos, competência e responsabilidades, bem como defina 
os procedimentos de forma nominal a fim de padronizar a execução da atividade.

4.3 Capacitação e certificação dos gestores e servidores das 

áreas de risco

O RPPS deve disponibilizar recursos no seu orçamento para fins de treina-
mento e capacitação de seus gestores, servidores e conselheiros indistintamente. 
Caso a taxa de administração não seja suficiente ou não comporte tal despesa, este 
deve priorizar as áreas consideradas prioritárias e sujeitas a maior risco, tais como 
benefícios e investimentos, de forma que busquem parcerias com as instituições que 
se relacionem para que disponibilizem vagas em cursos específicos ou identifiquem 
cursos on-line gratuitos na internet.

4.4 Estrutura de controle interno

Sendo o controle interno um sistema de informação e avaliação da organiza-
ção, com a finalidade de monitorar e avaliar a adequação dos processos às normas e 
procedimentos estabelecidos pelos ordenamentos legais e infralegais, seria importante 
que o RPPS pudesse ter seu próprio controle interno. Mas, caso não o possua, seria 
pertinente capacitar um servidor para que atue em conjunto com o controle interno 
do ente federativo na avaliação e cumprimento de metas, programas e orçamentos do 
RPPS, bem como na comprovação da legalidade, eficácia e eficiência dos atos da gestão.

4.5 Política de segurança da informação

A informação é um ativo essencial da organização e precisa ser adequada-
mente protegida. Conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) (ISO 27002),
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Segurança da informação é a proteção da informação de vá-
rios tipos de ameaças, para garantir a continuidade do negócio, 
minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os 
investimentos e as oportunidades de negócio.

A Política de Segurança da Informação é um documento formal que defina 
as normas de segurança da informação do RPPS, abrangendo todos os servidores 
e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS, indicando a respon-
sabilidade de cada um a fim de minimizar os riscos de falhas, danos e prejuízos 
que possam comprometer os objetivos da instituição. Essa adoção deve observar os 
princípios básicos da confidencialidade1, integridade2 e disponibilidade3.

4.6 Gestão e controle da base de dados cadastrais dos ser

vidores públicos, aposentados e pensionistas

A atualização permanente da base de dados cadastrais permite ao ente fe-
derativo maior controle da massa de seus segurados e garante que as avaliações 
atuariais anuais reflitam a realidade dessa base, possibilitando dessa forma a correta 
organização e revisão dos planos de custeio e benefícios, conforme estabelece o art. 
1º, inciso I, da Lei nº 9.717/1998.

A base de dados cadastrais deve ser construída com estrutura (leiaute) compa-
tível com o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciá rias 
e Trabalhistas (eSocial), instituído pelo Decreto nº 8.373/2014, observada as reso-
luções e manuais aprovados pelo Comitê Gestor, de modo a possibilitar a formação 
do sistema integrado de dados dos servidores públicos referido no art. 3º da Lei nº 
10.887/2004, por meio da exportação dos dados dos servidores ativos, dos aposen-
tados e dos pensionistas para o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS/
RPPS), nos termos definidos pela Secretaria de Previdência.

4.7 Relatório de governança corporativa

Deve ser disponibilizado no mínimo anualmente no site do RPPS o Relatório de 
Governança Corporativa contendo pelo menos: dados dos segurados; receitas e des-
pesas; evolução da situação atuarial e gestão de investimentos. Esse é um importante 
1 Proteção e garantia de que determinadas informações só são disponíveis a pessoas autorizadas.
2 Garantia da exatidão das informações e dos métodos de processamento.
3 Garantia de que os usuários autorizados e os interessados tenham acesso às informações.
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instrumento de transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser previa-
mente submetido à análise e aprovação do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo.

4.8 Planejamento

A unidade gestora do RPPS deve incorporar o planejamento à sua rotina de 
gestão e desenvolver plano de ação ou planejamento estratégico, ao qual deverá 
ser dada ampla divulgação, contemplando as ações a serem implementadas, metas 
para melhoria de cada processo, responsabilidades e prazos, bem como realizar o 
monitoramento qualitativo de seus resultados.

4.9 Relatório de Gestão Atuarial

O Relatório de Gestão Atuarial constitui importante ferramenta de moni-
toramento dos resultados atuariais dos planos de custeio e de benefícios e de ge-
renciamento do RPPS. Para melhor avaliação, o relatório deve proporcionar um 
comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente 
executadas dos três últimos exercícios.

4.10 Código de Ética

Por ser um documento que expressa os princípios e a missão da instituição, e 
que estabelece os valores que devem ser praticados por todos que atuam ou se relacio-
nam com a instituição, o RPPS deve elaborar seu Código de Ética4, disponibilizá-lo 
no seu site e levá-lo ao conhecimento dos seus servidores, conselheiros, segurados, 
e as demais pessoas e profissionais que se relacionam com a unidade gestora.

4.11 Políticas previdenciárias de saúde e segurança do ser

vidor

Sem prejuízo do cumprimento das obrigações legais cabíveis, a unidade gestora 
do RPPS e o ente federativo devem atuar de forma coordenada com o objetivo de 

4 Assuntos a serem abordados no código de ética: propina, pagamentos impróprios, conflito de interesses, informações privilegia-
das, recebimento de presentes, discriminação de oportunidades, doações, assédio moral e sexual, atividades políticas, relações 
com a comunidade, uso de álcool e drogas, confidencialidade pessoal, direito a privacidade, nepotismo, dentre outros.
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adotar medidas preventivas, que visem à redução dos riscos inerentes ao ambiente 
de trabalho e das situações que provocam o adoecimento e a incapacidade laborativa 
dos servidores. Devem ser implantadas ações em saúde do servidor5, bem como 
controles e documentos obrigatórios exigidos para a concessão de aposentadoria 
especial por exposição a agentes nocivos, sempre que possível buscando adotar 
medidas protetivas que eliminem ou minimizem as situações de risco que geram o 
direito à concessão desse benefício.

4.12 Política de investimentos

A Política de Investimentos é um dos processos estratégicos do RPPS, pois a 
adequada administração dos ativos é fundamental para garantia da sustentabilidade 
do sistema. Sua elaboração deve seguir os ditames da Resolução CMN nº 3.922/2010, 
tendo como base a análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do 
mercado financeiro; objetivos e diretrizes que orientam a gestão do fundo para o ano 
seguinte; cenários que pautam as projeções financeiras, tendo em vista os limites de 
enquadramento para aplicação por segmento e modalidade, definidos na Resolução 
CMN nº 3.922/2010. Também deve definir as estratégias de alocação; resultados 
esperados das projeções financeiras; limites mínimos e máximos de enquadramento 
e estratégias de investimento para cada segmento de aplicação financeira.

A Política de Investimentos ou Plano Anual de Investimentos não se limita à 
obrigatoriedade de elaboração de um documento anual, mas se constitui em impor-
tante instrumento de planejamento, por definir o índice referencial de rentabilidade 
a ser buscado pelos gestores no exercício seguinte, estabelecer estratégias de alocação, 
diretrizes e metas de investimentos, bem como permitir monitorar ao longo do ano, 
por meio de relatórios de acompanhamento, a rentabilidade, os riscos das diversas 
modalidades de operações realizadas e a aderência das alocações e processos decisórios 
de investimento à Política de Investimentos. Seu conteúdo deve ser disponibilizado 
anualmente no site do RPPS e da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, 
por meio do Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN), a fim de conferir 
maior transparência ao processo, permitindo a consulta por qualquer interessado.

5 Tais como: a) realizar exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público, como requisito para posse e nomea-
ção; b) Manter serviço de perícia médica na unidade gestora do RPPS ou no ente federativo, por servidores do quadro efetivo 
ou contratados por meio de terceirização. c) Realizar ações educativas para redução dos acidentes de trabalho.
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4.13 Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos é o órgão colegiado do RPPS que tem por atri-
buição específica participar do processo decisório de formulação e execução da 
Política de Investimentos, tendo seus requisitos básicos de instituição e funciona-
mento estabelecidos no art. 3º-A da Portaria MPS nº 519/2011. Sua atuação deve 
ser disciplinada em regimento interno, aprovado pelo Conselho Deliberativo, e seus 
membros devem atender aos requisitos de qualificação, padrões éticos de conduta 
e autonomia nas decisões.

O Comitê de Investimentos deve se reunir com periodicidade mínima mensal, 
para deliberar sobre as alocações dos recursos financeiros, observados os limites 
estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010 e na Política de Investimentos, e 
para apresentação dos resultados financeiros, avaliação da conjuntura econômica 
e do desempenho da carteira de investimentos. Em suas reuniões, o Comitê de In-
vestimentos deverá avaliar e tomar suas decisões embasado nos seguintes aspectos:

•  Cenário macroeconômico.
•  Evolução da execução do orçamento do RPPS.
•  Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de 

curto e longo prazo.
•  Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão 

identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, 
de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico.

4.14 Transparência

Na Administração Pública a transparência é desdobramento do princípio 
da publicidade e tem sido gradualmente fortalecida por novos diplomas legais, a 
exemplo da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), que estabeleceu 
importantes diretrizes, como: a observância da publicidade como preceito geral e 
do sigilo como exceção; a divulgação de informações de interesse público, indepen-
dentemente de solicitação.

Mais do que a obrigação de informar, o Pró-Gestão fomenta a cultura da 
transparência e o desenvolvimento do controle social, e, por consequência, a redução 
de fraudes e da corrupção.

O RPPS deve disponibilizar, de forma continuada e permanente, em seu site 
ou em outros canais de comunicação, todas as ações desenvolvidas segundo critérios 
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gerais de acesso, uso e entendimento. As informações também devem ser espontâ-
neas, completas, objetivas e tempestivas.

4.15 Definição de limites de alçadas

O RPPS deve estabelecer limites de alçada em legislação local estabelecendo 
critérios e limites para a tomada de decisões relativas a atos administrativos que 
envolvam recursos orçamentários ou financeiros do RPPS, possibilitando o com-
partilhamento de responsabilidades entre seus dirigentes.

A definição de limites de alçadas deve estabelecer a obrigatoriedade de, no 
mínimo, 2 (dois) responsáveis assinarem em conjunto todos os atos relativos a inves-
timentos, aos atos relativos à gestão de ativos e passivos e as atividades administrati-
vas que envolvam concessões de benefícios, contratações e dispêndios de recursos.

4.16 Segregação das atividades

O RPPS deve demonstrar que atividades ou funções em diferentes setores 
sejam realizadas por pessoas diferentes, evitando, assim, que um único servidor 
tenha autoridade completa sobre parcela significativa de determinada transação 
(aprovação da operação, execução e controle), reduzindo, assim, o risco operacional 
e favorecendo a governança e os controles internos.

Assim, por exemplo, a área de investimentos deve manter o foco no acompa-
nhamento do mercado para melhor tomada de decisão, enquanto a área administra-
tivo-financeira deve executar as atividades operacionais de orçamento, pagamentos, 
controles de recebimentos e registros contábeis.

De igual forma, na gestão de benefícios, determinada área deve cuidar da 
análise dos requerimentos para habilitação e concessão, enquanto a outra deve ficar 
responsável pela implantação, manutenção e pagamento dos benefícios.

4.17 Ouvidoria

A Ouvidoria é uma ferramenta importantíssima de gestão, pois permite que as 
dúvidas, reclamações, denúncias, elogios e solicitações ali registradas sejam analisadas 
pelos gestores quanto à eficiência ou não dos serviços prestados e do atendimento 
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dos servidores do RPPS, proporcionando uma via de comunicação permanente 
entre a instituição e os segurados ou a sociedade que nela possuem alguma relação 
ou interesse.

A Ouvidoria poderá ser implantada em parceria com o ente federativo ou pela 
própria unidade gestora do RPPS, de modo que esse canal de comunicação esteja 
disponível no site do RPPS.

4.18 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva do RPPS deverá ser disciplinada pela legislação local e 
seus membros deverão ter formação educacional de nível superior e, preferencial-
mente, serem servidores segurados do RPPS. Esses critérios ajudam a minimizar os 
problemas de má gestão, gestão temerária ou gestão fraudulenta.

4.19 Conselho Fiscal

O RPPS deverá, obrigatoriamente, manter Conselho Fiscal, cuja periodicidade 
das reuniões e funcionamento sejam disciplinados por legislação local, contemplando 
pelo menos as seguintes atribuições:

•  Zelar pela gestão econômico-financeira.
•  Examinar o balanço anual, balancetes e demais atos de gestão.
•  Verificar a coerência das premissas e resultados da avaliação atuarial.
•  Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse 

das contribuições e aportes previstos.
•  Examinar, a qualquer tempo, livros e documentos.
•  Emitir parecer sobre a prestação de contas anual da unidade gestora do 

RPPS, nos prazos legais estabelecidos.
•  Relatar as discordâncias eventualmente apuradas, sugerindo medidas sa-

neadoras.

O Conselho Fiscal deverá atuar com independência e autonomia em relação 
à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo e ter em sua composição repre-
sentantes dos entes patrocinadores e dos segurados, de forma paritária. Em função 
da complexidade dos assuntos analisados pelos membros do Conselho e da corres-
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ponsabilidade destes com a gestão do RPPS, deveria ser exigida dos conselheiros 
formação de nível superior, bem como deveria ser instituída uma gratificação por 
participação em reuniões.

4.20 Conselho Deliberativo

O RPPS deverá, obrigatoriamente, manter Conselho Deliberativo, cuja pe-
riodicidade das reuniões e funcionamento sejam disciplinados pela legislação local, 
contemplando pelo menos as seguintes atribuições:

•  Aprovar o Plano de Ação Anual ou Planejamento Estratégico.
•  Acompanhar a execução das políticas relativas à gestão do RPPS.
•  Emitir parecer relativo às propostas de atos normativos com reflexos na 

gestão dos ativos e passivos previdenciários.
•  Acompanhar os resultados das auditorias dos órgãos de controle e super-

visão e acompanhar as providências adotadas.

Da mesma forma que o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo deve ter em 
sua composição representantes dos entes patrocinadores e dos segurados, de forma 
paritária e, também, em função da complexidade dos assuntos analisados e da cor-
responsabilidade destes com a gestão do RPPS, deveria ser exigir desses conselheiros 
formação de nível superior, bem como deveria ser instituída uma gratificação por 
participação em reuniões.

Para que Conselho Deliberativo tenha condições de “deliberar” de forma efi-
ciente e eficaz sobre as políticas e diretrizes estratégicas do RPPS, muito ainda precisa 
ser feito para que se efetive tal propositura.

4.21 Mandato, representação e recondução

Caberá à legislação local disciplinar o processo de escolha dos membros da 
Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, observadas as 
seguintes diretrizes:

•  Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal terão mandato, 
com duração mínima de 1 (um) e máxima de 4 (quatro) anos.
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•  Será admitida a recondução, limitada ao máximo de três mandatos conse-
cutivos para o mesmo Conselho, como forma de assegurar sua renovação 
periódica.

•  Para se preservar o conhecimento acumulado, os mandatos dos membros 
dos Conselhos não serão coincidentes, permitindo que a renovação da 
composição ocorra de forma intercalada e não integral.

•  Quando a legislação local estabelecer que a escolha de membros da Dire-
toria Executiva, Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal ocorrerá por 
meio de processo eleitoral, deverão ser proporcionados os meios para que 
haja ampla participação dos segurados e para que estes tenham acesso às 
propostas de atuação dos candidatos.

4.22 Gestão de Pessoas

Caberá à legislação local definir o quadro de pessoal do RPPS, de acordo com 
o seu porte, e estabelecer objetivos de gestão de pessoal, qualificação e treinamento. 
Importante ressaltar que, para que o RPPS possa ter uma gestão independente é 
necessário ter um quadro de pessoal próprio.

4.23 Plano de ação de capacitação

O plano de ação de capacitação é uma ação de educação previdenciária que 
deve ser elaborado pelo gestor do RPPS a fim de proporcionar a seus dirigentes, 
servidores e conselheiros, bem como a seus segurados e beneficiários (servidores 
ativos, aposentados e pensionistas), capacitação, qualificação, treinamento e for-
mação específica nos assuntos relativos à gestão previdenciária (gestão de ativos 
e passivos, gestão de pessoas, benefícios investimentos, orçamento, contabilidade, 
finanças, estruturas internas e externas de controle, dentre outros).

4.24 Ações de diálogo com os segurados e a sociedade

As ações de diálogo com os segurados e a sociedade contemplam a divulgação 
das informações relativas ao resultado da gestão do RPPS para os diferentes órgãos 
e entidades integrantes do governo do ente federativo, para instituições públicas e 
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privadas e para a conjunto da sociedade por meio de elaboração de cartilha previ-
denciária, realização de audiências públicas e seminários.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que a compreensão, a internalização e o exercício das boas práticas 
estão entre os mais importantes desafios da gestão pública, por isso, o aprimoramento 
da governança deve ser um esforço contínuo, fundamentado em bases legais exis-
tentes, a fim de perpetuar como um sistema disciplinador da gestão previdenciária.

O Pró-Gestão não pode se restringir à ação de poucos6, vez que a adoção de 
boas práticas é o caminho na direção da sustentabilidade dos RPPSs.

6 Desde a aprovação do Manual do Pró-Gestão (jan./2018) até a edição deste artigo (out./2019), menos de 2% dos RPPSs obtive-
ram a certificação institucional. 
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A partir desses temas, o leitor terá oportunidade de se aprofundar 
e re�etir sobre as questões que fazem parte do dia a dia dos 
servidores que realizam a gestão do RPPS.

A leitura deste 2º livro lançado pela Aneprem  passa a ser essencial 
para todos aqueles que buscam se quali�car e realizar boas 
práticas de gestão.

Esta publicação apresenta vários artigos que versam sobre a 
gestão previdenciária como tema central para essa nova era da 
previdência social do servidor público. Por meio de uma 
abordagem teórica e prática, são apresentados os temas primários 
para uma gestão e�ciente e pro�ssional, bem como os desa�os a 
serem enfrentados com a reforma da previdência.
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