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EDITORIAL

Assumimos o desafio de 
no primeiro semestre 
de 2013 aprofundar e 
desvelar um dos temas 

que mais tem lançado discussão 
no campo dos servidores mu-
nicipais, que é o debate sobre o 
Regime Próprio de Previdência 
Municipal, tendo em vista a nos-
sa convicção de que a transfor-
mação da qualidade do serviço 
público nos municípios do Cea-
rá, assim como a evolução das 
condições de trabalho dos servi-

dores, se dará pelas mãos dos próprios operários da cidade, como 
gostamos de tratar nossa grande e aguerrida base.

Tudo isso, pois acreditamos que na medida em que investimos 
na formação, informação e instrumentalização, por assim dizer, do 
grupo, temos mais condições de pautar as mudanças urgentes e 
necessárias em nosso meio. Queremos hoje desvendar e estudar 
como um direito tão básico, como previdência, pode estar mais 
palpável.

Partimos aqui com o entendimento de que estruturas previden-
ciárias nos municípios não podem existir separadas de ferramentas 
de controle social, posto que a limitação de gastos e as aplicações 
dos superávits são instrumentos concretos que permitem aos siste-
mas maiores divisas, quando excluído de qualquer possibilidade de 
má utilização.

As destacadas atenções permitiriam o fortalecimento do re-
gime de previdência das cidades e têm a intenção de prevenir a 
criação de “entidades de fachada”, órgãos-meios de finalidades es-
cusas de governos irresponsáveis.

Por isso, destacamos a permanente necessidade de se manter 
ativos modelos de intervenção e transparência, conceitos básicos 
do cuidado democrático e decente da coisa pública. E, em derivação 
disso, contar com o apoio da Comissão Técnica Nacional de Institu-
tos de Previdência Municipal (CTNIPM), do Tribunal de Contas dos 
Municípios, da Procuradoria de Crimes contra a Administração Pú-
blica, do Ministério Público, e das entidade sindicais de servidores, 
tendo à frente, em todo o Brasil, a Confetam e, no Ceará, a Fetamce.

Não descansaremos enquanto não conseguirmos pautar am-
plamente o segmento previdenciário que precisa, de fato, servir ao 
servidor.

Enedina Soares - Presidenta da FETAMCE
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Contexto geral
do Regime Próprio 
de Previdência

Entenda como funciona e saiba as principais dificuldades 
colocadas para o sucesso do modelo de previdência municipal, 
uma realidade que já alcançou 1.957 municípios no Brasil, mas 
que disputa espaço com a má gestão.

CAPA

Os Regimes Próprios de Previ-
dência Social (RPPS) foram 
criados com o intuito de reco-

lher os recursos oriundos das contribui-
ções sociais (Servidores e Prefeitura). 
Tais recursos, portanto, deixam de ser 
recolhidos e administrados pela pre-
vidência geral, gerida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), e 
passam a ser recolhidos e administra-
dos, na maioria dos casos, por um Fun-

do/Instituto Municipal de Previdência 
Social, criado junto a cada organização 
previdenciária dos municípios que op-
tam pela estrutura local. Hoje, cinco 
milhões de servidores públicos da ativa, 
dois milhões de aposentados e 645 mil 
pensionistas em todo o País dependem 
atualmente deste Regime, segundo da-
dos do Ministério da Previdência So-
cial (MPAS). 1.957 municípios no Bra-
sil já adotaram o sistema, que deve ser 

gerido pela Prefeitura e um Conselho 
gestor da cidade, que passa a recolher 
tais recursos para uma conta bancária, 
vinculada a um banco oficial, chamado 
de agente operador.

Atualmente, os regimes represen-
tam juntos um patrimônio de mais de 
R$ 156 bilhões, com investimentos de 
R$ 54 bilhões no mercado financei-
ro. Uma vez detendo os recursos dos 
servidores, os institutos criados estão 
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sistema de previdência já existente. Ou 
seja, na prática, os municípios gastam 
mais do que arrecadam, assim como 
acumulam dívidas que podem ser ori-
ginadas de outra situação, como em 
casos de corrupção.

Para o secretário de Políticas de 
Previdência Social do Ministério da 
Previdência Social, Leonardo Rolim, o 
setor atravessa uma fase de mudanças, 
entre um passado difícil e um futuro de-
safiador. “O RPPS no passado foi sinô-
nimo de dificuldades e de gestão ruim 
dos recursos. Isso inclusive, em alguns 
municípios, criou uma imagem muito 
negativa para o RPPS, ninguém queria 
ouvir falar”, ressalta Rolim.

Enedina Soares, Presidente da Fetamce e Vilani de Souza, presidente da CONFETAM.

 Leonardo Rolim - Ministério da Previdência Social

capacitados para proporcionar a seus 
segurados todos os benefícios antes 
garantidos pelo INSS, tais como: apo-
sentadoria, auxílio-doença, auxílio aci-
dentário, licença-maternidade e tantos 
quantos estiverem previstos em seu es-
tatuto próprio, que orienta o funciona-
mento do órgão. Além dos benefícios, 
o Instituto tem suas despesas próprias, 
recursos humanos e administrativos, 
custeadas pelo mesmo Fundo.

Entretanto, o que poderia ser uma 
oportunidade de garantir a proteção 
previdenciária aos seus servidores pú-
blicos e representar a proximidade com 
o gestor de sua aposentadoria, o que 
facilitaria a solução de qualquer ques-
tionamento, vem se tornando em um 
grande problema, com muitos casos de 
má gestão e de má aplicação dos recur-
sos, levando os fundos de previdência 
municipais a se tornarem deficitários. 
De acordo com levantamento feito pela 
assessoria jurídica da Federação de Tra-
balhadores no Serviço Público Munici-
pal no Estado do Ceará (Fetamce), dos 
55 municípios cearenses que adotaram 
o regime próprio, 50 deles se encon-
tram com déficit atuarial, que consiste 
na diferença entre as despesas líquidas 
do fundo previdenciário e o que há em 
recolhimento financeiro garantidor do 
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sil A presidente da Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Mu-
nicipal do Brasil (Confetam), Vilani de 
Souza, acredita que, a previdência mu-
nicipal poderia oferecer vantagens aos 
seus segurados, sendo a principal delas, 
a garantia de recebimento de sua apo-
sentadoria na integralidade, mas ques-
tiona as condições de funcionamento 
de muitos fundos, como o da cidade de 
Maracanaú, no Ceará, município no 
qual é professora, que criou o RPPS de 
forma prejudicial à categoria, em 2009, 
pelo prefeito Roberto Pessoa. Lá, o re-
gime deixa a Prefeitura isenta da taxa 
de administração de 2% ao ano, atri-
buindo esta responsabilidade apenas 
aos servidores que tem por vencimen-
to o menor piso salarial do município, 
além de ter aumentado a alíquota de 
8% para 11% incidente sobre a remu-
neração da categoria. “Maracanaú tem 
um déficit na previdência de R$ 50 mi-
lhões. Não bastando isso, a administra-
ção do fundo está submetida somente à 
Secretaria de Finanças, deixando, entre 
as possibilidades, a de fraude. Outro 
absurdo é a autorização para o Chefe 
do Executivo de, em caso de dívida 
do município para com a Previdência 
Municipal, promover o parcelamento”, 
explica.

A instalação do RPPS à revelia dos 
interesses dos trabalhadores do setor 
público municipal é um dos principais 
problemas destacados pela Fetamce. 
A entidade entende que a participação 
popular é fundamental para a criação 
de tais mecanismos, com a possibilida-
de de construir a profissionalização e 
a gestão responsável dos recursos por 
parte dos municípios. Enedina Soares, 
presidenta da Fetame, entende que os 
conselhos administrativos com parti-
cipação dos servidores de forma parti-
tária são uma posibilidade de garantia 
da credibilidade do sistema e a tran-
quilidade dos participantes dos RPPS, 
tanto os servidores que estão na ativa 
quanto os que já se beneficiam do siste-
ma. “Tanto nos municípios de grande 
porte quanto nos pequenos é necessá-
rio transparência, com o envolvimento 
permanente dos sindicatos de servido-
res na montagem e funcionamento dos 
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CAPA

RPPS. O regime de previdência própria 
deve ser acompanhada da fiscalização 
da sociedade, dos trabalhadores e dos 
órgãos do Poder Judiciário”, enfatiza.

Marciel Antonio de Sales, Espe-
cialista em Gestão Pública Municipal 
pela Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte, afirma que o sis-
tema de previdência municipal não 
apresenta ainda as necessárias salva-
guardas para coibir administradores 
irresponsáveis e descomprometidos 
com o futuro, acreditando que os Re-
gimes sofrem cotidianamente críticas 
em face da ingerência financeira que 
os aplacou.

DÉFICIT/SUPERÁVIT de REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA

MUNICÍPIOS EXERCÍCIO DÉFICIT/ SUPERAVIT ALÍQUOTA ENTE/ SERVIDOR SALDO EM CONTA
Acopiara 2011 - 15.981.227,32 12/11 2.415.255,88
Alto Santo 2011 - 7.941.731,92 15,24/11 2.580.897,56
Amontada 2011 - 45.156.642,54 13,99/11 23.238.930,36
Aracati** 2011 - 419.040.521,22 14,52/11 10.651.796,12
Aracoiaba 2011 + 11.187.021,10 11,75/11 1.412.496,14
Araripe 2011 - 6.652.794,95 12,32/11 1.185.435,42
Beberibe 2011 - 15.540.346,59 12,96/11 18.952.829,87
Boa Viagem** 2011 - 414.824.358,97 13/11 4.474.369,10
Canindé** 2010 - 35.572.793,06 11,27/11 5.300.111,07
Capistrano 2011 - 20.358.150,59 13/11 4.875.389,14
Cascavel 2011 - 38.335.480,55 13,13/11 2.975.696,30
Caucaia** 2011 - 1.040.144.719,53 13,29/11 71.055.525,15
Choró 2011 - 10.785.393,92 14,63/11 2.028.907,93
Chorozinho 2011 - 2.981.038,10 13,85/11 1.016.526,75
Crato 2011 - 56.148.575,72 15,08/11 0,00
Cruz 2011 - 9.805.069,71 13,41/11 4.699.999,72
Eusébio** 2011 - 18.254.391,35 14,91/11 26.479.902,84
Fortim 2011 - 5.535.656,23 13/11 4.703.303,32
Fortaleza 2011 - 4.359.144.407,91 22/11 461.353.527,02
General Sampaio 2011 - 5.062.339,39 11/11 2.084.500,63
Horizonte 2011 - 13.774.594,85 11/11 16.176.677,06
Icapuí 2011 - 11.299.320,97 12,07/11 2.590.531,61
Icó 2003 NÃO INFORMADO 10,62/8 704.460,97
Ipu 2010 - 14.597.347,76 12,28/11 0,00
Ipueiras 2011 - 58.432.622,89 15,25/11 1.755.329,83
Irauçuba 2011 - 10.611.923,34 12,17/11 688.812,96
Itaitinga 2011 - 10.833.256,81 12/11 16.009.418,88
Itapajé 2011 + 215.872,35 13/11 13.519.525,05
Itapipoca 2011 - 20.746.171,42 15,35/11 12.218.886,61
Itapiúna 2011 - 27.738.933,93 22/11 852.358,42
Itarema 2011 - 8.143.986,06 15/11 13.512.496,60
Jaguaruana 2011 - 27.967.891,458 14/11 7.013.793,7
Juazeiro do Norte 2011 - 21.165.277,38 11/11 37.134.322,94
Maracanaú 2011 - 52.219.214,30 13,17/11 15.756.780,87
Maranguape 2011 + 1.666.304,37 11,81/11 59.626.047,42
Morada Nova** 2011 - 365.959.925,99 14,67/11 4.599.166,82
Nova Olinda 2011 - 17.776.013,50 11,79/11 783.778,04
Ocara** 2011 -93.798.564,95 11,40/11 16.162.985.85
Pacajus 2011 - 35.383.606,35 12,34/11 3.126.908,17
Pacatuba 2011 - 44.937.108,20 11/11 4.862.790,06
Pacoti 2011 - 12.254.579,52 15,43/11 1.798.855,21
Palhano 2011 - 6.110.588,51 14,51/11 24.123,15
Palmácia 2011 - 11.655.737,12 14,24/11 1.282.607,85
Potiretama 2011 - 4.753.094,01 15,03/11 0,00
Quiterianópolis** 2011 -26.503.981,24 11/11 596.663,01
Quixadá** 2011 -288.629.716,99 13/11 590.860,84
Quixeramobim 2011 + 41.883,69 12,87/11 120.005,17
Redenção 2011 - 66.092.746,88 11/11 212.717,82
Russas** 2011 - 446.228.059,90 15,75/11 3.456.168,35
Santa Quitéria 2010 - 18.061.949,42 23,45/11 7.006.915,85
São Gonçalo do 
Amarante**

2011 - 165.119.700,67 16,35/11 10.398.501,73

Solonópole 2011 - 10.776.725,99 11/11 0,00
Tauá 2008 - 41.527.978,35 19,30/11 2.785.602,00
Tejuçuoca 2011 - 14.678.778,49 11,77/11 1.184.769,17
Viçosa do Ceará 2011 + 9.695.954,24 13,03/11 11.774.949,09

Fonte: http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/draa/draa_default.asp?tipo=1

Roberto Luque - Dirigente da CUT-CE
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Já Roberto Luque, dirigente da 
Central Única dos Trabalhadores no 
Ceará (CUT-CE) e do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Público Fe-
deral no Estado do Ceará (SINTSEF/
CE), apresenta crítica ao modelo de 
gestão do regime próprio. “Esse mo-
delo está baseado no regime capita-
lista, sem importar a questão social, 
que é de obrigação do Estado. Portan-
to, qualquer que seja sua gestão, será 
sempre a de explorar os trabalhadores, 
passando para esses a sustentação fi-
nanceira de mantê-lo”. O dirigente 
adverte ainda o movimento sindical 
quanto aos perigos da montagem de 
sistemas que venham a prejudicar os 
trabalhadores. “É dever do município 
arcar com todas as despesas, com o pa-
gamento de todos benefícios previden-
ciários dos servidores”, destaca.



7 Revista FETAMCE

O conceito de seguridade social é de-
finido na própria Constituição Federal de 
1988, por meio do art. 194, como sendo o 
ramo do direito formado por um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Pode-
res Públicos e da sociedade, destinadas à 
assegurar o direito à previdência social, 
saúde - através do Sistema Único de Saúde 
(SUS) - , e à assistência social, sendo que, 
estes últimos, são prestados à sociedade 
independentemente de contribuição.

O direito da Seguridade Social sur-
giu a partir da evolução obtida através 
do desencadeamento de disputas entre 
trabalhadores e empregadores, onde os 
primeiros pleiteavam melhores condições 
de vida. Neste contexto, o primeiro conjun-
to de normas previdenciárias surgiram na 
Alemanha, em 1883, com a normatização 
do denominado seguro-doença, segundo 
Ivan Kertzman, Professor de Direito Previ-
denciário, autor do best-seller “Curso Prá-
tico de Direito Previdenciário”, lançado em 
2005. Ele destaca que o México, em 1917, 
diante da implantação de diversos sistemas 
de proteção ao trabalhador, inseriu em sua 
Carta Magna diversos temas relacionados 
ao direito previdenciário. Surgia, assim, a 
partir deste país, a primeira Constituição 
com conteúdo relacionado à proteção dos 
direitos do trabalhador.

Embora a sociedade já houvesse dado 
passos largos na criação do sistema previ-
denciário, foi com o advento do New Deal, 
implantado pelos Estados Unidos, que 
os investimentos em torno da defesa do 
fomento por melhores condições de vida 
do cidadão foram ganhando maiores pro-
porções. Ainda conforme Kertzman, com 
a edição do Social Security Act o governo 
norte-americano organizou um conjunto 
de atos direcionados à melhoria da saúde, 
assistência social e previdenciária no país. 
Todo este estado de coisas culminou na es-
truturação moderna do direito da segurida-
de social em torno de três pilares essenciais: 
saúde, previdência e assistência social.

No Brasil, à frente do quadro evolutivo 
acima, a Constituição de 1824 já trazia em 
seu texto a proteção dos trabalhadores me-
diante os denominados socorros públicos. 

A evolução do direito
previdenciário e a legislação

Seguindo o mesmo objetivo, a Constituição 
brasileira de 1891 estabeleceu a possibilidade 
de aposentadoria dos servidores públicos por 
invalidez. Em 1919, por meio da Lei 3.274, foi 
instituído o seguro obrigatório por acidente de 
trabalho.

Diante dos primeiros avanços em torno 
da seguridade social, a previdência social terá 
seu marco com a publicação da Lei Eloy Cha-
ves, Decreto-Legislativo nº 4.682/23. Nesta 
legislação foram criadas os Caixas de Aposen-
tadoria e Pensão (CAP´s), cujos beneficiários 
eram os empregados das empresas ferrovi-
árias, empregados, pensionistas e os depen-
dentes destes.

Mas somente em 1930, no governo Ge-
túlio Vargas, foi criado o Ministério do Traba-
lho, Indústria e Comércio, que nasceu com a 
finalidade de organizar a previdência social 
brasileira. Durante a década de 1930, os CAP´s 
foram reunidos para a criação do Instituto de 
Aposentadoria e Pensão (IAP). O principal foco 
deste novo órgão era gerenciar os fundos de 
aposentadoria e pensão dos marítimos, co-
merciários, bancários, industriais e emprega-
dos em transporte de carga.

Nessa caminhada, a Constituição de 
1934 acabou estabelecendo a tríplice forma 
de custeio com a contribuição do Governo, 
empregadores e dos trabalhadores. Em 
1960 foi criado o Ministério do Trabalho e 
da Previdência Social, sendo que, no mes-
mo ano, entrou em vigor a Lei Orgânica da 
Previdência Social, cujo teor unificaria os 
critérios estabelecidos nos diversos IAP´s. 
Em 1967 foi criado o Instituto Nacional da 
Previdência Social (INPS) para consolidar 
o sistema previdenciário no Brasil, sem a 
participação dos trabalhadores rurais, pois 
estes só passaram a gozar de direitos em 
1971, com a criação do Fundo de Assistência 
ao Trabalhador Rural (Funrural).

Anos depois, o governo brasileiro, 
buscando aprimorar o sistema de segu-
ridade social, criou o Sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social (SINPAS), 
desenhando o escopo do conteúdo relativo 
à previdência que estaria na Constituição 
Federal (CF) de 1988, onde se usou a ex-
pressão “seguridade social” para abranger 
as áreas da assistência social, saúde e pre-

vidência social, como explica Ivan Kert-
zman.

Sobre estes direitos, o Estado, confor-
me art. 195 da CF/88, definiu que o seu cus-
teio será realizado mediante a capacidade 
contributiva do beneficiário, bem como por 
meio de fontes diretas e indiretas, recursos 
provenientes do Governo e das empresas.

Sendo assim, o conceito empregado 
de previdência social pela legislação é o de 
“um conjunto de normas de proteção e de-
fesa do trabalhador a determinados riscos 
como a velhice, a invalidez, a doença e o 
desemprego, entre outros, mediante apo-
sentadoria, pensão a seus dependentes, 
amparo nas doenças etc”.

Nascida sob o prisma do bem-estar 
social, materializado pela legislação, a pre-
vidência é composta pelo Regime Geral e 
pelo Regime Próprio, sendo este último 
destinado aos titulares de cargos efetivos 
dos entes políticos – União, Estados, Distri-
tos Federais e os Municípios.

Havendo também outra modalidade, 
externa a esta legislação, chamada de regi-
me complementar, ou previdência privada.

O Regime Geral de Previdência Social 
encontra-se regulamentado nas Leis nºs 
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, sendo a primeira a Lei Orgânica da 
Seguridade Social, que dispõe sobre a or-
ganização da seguridade social e institui 
plano de custeio, enquanto a segunda 
versa sobre os planos de benefícios da 
previdência social. As ditas normas le-
gais constituem-se como universais, ou 
seja, destinadas a todos os trabalhadores 
que não possuírem regime próprio de 
previdência básico, uma vez que busca 
oferecer o mínimo indispensável para a 
manutenção daqueles que dele depen-
dam; obrigatório, já que compulsório, e 
administrado pelo Estado, haja vista que, 
como já referido, é gerido pelo INSS, uma 
autarquia federal vinculada ao Ministério 
da Previdência e Assistência Social.
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CAPA

Regime próprio
de previdência

Em face da especial vinculação 
do servidor público com o seu empre-
gador – o Estado –, com organização 
legal apartada dos demais trabalha-
dores, que por sua vez se dedicam à 
prestação de serviço na área privada, 
a relação existente entre os trabalha-
dores servidores públicos e o Estado 
é estatutária, conforme a legislação. 
Ao passo que o vínculo entre os tra-
balhadores gerais e as empresas é 
de ordem contratual, respeitados os 
contornos gerais de ordem legal dita-
dos pela CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho), havendo, logicamen-
te, a liberdade de convenção entre 
as partes, ao passo que no outro tal 
possibilidade simplesmente inexiste, 
somente podendo haver atuação de-
baixo da lei.

Além disso, no que tange à previ-
dência, também se distinguem as re-
feridas categorias, conforme Marciel 
Antonio de Sales, Especialista em 
Gestão Pública Municipal pela Uni-
versidade do Estado do Rio Grande 
do Norte, que explica que enquanto 
os servidores públicos da União, Es-
tados, Distrito Federal e Municípios 
podem possuir regime próprio de 
previdência, ou mesmo estarem in-
tegrados ao regime geral, os demais 
trabalhadores vinculam-se obriga-
toriamente a este último, com a res-
salva de que os servidores públicos 
federais efetivos contam com regime 
próprio de previdência permanente, 
conforme dito no Título VI, da Lei 
nº 8.112/1990. Sendo assim, a União 
manterá o Plano de Seguridade So-
cial para o servidor e sua família. 
Marciel acredita que “o regime pró-
prio de previdência do servidor fede-

ral, que compreende diversos outros 
benefícios além de aposentadorias e 
pensões, não é administrado por um 
órgão específico, mas sim é mantido 
pela própria União e pelos órgãos 
a que são vinculados os servidores, 
que, juntos, promovem o custeio do 
regime. Daí, por consequência, cos-
tumeiramente se atribuir ao Tesouro 
Nacional a manutenção do mesmo”, 
diz.

Por sua vez, no que se refere aos 
servidores estaduais, o que se perce-
be habitualmente é que eles  contam 
com órgãos dotados de personalida-
de autárquica incumbidos da admi-
nistração das questões previdenciá-
rias, como é o caso, dentre diversos 
outros, dos estados de São Paulo, do 
Rio de Janeiro, de Minas Gerais e 
do Rio Grande do Norte. “Entretan-
to, o que se percebe é que a maioria 
dos órgãos previdenciários estaduais 
ocupa-se preponderantemente do 
pagamento de pensões, ficando o pa-
gamento das aposentadorias a cargo 
dos Governos estaduais, ou seja, tal 
qual já imaginado, dos respectivos te-
souros estaduais.”, destaca Marciel.

Os estados têm, nos últimos 
anos, enfrentado uma grande ele-
vação de seu déficit previdenciário, 
para o qual têm contribuído, como 
fator relevante, as despesas do mode-
lo previdenciário adotado. De acordo 
com estimativas do MPAS, o déficit 
do sistema previdenciário dos Esta-
dos, expresso pela diferença entre os 
gastos com aposentadorias e pensões 
e a arrecadação potencial dos servi-
dores estaduais, saltou de um déficit 
de R$ 255,6 milhões em 2000 para 
R$ 303,8 milhões em 2007.

Regime próprio
municipal

A base legal para a estruturação 
de regimes municipais de previdên-
cia está prevista em dois dispositivos 
com assento na Lei Fundamental, de 
1988, sendo o artigo 18, que apregoa 
a autonomia político-administrativa 
dos entes federativos (União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios), e 
o parágrafo único do artigo 149, que, 
conforme já referido, faculta aos Es-
tados, Distrito Federal e Municípios 
a instituição de contribuição a ser co-
brada de seus servidores, para o cus-
teio, em benefício destes, de sistema 
de previdência e assistência social.

Mas foi a Lei 9.717, de 1998, que 
estruturou os Regimes Próprios no 
Brasil. Ela dispõe sobre regras gerais 
para a organização e o funcionamen-
to dos regimes próprios de previdên-
cia social dos servidores públicos.

Foi com base nessa prerrogati-
va que órgãos de previdência, tanto 
municipais como estaduais, já com 
décadas de existência, subsistem até 
os dias de hoje. Todavia, há diversos 
órgãos previdenciários municipais, 
sendo a maioria com a função de re-
gular tanto as aposentadorias como 
as pensões, além de outros benefícios 
de ordem previdenciária; e outras 
que ocupam-se exclusivamente do 
pagamento das pensões.

É importante notar que quanto à 
sua personalidade jurídica, ou seja, a 
forma como pode se estruturar legal-
mente, os órgãos podem assumir di-
versas formas. Geralmente assumem 
a natureza de autárquica, que signi-
fica que seriam constituídos sob a 
natureza de pessoa jurídica de direi-
to público interno de administração 
indireta, construindo, por conseguin-

A base legal para a estruturação de regimes municipais de previdên cia está 
prevista em dois dispositivos com assento na Lei Fundamental, de 1988.
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te, como órgãos descentralizados da 
Administração Direta e dotados de 
autonomia administrativa e financei-
ra. Sendo assim, são dotados de prer-
rogativas e responsabilidades legais, 
podendo ser chamados de instituto, 
caixa ou fundação pública, dentre 
outros.

Marciel Antonio de Sales adver-
te, entretanto, que tais organismos po-
dem ainda receber uma segunda rou-
pagem jurídica, sendo caracterizados 
como entidades previdenciárias, sob 
a forma de fundação privada, previs-
ta no Código Civil brasileiro (arts. 16 
e 24 e segs.). “Ocorre que a constitui-
ção de entidade de regime privado na 
área pública acaba sendo entendida, 
na maioria das vezes, em face das 
características da fundação criada, 
como verdadeira fundação pública 
de natureza autárquica, já que pos-
sui todos os requisitos desta”, anali-
sa o Especialista em Gestão Pública 
Municipal. Ainda neste aspecto, ad-
verte Enedina Soares, presidenta da 
Fetamce, que tal modelo submete os 
ditos fundos integralmente à vonta-
de do Chefe do Executivo. “Tal es-
trutura possibilita que prefeitos e se-
cretários, infelizmente, possam agir 
irresponsavelmente e lançar mão das 
reservas financeiras das cidades, po-
dendo inclusive deixar de repassar as 
contribuições previdenciárias obriga-
tórias para os fundos, como ocorreu 
até 2012 na cidade cearense de Re-
denção, acumulando dívidas com a 
previdência própria de mais de sete 
anos”, destaca, explicando que tal 
prática constitui crime de apropria-

ção indébita, artigo 168 do Código 
Penal.

Enedina explica que é necessário 
esclarecer os servidores sobre a co-
brança pela instalação de entidades 
previdenciárias municipais constituí-
das sob forma autárquica, tendo em 
vista preservá-los quanto a eventuais 
tomadas de seus recursos, sem expli-
cação, pela Administração Pública, 
mas alerta para o fato de que tais 
organismos não ficam imunes fren-
te ao não repasse das contribuições 
previdenciárias devidas, pois, com 
frequência, tem-se notícia de prefei-
turas que deixaram de repassar as 
contribuições legalmente estabeleci-
das.

O tema gera crítica por parte da 
CUT. Segundo o servidor federal e 
diretor da Central, Roberto Luque, 
antes desta legislação se consolidar, 
o Governo de Fernando Henrique 
Cardoso aprovou a Emenda Consti-
tucional nº 20, em 1998, que alterou 
o tempo de serviço por período de 
contribuição, ou seja, “só tem direito 
à previdência quem paga e comprova 
que pagou”, pontua. Segundo ele, ao 
criar o fator previdenciário, o Brasil 
também operou a redução drástica 
do valor da aposentadoria. Roberto 
traz ainda a informação de que foi 

é necessário esclarecer 
os servidores sobre 
a co brança pela 
instalação de entidades 
previdenciárias 
municipais constituí das 
sob forma autárquica

ao criar o fator 
previdenciário, o 
Brasil também operou 
a redução drástica do 
valor da aposentadoria

no Governo Lula, quando aprovadas 
as emendas Constitucionais nº 41 em 
2003 e nº 47, em 2005, que aumen-
tam a idade dos servidores públicos 
para aposentadoria, que os traba-
lhadores sentiriam o segundo maior 
golpe. “Ao instituírem a contribui-
ção para aposentados e pensionistas 
e criarem os fundos de pensão dos 
servidores, com essas três Emendas 
Constitucionais, o poder público foi 
na linha da retirada de direitos pre-
videnciários dos trabalhadores tanto 
do setor público como privado”, cri-
ticou.
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CAPA

Fiscalização
No caso do regime próprio fe-

deral, de acordo com o artigo 70 da 
Constituição Federal, a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União 
e das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legalida-
de, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia 
de receitas, será exercida pelo Con-
gresso Nacional, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder. Mais ain-
da, conforme o dispositivo seguinte 
ao precitado, o controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional, será 
exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União.

Sendo assim, aplicando-se tal ló-
gica às Constituições Estaduais e às 
Leis Orgânicas dos Municípios, su-
bentende-se que as entidades de pre-
vidência municipal, como quaisquer 
outros órgãos de natureza pública, 
teriam a fiscalização dos pertinen-
tes Poderes Legislativos e Tribunais 
de Contas competentes (estaduais 
ou municipais, respectivamente). “É 

importante lembrar que tendo o po-
der legislativo municipal criado, por 
exemplo, por meio de lei, tal orga-
nização, seria também de atribuição 
dele dispor, nas mesma lei, de algum 
mecanismo de controle administrati-
vo do Poder Público central, o Execu-
tivo”, destaca o especialista Marciel 
Antonio sobre a fiscalização e con-
trole de órgãos previdenciários, com 
a ressalva de que, caso a entidade 
de previdência municipal tenha sido 
constituída sob a forma de fundação 
privada, nos termos do preceituado 
pelo Código Civil, será ela também 
fiscalizada pelo Ministério Público.

Ao mesmo tempo, a Lei 9.717/98 
assegura que os dirigentes do órgão 
ou da entidade gestora do regime 
próprio, bem como os membros dos 
conselhos administrativo e fiscal dos 
fundos, respondem diretamente por 
infração. “As infrações serão apura-
das mediante processo administrativo 
que tenha por base o auto, a repre-
sentação ou a denúncia positiva dos 
fatos irregulares, em que se assegure 
ao acusado o contraditório e a ampla 
defesa, em conformidade com diretri-
zes gerais”, reza a legislação.

Estrutura de Previdência Própria
Administração
e composição

No que tange à administração 
dos órgãos de previdência munici-
pal, o que se percebe com maior fre-
quência é que são organizados como 
órgãos colegiados, de deliberação co-
letiva, submetidos ao executivo das 
cidades. O entendimento da Confe-
tam é de que tais colegiados sejam in-
tegrados por servidores vinculados ao 
sistema de previdência, eleitos dentre 
os segurados. “Nossa aposta é que os 
servidores não só participem das dis-
cussões de montagem de estruturas 
previdenciárias, como também façam 
parte de seus colegiados eleitos, so-
bretudo com a participação ativa de 
nossas representações sindicais do 
ramo, pois nada mais coerente que 
o seu maior interessado, o próprio 
servidor, o administre”, diz Vilani de 
Souza, que destaca ainda a importân-
cia da paridade, com representações 
eleitas proporcionalmente dos atores 
evolvidos (poder público e segurados) 
e respeitando-se questões relaciona-
das ao gênero, sexualidade e geração.

Nossa aposta é que 
os servidores não só 
participem das dis
cussões de montagem 
de estruturas 
previdenciárias, como 
também façam parte de 
seus colegiados eleitos

Unidade de Atendimento 
da Previdência Social. Foto: 
Agência Brasil
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Há de se ressaltar também que 
é básico a qualquer organismo se 
prestar contas em assembleia geral 
dirigidas aos seus segurados, assim 
como por outros meios. Esse pre-
ceito, inclusive, ganhou caráter for-
mal, em legislação paralela inscrita 
na Lei de Acesso à Informação, que 
regulamenta elementos da Constitui-
ção Federal sobre a consulta de do-
cumentos públicos, garantindo aos 
cidadãos o acesso a documentos de 
órgãos federais, estaduais, distritais 
e municipais dos três Poderes, assim 
como organizações de natureza cole-
tiva. Segundo o texto, os órgãos e as 
entidades têm de “assegurar o direito 
de acesso à informação, proporcio-
nado mediante procedimentos obje-
tivos e ágeis, de forma transparente, 
clara e em linguagem de fácil com-
preensão”.

Regime de 
capitalização

De acordo com a tradição, dois 
são os tipos de custeio encontrados 
no aparelho de previdência social: o 
regime de custeio direto e o regime 
de capitalização. O regime de custeio 
direto incide na aplicação direta dos 
subsídios e demais receitas recebidas 
na liquidação dos benefícios de apo-
sentadorias e pensões aos segurados 
e seus dependentes, concomitante-
mente. Por sua vez, no regime de ca-
pitalização, o total de contribuições 
e receitas obtidas é empregado em 
aplicações financeiras, que podem 
vir a ter rendimentos destinados ao 
pagamento dos benefícios e, em caso 
de superávit, será este mais uma vez 
direcionado a aplicações lucrativas, 
propiciando novas receitas e um au-
mento do fundo, para fazer frente ao 
futuro.

“É bom destacar que temos en-
contrado o regime de aplicações 
rentáveis em entidades previdenci-
árias mais novas, propiciando, uma 

efetiva acumulação de recursos, sem 
margem à dúvida, pois os beneficiá-
rios são também ainda jovens, dando 
maior segurança a este modo de cus-
teio”, adverte a sindicalista Vilani de 
Souza, exemplificando o mais indi-
cado para a formação do patrimônio 
das entidades previdenciárias.

Otimismo do Governo
Mesmo em um cenário em que 

o Regime Geral, bem como em Re-
gimes Previdenciários da União e 
Estados, há cotidianamente críticas 
em face da ingerência financeira que 
os aplacou. Diante disso, o Ministé-
rio da Previdência vem destacando 
a forte tendência ao sucesso dos Re-
gimes Previdenciários Próprios dos 
Municípios. “Esta é uma tentativa do 
Governo Federal de multiplicar cada 
vez os institutos de previdência nas 
cidades brasileiras, sem contar que 
são necessárias outras fontes de cus-
teio, fruto de investimentos do execu-
tivo, como acontece no Sistema Fe-
deral, questiona a dirigente sindical 
Enedina. Ela diz que, por outro lado, 
pensar no aumento do percentual 
direto de arrecadação para o fundo 
próprio, sem redução da contribui-
ção patronal e sem utilização de re-
cursos da previdência para custeio 
administrativo do fundo.

Mas para o secretário Leonardo 
Rolim, do Ministério da Previdência, 
a grande importância da criação de 
novos regimes é que isso iria trazer 
maior saúde financeira para os mu-
nicípios, descartando outras leituras. 
“Os municípios hoje estão com um 
comprometimento muito grande das 
suas receitas com a Previdência, não 
por acaso as dívidas municipais com 
o Regime Geral de Previdência So-
cial têm crescido muito nos últimos 
anos”, afirma Rolim. Segundo ele, os 
novos RPPS seriam uma capitaliza-
ção que gera aumento de poupança 
pública. Mas o gestor é cauteloso ao 
lembrar que embora o modelo brasi-

leiro de crescimento econômico com 
distribuição de renda tenha sido um 
exemplo a nível mundial, o país terá 
dificuldade para garantir a sustenta-
bilidade futura deste modelo, sendo 
assim é preciso, segundo o secretá-
rio, atacar um dos problemas que o 
Brasil ainda tem: o envelhecimento 
da população. “O risco previdenci-
ário, com o envelhecimento da po-
pulação, não é para agora, mas para 
daqui duas ou três décadas. A partir 
daí vamos ter alguns problemas, com 
o aumento das despesas da Previdên-
cia”, ressalta. Como uma das saídas, 
contemplando a parcela de depen-
dentes do serviço público municipal, 
ele aposta no sistema de capitaliza-
ção dos RPPS, citado acima, como 
garantia de um modelo equilibra-
do de gestão, sem déficit no futuro. 
“Isso contribui hoje, pois se acumula 
esse recurso e paga no futuro sem 
gerar necessidade de financiamento, 
sem gerar problemas de sustentabi-
lidade da Previdência”, completa o 
secretário.

Edição histórica da Consolidação das Leis do Trabalho
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ESTUDO

Mais de 200 milhões 
de déficit da previdência 
municipal no Brasil

Resultados atuariais dos regimes próprios 
de previdência social mostram que a gestão 
financeira é o ponto mais delicado dos planos

Os membros da Federação (es-
tados, municípios e o Distri-
to Federal) são obrigados a 

realizar anualmente a reavaliação 
atuarial de seus Regimes Próprios 
de Previdência Social - RPPS, con-
forme parâmetros gerais, com a fi-
nalidade de permitir a organização 
e a revisão dos planos de custeio e 
benefícios. Dessa forma, a Revista F 
apresenta uma análise comparativa 
dos entes federativos, reunidos em 

sete grupos, sobre situação atuarial 
dos RPPS, ou seja, o cálculo que o 
órgão do executivo realiza para des-
cobrir quanto deverá gastar com os 
encargos previdenciários de seus 
servidores. E, de acordo com esse re-
latório, constamos que o déficit nos 
estados chega a R$ 607.213.174,00 
e nos municípios, nacionalmente, o 
número chega a R$ 203.319.546,00.

O estudo é amparado nos últimos 
dados coligidos pelo Ministério da 
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ESTUDO

O estudo também levou em 
consideração o comparativo entre o 
número total de servidores ativos e 
o número total de inativos (aposen-
tados e pensionistas em gozo de be-
nefícios), vinculados ao RPPS, con-
solidados. O Ministério sugere que 
quanto menor essa relação, mais 
próximo o município encontra-se de 
passar a consumir os recursos acu-
mulados no Ativo Líquido do RPPS 
para o pagamento dos benefícios. 
Quanto maior ela se apresenta, mais 
satisfatória é a situação, pois as con-
tribuições repassadas continuarão 
gerando superávits financeiros por 
um período mais longo, possibili-
tando maior acumulação de recur-
sos no Ativo Líquido.

Mas, conforme observaremos, 
a situação dos Estados em relação 
a esse indicador é extremamen-
te grave. Nos Municípios, para os 
Grupos 2 e 3 (Capitais com mais de 
400 mil habitantes) predomina a si-
tuação crítica ou preocupante, para 
o Grupo 4 (mais de 100 mil) há uma 
distribuição equilibrada entre as vá-
rias faixas e para os Grupos 5, 6 e 7 
(mais de 50 mil, mais de 10 mil e até 
10 mil) há uma maior concentração 
de RPPS com situação confortável 
ou razoável.

A situação mais favorável dos 
municípios incluídos nos Grupos 5, 
6 e 7 tem seu componente principal 
no tempo médio de instituição, que 
não chega a 20 anos, bem inferior 
aos demais grupos. Disso resulta 
uma massa de segurados mais jovem 
e com menor número de inativos.

A precariedade nos RPPS é con-
firmada quando analisado o déficit 
atuarial do RPPS se apresentar em 
relação à receita corrente líquida, 
pois vemos que é mais grave a situ-
ação. Segundo o estudo, um grande 
déficit implica que parcelas muito 
expressivas do orçamento do Estado 
ou Município terão de ser destina-
das para a cobertura desse desequilí-
brio nos próximos anos.

Gráfico: Relação entre o Número de Servidores Ativos e o Número de Aposentados e Pensionistas por Grupo - Distribuição por 
Situação - (Fonte: Ministério da Previdência, 2012)

Gráfico: Relação entre Déficit Atuarial e Receita Corrente Líquida por Grupo  (Fonte: Ministério da Previdência, 2012)
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Gráfico 16: Relação entre o Número de Servidores Ativos e o Número de Aposentados e 
Pensionistas por Grupo - Distribuição por Situação
Elaboração: NOGUEIRA, Narlon Gutierre
Fonte: DRPSP/SPPS/MPS - CADPREV

Conforme se observa, a situação dos Estados em relação a esse indicador é 
extremamente grave. Nos Municípios, para os Grupos 2 e 3 (Capitais e mais de 
400 mil habitantes) predomina a situação crítica ou preocupante, para o Grupo 
4 (mais de 100 mil) há uma distribuição equilibrada entre as várias faixas e para 
os Grupos 5, 6 e 7 (mais de 50 mil, mais de 10 mil e até 10 mil) há uma maior 
concentração de RPPS com situação confortável ou razoável.

A situação mais favorável dos Municípios incluídos nos Grupos 5, 6 e 7 tem 
seu componente principal no tempo médio de instituição, que não chega a 20 anos, 
bem inferior aos demais grupos, conforme demonstrado no Gráfico 11. Disso 
resulta uma massa de segurados mais jovem e com menor número de inativos.

4.2.2 Relação entre o déficit atuarial e a receita corrente líquida

Esse comparativo analisa a relação entre o déficit atuarial do RPPS e a 
receita corrente líquida anual341 do Estado ou Município, obtida a partir da base da 

341 A definição de receita corrente líquida encontra-se no artigo 2º, inciso IV da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000):

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, 
e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu 

sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 
9o do art. 201 da Constituição.
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Secretaria do Tesouro Nacional - STN e está consolidado por Grupo na Tabela 15.
Quanto mais representativo o déficit atuarial do RPPS se apresentar em 

relação à receita corrente líquida, mais grave é a situação, pois indica que parcelas 
muito expressivas do orçamento do Estado ou Município terão de ser destinadas 
para a cobertura desse desequilíbrio nos próximos anos.

RELAÇÃO DÉFICIT x RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
DADOS ESTATÍSTICOS DOS ESTADOS

GRUPO DÉFICIT
RECEITA 

CORRENTE 
LÍQUIDA

MÉDIA 
(1)

MÉDIA 
(2) MEDIANA DESVIO 

PADRÃO

G1 (ESTADOS) -607.213.174 346.278.184 303,7% 322,9% 247,5% 280,5%

DADOS ESTATÍSTICOS DOS MUNICÍPIOS CONSOLIDADOS POR GRUPO

G2 (CAPITAIS) -94.180.967 54.809.098 263,7% 282,1% 205,1% 234,1%

G3 (>400 MIL) -38.100.208 18.879.604 216,5% 215,1% 142,1% 212,5%

G4 (>100 MIL) -38.749.996 31.271.413 145,1% 140,5% 100,0% 162,6%

G5 (>50 MIL) -11.297.593 12.520.367 98,0% 110,7% 82,9% 101,4%

G6 (>10 MIL) -17.553.943 18.791.456 102,7% 110,4% 84,3% 11,3%

G7 (<10 MIL) -3.436.839 4.703.797 79,0% 80,8% 68,5% 63,5%

TOTAL 
MUNICÍPIOS -203.319.546 140.975.735 150,8% 156,6% 113,8% 130,9%

Tabela 15: Relação entre Déficit Atuarial e Receita Corrente Líquida por Grupo (Valores em R$ mil)
Elaboração: NOGUEIRA, Narlon Gutierre
Fonte: DRPSP/SPPS/MPS - CADPREV

Os RPPS de cada Grupo foram qualificados no que se refere à relação 
entre o déficit atuarial e a receita corrente líquida, conforme as seguintes faixas de 
“Situação”:342

a) Crítico (mais de 300%): O déficit atuarial do RPPS é superior a 3 vezes a 
receita corrente líquida anual do Estado ou Município. Isso significa que um volume 

342 Os intervalos das “faixas de situação” propostas para esse indicador foram definidos de modo 
mais simples, considerando o número de unidades que o déficit atuarial representa em relação à receita 
corrente líquida total. Assim: até 1 (ou 100%) - confortável; até 2 (200%) - razoável; até 3 (300%) - 
preocupante; acima de 3 - crítico.

Importante destacar que é necessário adotar alguma cautela na interpretação desse indicador, pois 
há Estados e Municípios que utilizam mecanismos para reduzir ou encobrir o déficit atuarial de seus RPPS. 
Por esse motivo, é recomendável uma análise individual mais detalhada do resultado atuarial, especialmente 
para os RPPS que apresentam déficit atuarial de valor muito baixo ou superávit atuarial.
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Gráfico: Pirâmide Etária dos Servidores dos RPPS, por Esfera e Gênero - 2007 –Brasil.  (Fonte: RAIS/MTE (Microdados  Consulta Especial)  2007)

Renda 
Distribuindo os servidores por 

cinco diferentes faixas de rendimen-
to, constamos que a maioria (50%), 
recebe mais de um e até três salá-
rios-mínimos, enquanto existem ain-
da 4% dos trabalhadores recebendo 
menos de um salário-mínimo;  5,4% 
somente um salário-mínimo. Nos de-
mais grupos, encontramos;  30,9% 
com mais de três salários-mínimos 
até o limite máximo de benefícios 
(teto) do RGPS; e acima do teto do 
RGPS 9,6%. Para cada uma das fai-
xas de rendimento foi identificada 
a correspondente massa salarial, a 
quantidade de servidores e percen-
tuais, sendo analisada a quantidade 
de servidores por faixa de rendimen-
to dentro da esfera, individual e acu-
mulada, assim como a quantidade de 
servidores da faixa de rendimento e 
esfera em relação ao total geral de 
servidores naquela faixa de rendi-
mento.

Em tese, todos os servidores de-
veriam receber rendimento igual ou 
superior ao salário-mínimo, porém a 
pesquisa indica servidores com ren-
dimento inferior.

Saiba mais: O Caixa da previdência
De acordo com informações prestadas ao Ministério da Previdência Social, no ano de 2009 as contribuições devidas pelos 

aposentados e pensionistas aos RPPS totalizaram R$ 1,54 bilhão nos Estados, R$ 162 milhões nas Capitais e R$ 69 milhões nos 
demais Municípios.

Distribuição
De um total de 9,45 milhões de trabalhadores no serviço público no final de
2007, 7,79 milhões (82,4%) estavam submetidos ao regime estatutário. Des-

ses servidores estatutários, 5,73 milhões (73,5%) eram segurados de RPPS e os 
demais estavam vinculados ao RGPS (1,52 milhão - 19,5%) ou militares e outras 
situações (0,55 milhão - 7,0%).

A distribuição dos servidores por faixa etária mostra que nos Estados 35,0% 
dos servidores têm até 39 anos e 29,6% têm 50 anos ou mais. Nos municípios há 
uma maior concentração de servidores mais jovens: 43,2% até 39 anos e apenas 
24,2% com 50 anos ou mais. Vejamos no gráfico.
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Previdência Municipal
a transparência deve constituir-se 
no principal mecanismo de gestão
Em entrevista à Revista F, o diretor-técnico do Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), Clemente Ganz Lúcio, fala sobre 
as condições de municípios adotarem regimes próprios, questionando a causa dos 
déficits e medidas de gestão mais adequadas. O técnico chama à atenção apara a 
necessidade de  acompanhamento por parte dos órgãos competentes.
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Escritório Nacional do DIEESE, em São Paulo. 
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Revista F: Uma das maiores di-
ficuldades apresentadas pelos prefei-
tos para a adoção do Regime Próprio 
de Previdência Social é a polêmica 
envolvendo a questão da manuten-
ção dos fundos, que muitas vezes 
caminham para déficits milionários. 
Até que ponto isto é argumento usa-
do como resposta quando se incorre 
em uma má gestão?

Clemente Ganz Lúcio: A gestão 
previdenciária envolve expressivo 
volume de recursos financeiros, 
grande número de pessoas, longo 
prazo de contribuição e largo tem-
po de acesso ao benefício. Trata-se 
de gestão complexa e que requer 
padrão altamente profissionaliza-
do na administração dos riscos na 
aplicação das receitas e escolhas 
nos investimentos. Por isso, uma 
das formas de contornar as adversi-
dades orçamentárias é desenvolver 
gestão equilibrada dos fundos pre-
videnciários, a partir, entre outros, 
do fortalecimento dos órgãos da 
administração pública que tenham, 
por finalidade, a administração, o 
gerenciamento e a operacionaliza-
ção dos respectivos regimes pró-
prios. Isso significa a arrecadação e 
gestão de recursos e fundos previ-
denciários, bem como a concessão, 
o pagamento e a manutenção dos 
benefícios. Nessa perspectiva, é 
fundamental que a criação dos Re-
gimes Próprios de Previdência nos 
municípios passe por debates que 
envolvam as representações dos 
servidores públicos e da sociedade, 
além, é evidente, do poder executi-
vo e legislativo.

RF: Há condições de municípios 
com realidades econômicas distintas 
(pequenos, médios e grandes) adota-
rem regimes próprios?

CGL: Os municípios devem 
efetuar a análise da forma ade-
quada para a implantação do res-
pectivo sistema previdenciário, 
podendo optar pela previdência 

própria (RPPS) ou pelo regime ge-
ral (RGPS). Para que essa decisão 
seja tomada de cautela e precisão, 
é fundamental que ocorra a par-
tir da cuidadosa análise atuarial 
em cada caso concreto. Nunca é 
demais lembrar, no entanto, que 
a manutenção do regime próprio 
não deve ser apenas uma ques-
tão de ordem financeira. Existe 
uma responsabilidade gerencial 
que os municípios devem assumir, 
como por exemplo, garantir bons 
resultados e zelar pelo equilíbrio 
atuarial, no sentido de tentar as-
segurar solidez atual e futura do 
regime adotado. Essas são ques-
tões importantes que devem ser 
consideradas e analisadas pelos 
municípios no momento de refletir 
sobre essa opção, qual seja, adotar 
ou não o regime próprio.

RF: Para compreendermos mais 
exatamente como podemos opera-
cionalizar uma estrutura de Regime 
Próprio de Previdência, o senhor po-
deria nos explicar como ele se viabi-
liza nas contas públicas?

CGL: A Constituição Federal 
(art. 40, caput) estabelece que os 
regimes próprios devem ser es-
truturados segundo o critério do 
equilíbrio financeiro e atuarial. O 
equilíbrio financeiro é aquele no 
qual o fluxo das receitas previden-
ciárias pagam as despesas previ-
denciárias. No caso do equilíbrio 
atuarial, as receitas devem ser acu-
muladas e aplicadas para, no futu-
ro, serem suficientes para pagar as 
despesas dos benefícios dos apo-
sentados. A intenção do equilíbrio 
no financiamento é, justamente, 
impedir que os fundos comprome-
tam ou inviabilizem as contas pú-
blicas. Além disso, existem várias 
legislações (federais, estaduais e 
municipais) que procuram, dentre 
outras questões, limitar os gastos 
líquidos com inativos e pensionis-
tas, instituir proteções à elevação 
das contribuições pelo lado do 

servidor titular de cargo efetivo, 
assim como avaliar a escolha dos 
regimes financeiros as serem ado-
tados (capitalização e repartição, 
por exemplo). Tanto os aspectos 
citados anteriormente, como ou-
tras legislações existentes, têm a 
pretensão de que sejam definidas 
claramente as contribuições ne-
cessárias à amortização do custo 
Previdenciário no tempo, e, de 
certo modo, se irão, ou até mes-
mo, em que proporção, tais me-
didas poderão inviabilizar ou não 
as contas públicas do município 
tanto no curto, como no médio ou 
longo prazo.

RF:  Outras dúvidas que pairam 
sobre a previdência de servidores 
municipais é saber como é formata-
do o modelo de gestão de um fundo 
de previdência municipal?

CGL: Os fundos de previdência 
municipal, de caráter público, de-
vem ter uma lógica administrativa 
semelhante àquilo que ocorre no 
setor privado de previdência e se-
guros, pois todos devem lidar com 
uma série de incertezas, como por 
exemplo: a) as contribuições pre-
sentes garantirão a manutenção 
do padrão de vida que se alcançará 
no futuro? b) qual será a rentabi-
lidade futura dos investimentos? 
c) por quanto tempo cada contri-
buinte acessará o benefício? d) 
qual o nível de inflação projetado 
para o futuro? Inúmeras questões 

Nunca é demais 
lembrar, no entanto, 
que a manutenção do 
regime próprio não 
deve ser apenas uma 
questão de ordem 
financeira
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como essas devem ser respondi-
das na administração de fundos 
previdenciários.

Importante destacar que, em 
muitos municípios, existem os 
Conselhos de Administração dos 
Fundos de Previdência e Benefí-
cios dos Servidores Públicos Mu-
nicipais, com várias competências 
e, em muitos casos, com a repre-
sentação dos servidores.

RF:  O insucesso dos planos de 
previdência municipal estariam li-
gados à apropriação indébita pelo 
Município do fundo ou o fato de o 
Município não recolher sua contri-
buição para o mesmo?

CGL: É preciso analisar cada 
caso e as dificuldades de gestão. 
Há falhas na cobrança das contri-
buições previdenciárias por parte 
dos presidentes dos órgãos, como 
também ausência de documentos 
obrigatórios na prestação de con-
tas, e outros inúmeros problemas 
que evidenciam a ausência de 
gestão profissionalizada. Diante 
disso, repito, o sucesso dos planos 
de previdência municipal está 
vinculado aos aspectos da gestão 
e de maior controle por parte da 
sociedade, bem como do acom-
panhamento por parte dos órgãos 
competentes.

RF: Fiscalização e combate às 
fraudes na previdência. O senhor 
poderia nos dar exemplos de muni-
cípios onde têm fraudes? E onde há 
sucessos neste modelo? E, finalmen-
te, em caso de fraudes, quais as me-
didas que a podem prevenir?

CGL: Visando combater fraudes 
existentes no sistema previden-
ciário, criou-se uma Força-Tarefa 
Previdenciária integrada pelo Mi-
nistério da Previdência Social, 
Departamento da Polícia Federal 
e Ministério Público Federal, que 
tem como objetivo combater, de 
maneira sistemática, a evasão fis-
cal e os crimes previdenciários, 
mediante ações estratégicas e uti-
lização de procedimentos técnicos 
de inteligência, inclusive nos muni-
cípios. Para tanto, as atribuições da 
Força-Tarefa estão relacionadas ao 
combate à fraude em benefícios, à 
corrupção, à organização sistêmica, 
e ainda, solicitação de apuração de 
responsabilidade administrativa. 
Segundo levantamentos do Minis-
tério da Previdência Social, no pe-
ríodo de 2003 a 2012, foram mais 
de 2.800 ações conjuntas ocorridas 
em âmbito nacional. Ainda assim, 
constata-se que, infelizmente, vá-
rios municípios vêm se deparando 
com fraudes que envolvem a con-
cessão de benefícios de aposenta-
doria por invalidez, como também 
outros auxílios previstos nos siste-
mas. Nesse caso, é importante uma 
atuação cada vez mais presente 
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do aparato institucional de fiscali-
zação, especializados e equipados 
para tentar coibir as fraudes. Além 
disso, na esfera administrativa, os 
órgãos têm o dever de promover a 
revisão dos benefícios irregulares 
e, sobretudo, que a transparência 
constitua-se no principal mecanis-
mo de gestão para coibir o uso ina-
dequado dos recursos do fundo.

RF:  Como o Brasil tem prepa-
rado a estruturação de seu futuro 
previdenciário, tanto no regime geral 
quanto no regime próprio?

CGL: Nos últimos anos, a ques-
tão previdenciária passou por vá-
rias modificações importantes. 
Com o aumento da expectativa 
de vida da população, os sistemas 
previdenciários adquirem cada vez 
mais papel estratégico como par-
te do sistema amplo de proteção 
social. Propugnamos que devemos 
investir na difusão da cultura pre-
videnciária pelo que significa em 
termos de poupança geral da so-
ciedade e investimento preventi-
vo para a manutenção do padrão e 
qualidade de vida, quando não há 
mais capacidade de vida laboral.

a transparência 
constituase no 
principal mecanismo 
de gestão para coibir 
o uso inadequado dos 
recursos do fundo

Clemente fala para o movimento sindical sobre negociação coletiva.
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ESTUDO

Especialistas
denunciam a retórica sobre 
o déficit previdenciário
Sabemos que a seguridade social 

tem como função principal prote-
ger o cidadão, dando-lhe a possi-

bilidade de gozar de assistência social, 
saúde e previdência social. Como direi-
tos, essas questões estão expressas na 
Constituição Federal de 1988, por meio 
do seu artigo 195, mas, desde a elabo-
ração da Carta Magna, os governos 
brasileiros vem apontando dificuldades 
de manter o futuro da previdência, tan-
to no regime geral quanto no regime 
próprio. Diante disso, pesquisadores 
revelam que há uma verdadeira falácia 
em torno do déficit previdenciário, atri-
buindo como retórica governamental o 
discurso de falência do INSS.

Um dos defensores da ideia, o eco-
nomista do Centro de Estudos Sindi-
cais e de Economia do Trabalho (Ce-
sit) da Unicamp Eduardo Fagnani, diz 
que não existe déficit e explica que para 
financiar a seguridade social, há, além 
da contribuição dos trabalhadores e 
das empresas, parte de vários impostos.

Opinião semelhante tem o gerente 
de pesquisa da Diretoria de Estudos So-
ciais do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), Jorge Abrahão de 
Castro. Segundo ele, alguns analistas 
usam critérios a partir de uma ideia de 
capitalização, o que pode levar à con-
clusão de déficit. Mas o financiamento 
da seguridade social se dá nas contri-
buições e, se necessário, impostos, mo-
delo que tem sido suficiente para arcar 
com o custo.

“Hoje, cerca de 70% da agricultura 
no Brasil vem da agricultura familiar, 
que não é tão formalizada. O consti-
tuinte viu a importância dessa massa”, 

diz. O déficit é gerado por esse traba-
lho rural, mas é coberto legalmente 
pela receita de impostos. “A sociedade 
fez bem em proteger esse trabalhador”, 
diz Castro.

Segundo Ney Lopes, jornalista, 
advogado e professor de Direito Cons-
titucional, há uma pluralidade de re-
cursos. Ele afirma que atualmente a 
previdência social não se encontra em 
déficit, muito pelo contrário, pois esta 
sempre se mostrou superavitária.

Feghali, corroborando com a afir-
mativa acima, explica que o INSS no 
ano de 1997 teve arrecadação supe-
rior à 12% dos anos anteriores. Neste 
contexto, no mesmo ano, o governo 
brasileiro arrecadou cerca de R$ 29.2 
bilhões, sendo que, em benefícios, fo-
ram pagos R$ 27.7 bilhões. O resulta-

do desta equação é o superávit de 1.5 
bilhões.

Ocorre que o poder público tem 
afirmado constantemente acerca da 
existência de um “rombo” na previ-
dência social, mesmo diante dos nú-
meros dizerem o contrário. Segundo 
o Ministério da Previdência, o déficit 
da previdência teria chegado a R$ 2.7 
bilhões em junho e 22.8 bilhões no pri-
meiro semestre de 2010. A argumen-
tação dos gestores públicos acerca da 
existência de um déficit na previdên-
cia é constante. Por sua vez, Eduardo 
Fagnani diz que “a verdade é que não 
existe base técnica para tais ilações”, 
enfatiza. E completa falando que “as 
análises sobre a previdência social pa-
recem ser escritas por correspondentes 
de guerra. Expressões como desarmar 
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a bomba-relógio e evitar a explosão das 
contas públicas são usuais no debate. 
Essa tática de guerrilha foi inaugura-
da pelo presidente da República, em 
1988, que sentenciou que o País seria 
ingovernável, caso o Congresso con-
firmasse os direitos previdenciários na 
futura Constituição. Nos últimos dias 
alguns correspondentes dessa guerra 
particular voltaram à carga”, termina 
em tom de crítica ao Ministério.

Já Odasir Piacini Neto, advogado 
especializado em Direito Processual 
do Trabalho e em Direito Processu-
al Civil, questiona como um sistema 
em crise teve em 04 de abril de 2012, 
através da Medida Provisória (MP) 
563/2012, a autorização para a perda 
anual, até 2014, de R$ 7,2 bilhões da 
Previdência Social. “É evidente que, se 
o falacioso déficit de fato existisse, tais 
medidas seriam impraticáveis”, iro-
niza. O pesquisador apresenta ainda 
que os recursos de Seguridade Social, 
do qual a Previdência é integrante, se-
gundo dados apresentados pela Asso-
ciação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil (ANFIP), 
obteve no ano de 2010 um superávit 
de R$ 58 bilhões, sendo que esse valor 
nos últimos cinco anos é estimado em 
R$ 100 bilhões. “Dessa forma, fica fá-
cil perceber, à luz do que estabelece a 
Carta Magna, que o pretenso déficit da 
previdência é inexistente. O que existe, 
muito pelo contrário, é um superávit 
bastante elevado”, avisa. Odasir enten-
de que ao se propalar a divulgação do 
falacioso déficit da previdência social, 
“torna-se mais fácil a modificação e 
substituição da destinação constitucio-
nalmente prevista para os recursos da 
Seguridade Social”, explica.

Os estudiosos são unânimes em 
afirmar que a existência do déficit da 
previdência se dá ignorando o proces-
so de desvio de verbas deste instituto 
para financiar o pagamento de dívidas 
públicas. O problema em torno deste 
desvio nos faz efetuar uma análise a 
partir das décadas de 1950 e 1960 em 
que o governo retirou ou desviou da 
previdência uma grande soma de di-
nheiro para financiar a construção de 
Brasília, Transamazônia, Ponte Rio-

-Niterói, Itaipú e, dentre outras, Usinas 
Atômicas de Angra dos Reis. Ademais, 
afirma Miguel Horvath Júnior, Mestre 
e Doutorando em Direito Previdenciá-
rio pela PUC/SP e Procurador Fede-
ral, que os recursos arrecadados pelo 
Estado não chegam como deveriam à 
seguridade social. O problema ganha 
proporções ainda mais alarmantes, se-
gundo ele, quando o próprio Estado 
mostra-se omisso na cobrança de dívi-
das que foram retiradas da previdência 
para favorecerem setores públicos e pri-
vados. Horvath cita, como exemplo, as 
inúmeras renúncias fiscais realizadas 
pelo poder público para beneficiar enti-
dades beneficentes de assistência social, 
empregadores rurais de pessoa física, 
clubes de futebol profissional, segura-
dos especiais, empregador doméstico e 
das empresas inscritas no simples.

Segundo Horvath Júnior a renún-
cia fiscal teria atingido em 2003 e 2005 
cerca de R$ 33.2 bilhões e a sonegação 
fiscal teria chegado à casa de R$ 88 bi-
lhões. Ney Lopes, sendo mais preciso, 
informa que desde 1978 a 2010 o rom-
bo da previdência teria chegado a casa 
de R$ 50 bilhões.

Assim, tendo sido demonstrado 
não haver déficit da previdência, pode-
-se observar que o governo, além de 
renunciar à cobrança de verbas, tem 
desviado parte do dinheiro destinado 
à seguridade social, para o pagamento 
da dívida. “O Brasil precisa universa-
lizar a previdência social e não cortar, 
reduzir”, destaca Evilásio Salvador, 
professor da Universidade de Brasília 

(UnB), do Grupo de Estudos e Pesqui-
sas sobre Seguridade Social e Traba-
lho. No final de abril a dívida pública 
alcançou R$ 1,9 trilhão. “Aqui reside o 
verdadeiro ‘rombo’ das contas públicas 
brasileiras, pois o pagamento de juros 
e amortização da dívida pública com-
promete 30% do orçamento público 
brasileiro”, afirma Evilásio Salvador.

O professor da UnB completa 
afirmando que, no período de 2000 a 
2007, o governo transferiu da seguri-
dade social o equivalente a R$ 278,4 
bilhões. Tal transferência equivale a 
retira de R$ 65,00 da seguridade social 
para a formação de R$ 100 de superá-
vit primário. “No intuito de continuar 
utilizando-se da DRU o governo enca-
minhou para o Congresso uma propos-
ta de Emenda Constitucional, denomi-
nada PEC 61/2011 com o objetivo de 
prorrogar esta desvinculação até o ano 
de 2015”, diz Evilásio.

Dessa forma, pode-se inferir que 
o governo desvia parte do orçamento 
público com a finalidade de efetuar o 
pagamento da dívida pública. Tal si-
tuação, em tese, causa um déficit da 
previdência em que o governo afirma 
não obter recursos para supri-lo por 
haver insuficiência de arrecadação dos 
proventos dos beneficiários do sistema, 
mas reside nesta assertiva, caracteriza-
da pela fala dos pesquisados, uma in-
verdade, que, como atestam os especia-
listas ouvidos, deve ser repensada com 
o efetivo cumprimento dos dispositivos 
elencados na Constituição Federal de 
1988.

Diretor de Estudos 
Sociais do Instituto de 
Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), Jorge 
Abrahão de Castro
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ESTUDO

A adesão ao modelo 
de previdência própria ainda é 
uma polêmica nos municípios
Servidores de cidades cearenses avaliam as dificuldades e 
benefícios do modelo local de gestão da aposentadoria

No Ceará, 55 municípios, segun-
do levantamento da assessoria 
jurídica da Fetamce, contam 

com Regime Próprio de Previdência 
Social. Destes, 50 encontram-se em 
déficit. Entre os trabalhadores do ser-
viço público destas cidades, o assunto 
gera polêmica, havendo situações em 
que é defendido a adoção do RPPS 
e onde há restrições, tendo em vista 
especialmente a estabilidade do Re-
gime Geral e a menor probabilidade 
de fraudes, conforme colocam os tra-
balhadores de Ararendá, Tamborial, 
Aurora e Ubajara, segundo os repre-
sentantes ouvidos por nossa reporta-
gem. Como argumentam Gentil Mu-
niz de Souza, servidor de Ararendá, 
“existe a vantagem da aposentadoria 
do servidor no INSS, sabendo que 
este fundo em questão tem gestão fe-
deralizada”, destaca.

Nos que aderiram ou são favo-
ráveis ao Regime Próprio, temos em 
comum a alegação de dificuldades de 
gestão dos fundos e a ameaça cons-
tante da corrupção. Mas, mesmo as-
sim, o argumento dos sindicatos de 
trabalhadores é de que a modalidade 
é a melhor opção. “Mesmo o nosso re-
gime de previdência tendo sido criado 
em 1991, sem nenhum compromisso 
com os trabalhadores, que hoje conta 
com três parcelamentos e com uma 
dívida de mais de 5 milhões de reais, 
pelo não repasse mensal da Prefeitu-

ra, acreditamos que é ainda a melhor 
modalidade de regime, porque temos 
a possibilidade de nos apresentarmos 
com proventos integrais”, explica a 
presidente do Sindicato de Servidores 
de Quixadá e região, Neiva Esteves. 
Ela argumenta que a falta de uma ges-
tão municipal comprometida com os 
repasses integrais do fundo de previ-
dência vem prejudicando a segurança 
da continuidade do benefício, aten-
tando para a necessidade de maior 
participação da sociedade local para 
a fiscalização constante dos repasses.

José Evantuil, pela secretaria ge-
ral do Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Altaneira, acredita que 
quando se tratar de municípios pe-

quenos, mais propensos a “desorgani-
zação e desestruturação financeira ou 
vítima de sucateamento” a opinião é 
de que a implantação de RPPS é “de-
sastrosa para os trabalhadores”, diz. 
O sindicalista chama a atenção para 
a necessidade de ações mais intensi-
vas de mobilização e controle, tendo 
à frente os interessados direitos, os 
servidores, e também as instituições 
de fiscalização, que no caso dos mu-
nicípios é o Tribunal de Contas dos 
Municípios e o Ministério Público. 
“Não é à toa que a maior garantia de 
aposentadoria pertence à esfera fede-
ral, que é regida por leis mais duras 
e vigiada mais sistematicamente pela 
justiça”, informa José.
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Resultados positivos 
no Sul do Ceará

Um caso em particular é o município 
do Crato, que, segundo o Sindicato dos 
Servidores da cidade goza de saúde fi-
nanceira. Lá, o mecanismo foi instituído 
pela Lei Municipal 2.630, de 2010, que 
assegura a participação dos segurados 
através de uma conselho, com quatro 
representantes do quadro ativo e um 
inativo, com seus respectivos suplentes. 
Segundo Maria Denise Pinheiro, da dire-
toria do Sindicato, “a vantagem do Regi-
me próprio é a ausência do fator previ-
denciário e do abono de permanência”, 
explica. O fator previdenciário e a corre-
ção dos benefícios acima do piso com o 
mesmo reajuste do salário-mínimo (R$ 
678) – que considera, além do INPC (Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor), o 
PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos 
atrás – foi bastante destacado entre os 
trabalhadores do setor público de vá-
rias cidades ouvidas. Para eles, esta seria 
uma das principais diferenças entre os 
regimes, tendo em vista que desde 1998 
os aposentados do INSS estão submeti-
dos ao fator previdenciário.

Já em Itaitinga é descrita situação 
semelhante. Sabina Leila dos Santos, 
servidora da cidade, informa que o regi-
me próprio de previdência lá está “fun-
cionando perfeitamente, onde a cada 
mês de julho são realizados seminários 
apresentando os investimentos do Fun-
do local”. Sobre a polêmica em torno dos 
dois tipos de regime, a servidora é taxati-
va: “todos precisam de fiscalização, pois 
para ambos existem riscos”, diz.

Entre as vantagens colocadas por 
Sabina, está a possibilidade de cada tra-
balhador acompanhar de perto a gestão 
do órgão de previdência, abrindo a pos-
sibilidade de os trabalhadores contarem, 
no futuro, com duas aposentadorias.

A crise da previdência
em Quixeramobim e Amontada

Depois de apresentarem queixa-crime no Ministério Público do Ceará, por 
meio da Procuradoria dos Crimes Contra Administração Pública (PROCAP), em 
2012, após atrasos de salários e aposentadorias nos dois municípios, os servi-
dores de Amontada e Quixeramobim sonham com a regularização das contas 
da previdência das cidades.

Em Quixeramobim chegou a ser aberta uma CPI para investigar situação 
da previdência social. O regime próprio de previdência de Quixeramobim (Qui-
prev) tem um déficit de quase R$ 347 milhões, de acordo com os demonstrati-
vos da avaliação atuarial de 2012.

Mesmo com um Conselho Previdenciário e Fiscal, não existe participação 
dos segurados na gestão do Quiprev, formado, segundo o sindicato, por vere-
adores da base de situação e pessoas em cargos comissionados na Prefeitura, 
atribuindo a isto o cenário de crise a que chegou o regime próprio da locali-
dade.

Lá, a contribuição do servidor é de 11% da remuneração, devendo a pre-
feitura aportar ainda a contribuição patronal de 16,77%, não havendo, na 
avaliação de Carla Pricila, secretária geral do Sindseq, motivo para a falta de 
dinheiro, a não ser um histórico de gestão irresponsável.

Prova disso é que os aposentados e pensionistas da cidade estão receben-
do seus vencimentos atrasados todo mês, chegando a atrasar três meses. “Sem 
contar que os servidores continuavam trabalhando mesmo tendo completado 
seu tempo de contribuição”, denuncia Pricila, que afirma ter o sindicato de-
nunciado também essa situação e cobrado providências da administração de 
Quixeramobim.

Outro absurdo é o fato de muitos aposentados que recebiam acima do 
salário mínimo não tiveram incorporado o benefício integral à aposentadoria, 
como prevê a lei que regulamenta a questão na cidade.

Já em Amontada, os servidores denunciam a falta de transparência na ges-
tão do Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS), no que diz respeito à 
aplicação de verbas e ao repasse da parte patronal. O sindicato de Amontada 
chegou a solicitar, ainda em 2012, quando das denúncias, uma audiência com 
o Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. Eles pretendem denunciar a 
prefeitura da cidade por improbidade administrativa.

Projetos de Lei
Onde não há Regime Próprio, mas que se desenhou o ensejo, os trabalha-

dores ainda manifestam insegurança quanto a possibilidade de instalação de 
um novo modelo aposentadoria. É o caso de Icó, Aurora e Ereré, em que a alter-
nativa vem pelas mãos do executivo municipal. “Não há, ao meu ver, nenhuma 
probabilidade de criação no momento, pois só temos dúvidas quanto a isso”, 
diz Djalma Paiva, de Ereré.
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ESTUDO

Os perigos 
da Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor 
Público Federal

A polêmica em torno do Funpresp 
e a privatização do regime próprio 

de previdência municipal

Aregulamentação pela presiden-
ta Dilma Rousseff, em feverei-
ro de 2013, do projeto que cria 

a Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal 
(Funpresp), com a formação de três 
fundos para os servidores do Execu-
tivo, do Legislativo e do Judiciário, 
inaugura a primeira grande crise go-
vernamental da presidenta frente ao 
movimento sindical, especialmente 
os grupos organizados em torno do 
serviço público, em particular os ser-
vidores federais.

Com o Fundo, os novos servi-
dores da União que ganham acima 
do teto do INSS, atualmente em R$ 
4,1 mil, não poderão receber da Pre-
vidência o salário integral quando se 
aposentarem. Para receber mais que 
o teto, os funcionários públicos fede-
rais deverão contribuir para o fundo 

complementar, que pagará uma apo-
sentadoria extra a partir de 35 anos 
de contribuição.

De um lado, o Governo argu-
mentou que era necessário conter o 
déficit do regime público de previ-
dência social, que somou cerca de 
R$ 62 bilhões em 2012, atendendo 
a cerca de um milhão de servidores 
públicos, ao mesmo tempo em que o 
INSS, que atende aos trabalhadores 
do setor privado, registrou um re-
sultado negativo de R$ 42,2 bilhões 
- mas pagou mais de 30 milhões de 
benefícios.

De outro, os trabalhadores, que 
se apoiam no argumento de que a 
previdência dos servidores públicos 
tende ao equilíbrio, crescendo 9,8% 
em arrecadação no ano de 2011. A 
justificativa, então, vista pela Audi-
tora Federal de Controle Externo do 

Tribunal de Contas da União (TCU), 
Lucieni Pereira, é de que o Governo 
opera a desmontagem do sistema 
previdenciário dos servidores públi-
cos e a privatização do sistema, já 
que haverá uma drástica redução na 
arrecadação do fundo público, em 
detrimento da campanha do Poder 
Executivo de adesão ao Funpresp. 
Isso porque hoje a contribuição pa-
tronal, feita pela União, é de 22% da 
remuneração limitada ao teto cons-
titucional, muito superior. “Opera-se 
aqui a ‘desfinacialização’ da previ-
dência. Consolida-se uma política 
de corte muito perversa, em que a 
União reduz drasticamente o seu 
papel de ente patrocinador cortando 
a contribuição de 22% da remunera-
ção bruta para 22% do teto do Re-
gime Geral da Previdência Social”, 
avalia Lucieni Pereira.
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Articulação da máquina 
governista

Matéria prioritária do governo, 
o projeto tramitou em regime de 
urgência no Senado e foi apreciado 
simultaneamente em três comissões: 
Assuntos Econômicos, Constituição 
e Justiça e Assuntos Sociais. O rela-
tor do projeto em todas as comissões 
do Senado, José Pimentel (PT-CE), 
afirmou que o novo regime de previ-
dência é importante porque trata to-
dos os trabalhadores de forma iguali-
tária – os da iniciativa privada, os do 
serviço público e os autônomos terão 
as mesmas regras de aposentadoria.

Segundo o ministro da Previdên-
cia Social, Garibaldi Alves Filho, 
que participou ativamente da costura 
política na Câmara e no Senado para 
a aprovação da Funpresp, incluindo 
debates e audiências públicas e se 
reunindo com líderes partidários, a 
nova legislação assegura o equilíbrio 
do sistema previdenciário da União 
no médio e no longo prazo e garante 
tratamento isonômico entre os traba-
lhadores dos setores público e priva-
do. O ministro destaca ainda que a 
medida recompõe a capacidade do 
Governo para investimentos em áre-
as essenciais à retomada do cresci-
mento econômico do País.

Segundo Enedina Soares, presi-
denta da Fetamce, a justificativa de es-
trangulamento da Previdência Social 
no futuro é pura oratória, que escon-
de o interesse dos setores governistas 
de reduzir direitos em nome da dimi-
nuição dos gastos públicos, para aten-
der políticas mais populares, como o 
financiamento de obras e programas 
de transferência de renda. “Contra-
ditoriamente, o atual governo age de 
maneira muito próxima aos seus an-
tecessores, colocando a aposentado-
ria dos servidores, fruto de grandes 
batalhas trabalhistas, nas mãos do 
mercado financeiro. Além de ficar-
mos atentos, enquanto servidores mu-
nicipais, para que a prática não nos al-
cance, devemos ter em mente que tal 
iniciativa nada mais é que o risco de 

impor perdas ou fim da previdência 
pública, que fica ao sabor do mercado 
financeiro e suas instabilidades”, fina-
liza a sindicalista, citando o exemplo 
da Petros – Fundo de Pensão dos fun-
cionários da Petrobras – que teve nos 
últimos meses perdas gigantescas no 
Fundo, provocadas por negociações.

“O objetivo evidente é apropriar-
-se dos recursos que ainda são des-
tinados à Seguridade Social para 
destiná-los aos juros da dívida pú-
blica brasileira. Daí os falaciosos 
discursos de ‘déficit da previdência’, 
necessidade de novas reformas e pri-
vatização”, afirma Lucieni. A au-
ditora do TCU destaca ainda que a 
redução dos riscos e responsabilida-
des do Estado com a privatização da 
previdência estão destacados na car-
tilha que o Ministério da Previdência 
publicou sobre o Funpresp. Nela o 
governo afirma: “(O Funpresp) limi-
ta o risco atuarial ao limite do teto 
do RGPS, pois o benefício garantido 
pelos planos seria na modalidade de 
contribuição definida que tem baixo 
risco para o estado”.

“Ao aprovar o Funpresp, o go-
verno Dilma estará fazendo com 
que o Estado brasileiro abra mão 
de qualquer responsabilidade com 
as aposentadorias dos trabalhadores 
públicos, entregando ao mercado 

financeiro o destino de milhares de 
trabalhadores, que dedicaram os me-
lhores anos de suas vidas ao serviço 
público”, repudia Enedina.

Transparência na 
administração

O fundo será estruturado na for-
ma de fundação com personalidade 
de direito privado e terá em sua es-
trutura um conselho deliberativo, 
um conselho fiscal e uma diretoria-
-executiva. Os membros serão nome-
ados pela Presidente da República. A 
União fará um aporte financeiro no 
valor de até R$ 48 milhões a título 
de adiantamento de contribuições fu-
turas para garantir a estrutura inicial 
necessária ao fundo.

O modelo de gestão preocupa a 
presidente da Fetamce. “De um lado 
o governo retira-se da sua obrigação 
constitucional de responsabilidade 
com a seguridade social, mas tem o 
controle decisório frente ao novo Fun-
do, ao indicar seus representantes. 
Isso mostra, mais uma vez, que este 
projeto não está ao lado do trabalha-
dor do serviço público federal, sendo 
bastante negativo ao contaminar todo 
o sistema”, enfatiza Enedina.

Como será a contribuição

Atualmente, o servidor contribui 
com 11% sobre o salário total, e a 
União com 22%. Quem se aposentou 
antes de 2003 recebe o salário inte-
gral. Para quem ingressou no serviço 
público a partir de 2003, o benefício 
é calculado, de acordo com a Previ-
dência, com base na média de 80% 
das maiores contribuições.

Com a nova lei, os servidores que 
entrarem no Executivo com remunera-
ção acima do teto do INSS precisarão 
optar pelo novo regime para se aposen-
tar com o valor integral do salário. So-
bre essa parcela complementar acima 
do teto do INSS, o Tesouro contribuirá 
na mesma proporção, até o limite de 
8,5%, diminuindo em 13,5% o aporte 
anterior do Governo, com a nova regra. Garibaldi Alves - Ministro Previdencia - AgenciaBrasil
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ESTUDO

Riscos e dilemas 
de se investir em plano
de previdência privada
Números mostram quem a rentabilidade fica para 
os bancos, que acumulam patrimônio total da 
previdência privada em mais de R$ 1 trilhão

Iniciados em 1994, os planos de 
previdência privada são amar-
rados com a obrigatoriedade de 

compra, pelos bancos, de 51% de 
sua captação em Letras do Tesouro, 
emitidos pelo governo para gerar re-
cursos. O discurso em torno dos pla-
nos, ou como eles vêm comumente 
sendo apelidados de “previdência 
complementar”, apresenta ofertas 

atrativas de um futuro de tranqui-
lidade, com uma aposentadoria 
de alto valor mensal. Entretanto, a 
grande preocupação que reside en-
tre os especialistas e o movimento 
sindical é de que estes modelos de 
gestão da aposentadoria e fundos 
ainda não foram testados ampla-
mente, tendo em vista que a maio-
ria de seus contribuintes permane-

Fundos são amar rados 
com a obrigatoriedade 
de compra, pelos 
bancos, de 51% de 
sua captação
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cem na ativa, por tratar-se de uma 
modalidade que só se popularizou 
recentemente e com vários riscos 
contratuais, com altas taxas de ad-
ministração cobradas pelos bancos.

Diante disso, alguns questiona-
mentos colocados, a exemplo do 
que é explicado pela secretária de 
relações do trabalho da CUT na-
cional, Graça Costa, é de que os 
interesses privados conduzem esse 
modelo de previdência, ao passo 
que “fazem o governo brasileiro 
refém” e manobram as forças po-
líticas em nome da diminuição da 
abrangência da previdência públi-
ca, tanto no regime geral (INSS), 
quantos nos próprios (servidores 
da união, estados e prefeituras). 
“Você descobrirá que as despesas 
não cobrem os ganhos, por isso o 
prejuízo. E essas mesmas forças 
burguesas que viabilizaram o fator 
previdenciário e atuam na impo-
sição de modelos de previdência, 
que ativam o mercado financeiro e 
causam dilemas na gestão da pre-
vidência geral, afetando a vida do 
trabalhador”, destaca Graça.

Cláudia Kodja, sócia da Kod-
ja Investimentos, adverte que no 
Brasil não teríamos bons planos 
de previdência privada, pois estes 
não estariam considerando o ci-
clo de vida do cliente, ou seja, “a 
evolução de suas contribuições que 
sempre tendem a cair com o correr 
dos anos, que produzem um acha-

tamento futuro de suas aposenta-
dorias”, destaca, já que o fator de-
terminante aqui é valor investido e 
não a média de benefício, prevista 
majoritariamente no regime geral.

Outro detalhe relacionado por 
Cláudia é de que na maior parte 
das vezes o imposto não recai so-
bre a rentabilidade do que foi in-
vestido e sim na contribuição geral, 
gerando grandes perdas. “Em al-
gumas modalidades você pode ser 
tributado em 35% sobre o total in-

Rentabilidade fica para os bancos
Se o segurado perde, os bancos e seguradoras captam. Só em maio deste 

ano foram R$ 4 bilhões nos Planos Geradores de Benefícios Livres (PGBLs) e  
Vida Gerador de Benefício Livre (VGBLs), a chamada previdência privada aber-
ta. Em cinco meses do ano, foram quase R$ 15 bilhões, com um crescimento 
anual projetado de 30%.

Somado ao dos fundos de pensão, o patrimônio total da previdência priva-
da é de mais de R$ 1 trilhão. E o número de gente que procura garantir o futuro 
sem depender só do INSS já chega a 15 milhões de brasileiros das classes A, B 
e da nova classe C, produto da mudança macroeconômica no país, que opor-
tunizou aumento de renda e consumo. “Como ninguém é obrigado a fazer uma 
previdência privada, chama a atenção como tanta gente entrou nessa e pôs 
tanto dinheiro. Acredito que a insegurança no INSS e o aumento de renda do 
brasileiro pode ser um fator determinante nesse caso, mas a comprovação real 
deve ser a da falácia da quebra do regime geral”, questiona Graça.

Como ninguém é 
obrigado a fazer uma 
previdência privada, 
chama a atenção como 
tanta gente entrou 
nessa e pôs tanto 
dinheiro

vestido, o que é um absurdo”, des-
taca. Quando a pessoa decide tirar 
o dinheiro antes do tempo é que 
ela vê o tamanho do buraco, con-
forme a Cogem Investimentos. “A 
venda de planos de previdência no 
Brasil tem que ser tomada de devi-
do cuidado, já que vem sendo feita 
sem clareza, sobretudo dos custos, 
especialmente os valores ao longo 
do investimento e no momento do 
resgate”, finaliza a sócia da Kodja 
Investimentos.

Graça Costa, 
Secretária de 
Relações do 

Trabalho da CUT 
Nacional. Foto: 
Comunicação 

Fetamce 
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ESTUDO

FETAMCE
lança campanha estadual de defesa da 

previdência do servidor público municipal

AFederação dos Trabalhadores 
no Serviço Público Municipal 
do Ceará (Fetamce) lançou, 

com a realização da III Jornada Es-
tadual do Trabalho Decente, campa-
nha estadual de defesa da previdên-
cia do servidor público municipal. O 
evento, realizado entre os dias 26 e 
28 de junho de 2013, em Fortaleza, 
abriu os debates do tema: “Previdên-
cia dos Servidores Municipais em 
Risco”.

A programação a Fetamce é de-
bater estadualmente a problemática, 
que vai ser evidenciada através de 
discussões gerais e regionais da situ-
ação da previdência social nos mu-
nicípios do Ceará, entre as cidades 
que adotaram o Regime Próprio ou 
que estão inscritas no Regime Geral 
de Previdência. Em todos os casos, a 
Federação lança mão da necessidade 
de acompanhar o funcionamento da 
estrutura, com a garantia da seguran-
ça das receitas destinadas aos benefí-
cios, e, no caso específico do regime 

próprio, a fiscalização e controle di-
reto feito pelos segurados.

Temas como aposentadoria 
nas suas diversas variáveis, seja por 
idade, tempo de contribuição, por 
invalidez, e outros benefícios pre-
videnciários como auxílio doença, 
pensão por morte etc., são o mote 
da Jornada e dos eventos seguintes, 
que são formados por encontros nas 
dez regiões do Ceará, nas cidades, 
por meio dos 140 sindicatos de ser-
vidores municipais que são filiados a 
Fetamce, e na IV Marcha Pelo Tra-
balho Decente, que também dimen-
siona o debate do protagonismo dos 
trabalhadores para a efetividade da 
previdência social no Brasil, previs-
ta para ser realizada em agosto de 
2013, na capital. Na última marcha, 
a Federação reuniu mais de 4 mil 
trabalhadores do serviço público no 
Centro de Fortaleza.

A polêmica da
previdência própria
A programação deverá ajudar 

especialmente no debate da polêmi-
ca em torno da adoção do Regime 

Próprio de Previdência Social nas 
cidades, tendo em vista o grande 
déficit nos municípios do Ceara que 
adotaram estão mergulhando. So-
bre isso, Enedina Soares, presidenta 
da Fetamce, fortalece a opinião de 
que as vantagens do Regime Próprio 
podem superar os dilemas, investin-
do em inspeção constante, feita não 
apenas pelo Ministério da Previdên-
cia Social e Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, mas também pelos 
próprios servidores segurados. Isso 
possibilitará a transparência e afas-
ta o risco de fraude. Outro item é a 
desburocratização do sistema, agili-
zando e qualificando o atendimento 
para solicitação de benefícios e reali-
zação de perícias, uma vez que a Pre-
vidência deve atender tão somente 
ao servidor público do Município.

“Vamos debater profundamen-
te, estudar as oportunidades e riscos 
do Regime de previdência comple-
mentar para os servidores públicos 
municipais e, sobretudo, orientar a 
atuação dos sindicatos agindo em 
defesa a ampliação da contribuição 
patronal”, enfatiza a dirigente da 
entidade máxima dos servidores dos 
executivos locais do Ceará.

Em todos os casos, 
a Federação lança 

mão da necessidade 
de acompanhar o 

funcionamento da 
estrutura, com a garantia 

da segurança das 
receitas destinadas aos 

benefícios

IV Marcha Estadual pelo

TrabalhoTrabalho
IV Marcha Estadual pelo

PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES

MUNICIPAIS EM RISCO

PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES

MUNICIPAIS EM RISCO

DecenteDecente
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ARTIGO

Os desafios da previdência social
da sua origem aos dias atuais

O 
direito à Previdência Social é 
parte do conjunto mais am-
plo de direitos à seguridade 
social, que compõe o Estado 

de Bem Estar. Sua origem pode ser 
encontrada na Alemanha, no fim do 
século XIX, com o objetivo de promo-
ver a unidade nacional, a estabilidade 
social e deter o avanço do socialismo. 
A adoção dos diferentes regimes de Bem Estar e previdenciário 
no mundo não foi fruto da benevolência do Estado ou um mo-
vimento natural do seu crescimento e do desenvolvimento do 
capitalismo, mas fruto da luta dos trabalhadores organizados 
por direitos de cidadania e pela sua desmercantilização.

No Brasil, a origem do sistema previdenciário remonta a lei 
Eloi Chaves de 1923, mas seus moldes atuais foram definidos 
a partir da década de 1960, com a promulgação da primeira lei 
orgânica de assistência social, a criação do INSS, e a extensão 
dos benefícios aos trabalhadores rurais. O sistema foi estru-
turado em torno da contribuição dos trabalhadores formais, 
vinculando os benefícios à “carteira assinada”, na forma de um 
seguro pago durante o período de atividade e gozado durante 
o período de inatividade. A Constituição de 1988, que definiu 
as regras do novo pacto democrático e conformou o sistema de 
seguridade social garantiu o direito aos benefícios previdenci-
ários de forma universal para todos os cidadãos, abrindo cami-
nho também para a adoção de um regime diferenciado para os 
funcionários públicos.

A previdência brasileira foi organizada em três regimes 
distintos. O Regime Geral da Previdência Social (RGPS), Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) e Regime de Previdência 
Complementar (RPC). O RGPS é a previdência básica, garantida 
a todo o cidadão que contribua pelo menos 35 anos no caso 
dos homens e 30 no caso das mulheres, ou que tenha com-
pletado um mínimo de 15 anos de contribuição e atingido a 
idade mínima de 65 anos para homens e 60 para mulheres.  
Este regime é financiado de forma solidária pelo regime de re-
partição simples, em que os trabalhadores ativos financiam a 
aposentadoria dos trabalhadores aposentados. A aposentado-
ria é calculada com base no valor da contribuição dos últimos 
anos de serviço e do tempo de contribuição.

Os outros dois regimes seguidos no país adotam o sistema 

de capitalização, seja de forma exclusiva ou complementar ao 
regime de repartição. No sistema de capitalização o cidadão 
recebe o equivalente a sua contribuição durante o período ati-
vo, acrescida dos rendimentos da aplicação destes recursos ao 
longo do período de contribuição. Os funcionários públicos re-
gidos pela CLT contribuem e são cobertos pelo regime geral da 
previdência. A Constituição, contudo, garantiu aos funcionários 
públicos estatutários, que correspondem a 90% dos funcio-
nários públicos municipais no país, o direito à aposentadoria, 
especificando após a EC (Emenda Complementar) 20 que este 
deveria ser provido pelo RPPS. Os servidores podem também 
contar com fundos previdenciários complementares, com base 
nas alterações promovidas pela EC 41/2003, e na busca de be-
nefícios maiores que o do teto do RPPS.

A pressão da crise econômica dos anos noventa e a hege-
monia das ideias neoliberais em resposta a crise, juntamente 
com as alterações sócio-demográficas no perfil da população 
favoreceram a disseminação da necessidade de reformar o sis-
tema de pensão em diversos países da Europa e da América. 
A onda reformista atingiu inicialmente o setor privado e pos-
teriormente o funcionalismo público e se pautou pela busca 
do equilíbrio financeiro dos sistemas previdenciários através, 
basicamente, das alterações na forma de cálculo e no aumento 
da idade mínima das aposentadorias.  

As alterações na legislação brasileira após 1998 procu-
raram o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário, es-
pecialmente do setor público, diminuindo os ganhos da apo-
sentadoria, e privilegiando a lógica contributiva, mas também 
aumentando as responsabilidades dos Entes na manutenção 
do equilíbrio do sistema.  A efetividade do equilíbrio buscado 
com o modelo atual é ainda incerta, principalmente nos esta-
dos e municípios, onde os RPPS foram, em muitos casos, mon-
tados para fugir da alíquota patronal de 20% do RGPS, sem 
se preocupar com o equilíbrio financeiro e vendendo para os 
trabalhadores a ilusão da aposentadoria integral com menos 
contribuição. Um dos grandes desafios dos trabalhadores e 
suas entidades é buscar a participação na gestão do sistema, 
aumentando a transparência e o controle social para que pos-
sam ter a segurança do gozo do benefício e uma contribuição 
justa durante o período de atividade. 

Alexandre Ferraz  - Economista do Dieese e doutor em Ciência Política

1 Esta é a mesma idade que se aposenta em Portugal, onde a expectativa de vida é de 78,6 anos contra 72,3 do Brasil. Algumas categorias com os 
professores da educação básica tem uma contagem especial.

2	 O	certificado	de	regularidade	previdenciária	é	um	instrumento	fundamental	de	controle	da	gestão	dos	RPPS	por	parte	dos	municípios	e	estados	e	
que deve ser consultado periodicamente pelos trabalhadores e suas entidades.
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ARTIGO

Regime próprio de previdência social: 
adotar ou não adotar, eis a questão!

Écomum, qualquer pequena cidade entrar em convul-
são, o que vale para todo o Brasil, do dia pra noite, 
após projeto de lei chegar à Câmara Municipal, alte-
rando o regime geral de previdência social (RGPS), 

gerido pelo INSS, federal, para o regime próprio de previ-
dência social (RPPS), que passará a ser gerido pelo próprio 
Município. O medo impera. Pede-se ajuda à Federação ou à 
Central Sindical. A dúvida do servidor: qual será o impacto 
na vida do servidor? É bom? É Ruim?

Geralmente, sem debater com nin-
guém, o projeto de lei chega à Câmara 
Municipal. De imediato violado o con-
tido no artigo 11, da Constituição Fe-
deral e o previsto no artigo 1º, inciso I 
e VI, da Lei Federal nº 9717/98, que re-
gulamenta os RPPS. Ambos garantem o 
direito do servidor participar do debate 
nos grupos que estudarem a mudança 
do regime previdenciário, desde o iní-
cio. Por uma razão muito simples, o 
fundo de previdência pertence e é para 
o servidor. A categoria também teria 
que ter acesso ao demonstrativo atu-
arial inicial, que demonstre a viabilida-
de daquele RPPS. Nenhuma coisa, nem 
outra! Só a categoria, após debate em 
audiência pública, com todos os pode-
res do Município, técnicos, advogados, 

inclusive o Ministério Público local, poderia deliberar se de-
veria ou não adotar o regime próprio de previdência.

Previdência é seguro, forma de garantia do direito à 
vida. Será útil nos momentos mais difíceis da vida do ser-
vidor: doença, invalidez, velhice... na vida dos seus depen-
dentes, quando preso ou morto. Mas antes de tudo é um 
fundo municipal com muito dinheiro, pouco fiscalizado e 
uma presa fácil para políticos corruptos, num país em que 
impera a corrupção. Não sendo à-toa que mais de 95% dos 
RPPS dos Municípios do Estado do Ceará estão com rombos 
gigantescos. O mesmo ocorre em todo o Brasil.

Segundo o Jornal o Estado de São Paulo, de setembro 
de 2012, embasado em levantamento do Governo Federal, 
o déficit acumulado de 25 Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios brasileiros, é superior a R$ 1,5 trilhão. Uma tragédia 
social que urge ser sanada, que exige intervenção do mo-
vimento sindical, do Ministério da Previdência Social, que 
pouco tem feito para sanar e prevenir, do Ministério Público 
Federal e Estadual.

Conclusão: devendo a criação de novos regimes pró-
prios de previdência ser suspensa, até todos os RPPS exis-

tentes terem equilíbrio financeiro e 
atuarial. Do contrário poderá ocorrer 
uma grande tragédia social. O déficit 
do regime geral diante do déficit do 
regime próprio é apenas uma gota 
no oceano. Não se pode esperar essa 
bomba relógio explodir, pois há tem-
po para sanar e proteger os fundos de 
previdência dos servidores da sanha 
dos corruptos.

Não sendo exagero afirmar que a 
explosão de um escândalo dessa na-
tureza repercutiria no mundo inteiro, 
pois no Brasil, transformaram política 
previdenciária, que é direito humano 
universal e fundamental, garantidor 
do direito à vida e da dignidade hu-
mana, numa piada.

Valdecy Alves
 Assessor jurídico da Fetamce

Segundo o Jornal 
o Estado de São 

Paulo, de setembro 
de 2012, embasado 

em levantamento do 
Governo Federal, o 

déficit acumulado de 
25 Estados, Distrito 

Federal e Muni cípios 
brasileiros, é superior a 

R$ 1,5 trilhão
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ARTIGO

Desafios para previdência
municipal eficiente

Regido pela legislação nacio-
nal e com a proposta de apro-
ximar a classe trabalhadora e 
o órgão previdenciário, o re-

gime de previdência municipal seria 
uma conquista dos trabalhadores, 
uma resposta à reivindicação por 
atendimento de qualidade. No en-
tanto, na prática, o sistema não é eficiente. Essa aproxima-
ção tem estimulado perseguições políticas que dificultam a 
concessão das aposentadorias a servidores, mesmo aqueles 
habilitados para receber o benefício.

Os(as) trabalhadores(as) sofrem também com o número 
insuficiente de peritos nas unidades e com sistema de previ-
dência burocrático. No sistema municipal, é necessária ava-
liação do Tribunal de Contas do Município (TCM) para con-
cessão do benefício. Dessa forma, os processos são lentos.

 Além da burocracia, o fundo previdenciário não aten-
de toda a demanda. A alíquota paga pelo patronal oscila en-
tre 11% e 15% dos salários dos servidores, abaixo da adota-
da pelo regime geral. Assim, não há verba para o custeio dos 
serviços previdenciários do funcionalismo público. Com isso, 
a folha de pagamento do município é sobrecarregada com 
salários dos servidores ativos e inativos. O esvaziamento da 
contribuição sobre a folha salarial é feito sem a segurança 
jurídica adequada. Sem recurso suficiente, foram implantados 
o fator previdenciário e medidas de redução de custos. 

Diante de tantos problemas, precisamos estar em vi-
gilância constante para exigir mudanças no sistema previ-

denciário. A Central Única dos Trabalhadores (CUT) tem pos-
tura histórica na defesa da Seguridade Social como previsto 
na Constituição, com sistema integrado de ações de saúde, 
previdência e assistência social. Esse eixo constitucional é 
referência para a atuação permanente da Central.

Neste ano, a CUT fortaleceu ainda mais o debate so-
bre os regimes gerais e municipais de previdência, importan-
tes para os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço 
público. No entanto, temos ainda longo caminho a percorrer 
para promover ações educativas e fortalecer ainda mais a 
luta no sentido de desvendar o tema previdência.

O país está envelhecendo e o processo das aposentado-
rias precisa ser acompanhado por toda a classe trabalhadora. 
Os sindicatos devem priorizar a fiscalização dos seus institutos 
de previdência e participar do debate sobre as mudanças nas 
regras de aposentadoria que estão em curso no país.

Temos defendido insistentemente a extinção do fator 
previdenciário, mecanismo de redução cruel das aposenta-
dorias dos trabalhadores. Extingui-lo é questão de justiça 
social. Com base nesse cálculo, o trabalhador contribui pelo 
teto durante anos e, quando se aposenta, o valor do benefí-
cio reduz até 40%, um desrespeito com a classe trabalha-
dora. Para mudar essa realidade, os trabalhadores precisam 
se mobilizar, participar mais dos debates sobre previdência, 
saber sobre os recursos, os rendimentos e as formas de apli-
cação. A vigilância é essencial para construção de um regime 
previdenciário eficiente e justo.

Carmem Silvia  - Secretária de Administração e Finanças da CUT-CE
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ARTIGO

Previdência Social:
igualdade de direitos

Nos últimos quinze 
anos, mais de R$ 100 

bilhões da Seguridade 
saíram pelo “gargalo”.

Équidade. É por ela que lutamos 
há anos, pela igualdade de di-
reitos entre os brasileiros. Por 
pensar assim, não vemos dife-

rença entre trabalhadores, hoje inati-
vos, mas que no passado dedicaram 
suas vidas ao crescimento do país, e 
os que hoje estão na ativa. Na nossa 
avaliação, é justo que esses homens e mulheres recebam o 
mesmo olhar por parte dos Poderes constituídos, principal-
mente no que diz respeito a seus salários e benefícios.

Não é de hoje que os aposentados e pensionistas têm 
seus salários reajustados abaixo do índice do salário mí-
nimo. Não há como essas pessoas terem vidas dignas se 
seus rendimentos vão sendo, ano após ano, diminuídos. 
Continuando nesse ritmo, em breve todos os aposentados e 
pensionistas estarão ganhando o equivalente a um salário 
mínimo, independentemente do valor sobre o qual tenham 
contribuído.

Essa é uma das razões pela qual 
defendemos que aposentadorias e pen-
sões recebam o mesmo percentual de 
reajuste dado ao salário mínimo. Todos 
sabem que esses recursos são injetados 
diretamente nas economias locais, em 
bens e serviços. E isso é outro ponto a 
ser levado em consideração. Ao terem 
seus benefícios defasados – seja pela 
não equiparação aos reajustes dados ao mínimo, seja pela 
incidência do fator previdenciário que confisca até 40% do 
benefício no ato da concessão – aposentados e pensionistas 
passam a ter cada vez menos acesso a bens e serviços.

Recursos para reajustes iguais, a Previdência tem. Basta 
que os recursos da Seguridade Social não sejam destinados 
para outros fins. A cada ano milhões de reais saem oficial-
mente dos cofres da Seguridade Social (Previdência Social, 
Saúde e Assistência Social) para serem aplicados em outros 
fins. Há vários estudos que comprovam isso. Um deles é um 
minucioso documento elaborado pela Anfip (Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil). 
Nos últimos quinze anos, mais de R$ 100 bilhões da Seguri-
dade saíram pelo “gargalo”.

No ano de 2003, após longo debate com o movimento 

sindical e social, apresentamos uma proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 24) com o objetivo de impedir que o Orça-
mento da Seguridade Social tenha seus recursos bloqueados 
ou retidos pela Desvinculação de Receitas da União (DRU), 
ou pelos contingenciamentos promovidos pelo governo fe-
deral.

Não temos dúvidas alguma e batemos nesta mesma 
tecla quase todos os dias. O dinheiro arrecadado pela Segu-
ridade Social, através da contribuição suada dos trabalha-
dores brasileiros, é suficiente para cobrir todos os gastos da 
própria Seguridade, principalmente com os nossos aposen-
tados e pensionistas que clamam por justiça, simplesmente 
justiça!

Além disso, estamos acompanhando as negociações 
para a desoneração da folha. Não somos contrários a 
esse debate. Aliás, já propusemos algo semelhante no PLS 
205/04, só que lá diminuímos a contribuição sobre a folha 
aumentando a alíquota sobre o lucro. Com isso melhoramos 
ainda mais a caixa da Previdência. Porém, não podemos nos 

furtar a lembrar que a concessão do 
mesmo reajuste dado ao salário míni-
mo a aposentadorias e pensões, aliada 
ao fim do fator previdenciário, não che-
garia a R$ 10 bilhões.

Por fim, quero lembrar que o Se-
nado da República aprovou no ano de 
2008, três projetos de nossa autoria 
que vão ao encontro das necessidades 

dos aposentados e dos trabalhadores: o que acaba com o fa-
tor previdenciário; o que recompõe o valor das aposentado-
rias e o que reajusta o valor das aposentadorias com o mes-
mo percentual do salário mínimo. Agora, as propostas estão 
tramitando na Câmara, nas mãos dos deputados federais. 

Continuarei sempre defendendo uma Previdência mais 
justa e uma seguridade cada vez mais ampla aos cidadãos 
e cidadãs deste país, de forma responsável e republicana. 
Buscamos a construção de uma Previdência universal, com 
isonomia para todos os trabalhadores das áreas pública e 
privada, aposentados e pensionistas.

Senador Paulo Paim - (PT/RS)
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ARTIGO

Seguridade Social e as relações Cidania, Direito e Poder: 
contribuições aos processos emancipatórios 1

Foi após o segundo pós-guerra 
que o conceito de seguridade 
social se tornou amplamen-
te utilizado para designar um 

conjunto de ações governamentais 
na esfera da proteção social. Os de-
senhos dos sistemas de seguridade 
social estão diretamente relacionados 
à dinâmica da acumulação capitalista, 
nela incluídos o processo de assalariamento, da crescente ur-
banização, das necessidades de manutenção e reprodução da 
força de trabalho e, por conseguinte, da histórica tensão entre 
a regulação e a emancipação.

A institucionalização de direitos na Seguridade Social, 
será aqui compreendida como uma criação social conquistada 
pelo contexto democrático que se altera pela práxis humana. 
Desse modo, torna-se relevante compreender a Seguridade 
Social articulada às relações com o triedo cidadania, direito e 
poder fundamentais aos processos emancipatórios. 

No Brasil, o conceito de Seguridade Social foi publiciza-
do com “força de lei” a partir da Promulgação da Constituição 
Federal de 1988. Ganhou substância e visibilidade no Título 
VIII da ordem social, artigo194, definindo-a como um conjun-
to integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social. No parágrafo único des-
te artigo adverte que a Seguridade deve estar organizada sob 
os seguintes princípios: 1. universalidade da cobertura e do 
atendimento; 2.  uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais; 3.  seletividade e dis-
tributividade na prestação dos benefícios e serviços; 4. irreduti-
bilidade do valor dos benefícios; 5. equidade na forma de par-
ticipação no custeio; 6. diversidade da base de financiamento; 
7. caráter democrático e descentralizado da administração, 
mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalha-
dores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados. As fontes das receitas destinadas a finan-
ciar suas ações também estão definidas nesta Constituição no 
art. 195.

As indicações constitucionais sinalizam para a constitui-
ção de um sistema amplo, articulado, de proteção social, de-
mocraticamente gerido pelos representantes de todos os seg-
mentos que o financiam e dele usufruem. Centrado na garantia 

de direitos universais de saúde, direitos previdenciários deriva-
dos e dependentes do trabalho e de contribuição prévia e di-
reitos seletivos de assistência social; com apoio em um padrão 
de financiamento de base diversificada e no planejamento das 
receitas e despesas de forma integrada em um orçamento úni-
co para todos os órgãos e entidades que compõem essa rede 
de proteção social.

A saúde, direito de todos e dever do Estado ultrapassou os 
limites de um serviço e passou a ser concebida como política 
universal, instituiu-se o Sistema Único de Saúde-SUS. O direito 
à previdência social, embora de caráter contributivo, foi am-
pliado; no seu marco legal, deixou de ser privilégio de algumas 
categorias, incluiu o trabalhador rural e por força do princípio 
da equidade, os direitos foram equalizados no mesmo patamar 
de acesso do trabalhador urbano, uma das medidas de maior 
repercussão e ampliação desse período; a Previdência, volta-se 
a substituir a renda auferida pelo trabalho por um direito mo-
netário previdenciário no momento de incapacidade para o tra-
balho, que pode ocorrer motivado pela idade avançada, doença, 
invalidez, morte. A assistência social, política não contributiva 
destina-se a quem dela necessita, deixou de ser tratada como 
instrumento de barganha populista e clientelista, com uma le-
gislação própria instituiu o Sistema Ùnico de Assistência Social-
-SUAS para viabilizar direito social. 

Passada a maioridade da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, a avaliação é que avançamos, contudo há 
grandes desafios a serem enfrentados. Necessário rever a des-
centralização do controle social na Previdência com fortaleci-
mento da gestão quadripartite; a integração almejada das po-
líticas de proteção que compõem a seguridade poderá avançar 
com a efetivação do Conselho Nacional de Seguridade Social 
com poder deliberativo. Assim, desejamos alçar uma participa-
ção integrando um projeto que leve às emancipações política e 
humana com justiça social, equidade e acesso universal à pro-
teção social para todos os trabalhadores e todas as trabalha-
doras do Brasil. Concluímos que a universalização das políticas 
de seguridade no Brasil é um pilar essencial na proteção social; 
a cidadania ativa e os direitos sociais possuem um potencial 
estratégico na ampliação protetiva e no enfrentamento da de-
sigualdade social. 
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1	 Texto	extraído	da	Tese	Doutorado	concluído	em	2012,	intitulada:	PREVIDÊNCIA	SOCIAL	E	DILEMAS	DA	SEGURIDADE	NO	BRASIL	CONTEMPORÂNEO:	
trajetórias de sujeitos de direitos entre o trabalho e o adoecimento.








