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A previdência do servidor público  
e a FUNPRESP
Roberto Bocaccio Piscitelli1

Resumo

O artigo desmistifica argumentação utilizada pelo governo e difun-
dida pela mídia de que um novo sistema de previdência para o servidor 
público era indispensável e urgente. As aposentadorias e pensões dos ser-
vidores, além de constituírem um “privilégio”, estariam sobrecarregando 
as despesas da União, comprometendo a capacidade de investimento do 
País. Ao contrário, demonstra-se, com base em dados da própria Secretaria 
do Tesouro Nacional, que essas despesas beiram 30% da receita corrente 
líquida, com tendência à estabilização. As modificações limitam-se aos 
servidores civis, “poupando” os militares, responsáveis por 1/3 do total (as 
pensões militares respondem por 44% do total). Ademais, projeções do 
próprio Ministério da Previdência Social apontam para um déficit decres-
cente da previdência dos servidores públicos, de menos de 1% do PIB, 
para os próximos 35 anos, calculado sob bases pessimistas. Aborda-se, 
ainda, a inadequação do conceito de déficit, impróprio em face de nunca 
ter-se efetivamente criado um sistema próprio de previdência; o empre-
gador não fazia os recolhimentos devidos e a contribuição do servidor era 
canalizada para as mais diferentes finalidades dentro do orçamento da 
União. As mudanças propostas, a médio prazo, devem aumentar o déficit, 
transferindo para instituições privadas a receita das novas contribuições, 
com o grosso das despesas continuando a ser suportado pelo Tesouro.
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Abstract

This paper demystifies the arguments presented by the government (and 
spread by the media), treating the Brazilian civil servant pension scheme’s 
reform as inexorable and urgent: the civil servants pension, regarded as a 
“privilege”, would be the main cause of the federal expenditures increase and 

1 Consultor Legislativo da Área IV – Finanças Públicas.
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investments decline. Based on figures provided by the National Treasure, it is 
demonstrated the opposite: civil servants payroll accounts for only 30% of cur-
rent net revenue, in a stabilized trend. The pension scheme modifications are 
restricted to civil servants, relieving militaries which represent one third of the 
total payroll expenditure. Moreover Ministry of Social Security’s projection 
shows a declining deficit in the public servants pension scheme – less than 1% 
of GDP over the next 35 years, calculated on very pessimistic assumptions. 
The concept of deficit itself is inadequate, considering the fact the public 
servants pension fund has never been created: the employer (the government) 
did not make its payments and the civil servants contribution was channeled 
to different budgetary expenditures. In fact the regime´s modifications will 
increase the “deficit” in next years because the incoming contributions will be 
transferred to the financial private sector but the pension expenditures will 
almost integrally be supported by the Treasure.
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A Previdência Social dos servidores públicos se transformou, de um 
momento para outro, em um dos temas dominantes na agenda da impren-
sa e do governo, a exemplo do que se verifica recorrentemente em nosso 
País, quando determinados interesses alçam algum assunto à condição de 
relevante e urgente. A pretexto de que o regime próprio de Previdência 
Social – RPPS é deficitário e de que referido déficit é de grandes propor-
ções e vai tornar-se insuportável, ressuscitou-se o Projeto de Lei nº 1.992, 
de 2007, que institui o regime de previdência complementar e autoriza a 
criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal – FUNPRESP, aprovado a toque de caixa pelo Congresso Nacional 
e finalmente sancionado pela Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012.

Outro ponto de forte apelo, fartamente difundido nos discursos ofi-
cial e liberal, é o de que o servidor público é privilegiado, porque tem 
aposentadoria supostamente integral e muito superior à dos empregados 
do setor privado. Comparam-se, em geral, os respectivos quantitativos 
e as médias dos valores pagos. E, por via de regra, conclui-se que é pelo 
volume de tais despesas que o Estado brasileiro é incapaz de aumentar 
seus investimentos.

As pressões se tornaram tão fortes que o Palácio do Planalto chegou a 
acenar com a possibilidade de suspender nomeações, congelar a realização 
de concursos públicos, além de outras medidas paralisantes para a Adminis-
tração, na hipótese de a matéria não ser votada. Uma espécie de chantagem 
com o Congresso Nacional, como se não bastasse o fato de a pauta estar 
permanentemente trancada em razão da enxurrada de medidas provisórias.

Aqui não se tem a pretensão de fazer uma retrospectiva histórica da 
Previdência Pública no Brasil, nem exaustivas comparações com outros 
países; apenas questionar certos conceitos que vêm sendo difundidos e, 
sobretudo, desmistificar as análises que vêm sendo apresentadas a respei-
to dos números dessa Previdência e de suas perspectivas. Neste sentido, 
pautaremos nosso enfoque na situação dos servidores públicos civis da 
União, que são os atingidos por essas transformações, que não passam pe-
los militares nem pelos servidores do GDF, beneficiários de transferências 
da União, nem mesmo pelo pessoal das demais esferas da Administração, 
descartado de absorção pelo novo regime por modificações efetuadas no 
texto do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que deu ori-
gem ao Substitutivo votado. 

Os servidores públicos civis, como já mencionado, são, de novo, “a 
bola da vez”, os “vilões” da previdência pública. Quando, entretanto, se 
dissecam os números – oficiais – sem a tendenciosidade que caracteriza 
a maior parte das “análises” que têm sido feitas, com base nos dados da 
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própria Secretaria do Tesouro Nacional, constata-se que a situação é bem 
diferente da que tem sido anunciada. Tomamos como referência os resul-
tados da execução orçamentária de 2011, publicados no Diário Oficial da 
União, a partir dos quais são apresentados os resultados a seguir, quando a 
execução das chamadas despesas de pessoal atingiu R$ 197.440.112 mil, 
valor um pouco inferior ao total autorizado para o exercício.

Verificou-se que o pessoal civil representa um pouco mais de 3/4 das 
despesas com pessoal da União, que se situam em torno de 30% da cha-
mada receita corrente líquida. (O limite estipulado para essas despesas, 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 50%; aquele percentual tem-se 
mantido relativamente estável ao longo dos últimos anos.) Aposentados 
e pensionistas “civis” – que, aliás, contribuem DUAS vezes para a Previ-
dência – respondem por pouco mais de 1/3 das despesas com pessoal civil 
(ou, em outras palavras, um pouco mais de 1/4 das despesas com pessoal 
da União). Considerando-se, por outro lado, as aposentadorias (refor-
mas) e pensões civis e militares, as civis correspondem a um pouco mais 
de 2/3 do total. Mas a principal distorção – considerando-se, em parti-
cular, a diferença entre os respectivos quantitativos – reside nas pensões: 
as militares absorvem cerca de 44% do total, fato que parece estar sendo 
totalmente – propositalmente - ignorado. Uma das questões a serem for-
muladas poderia ser: por que o assunto está sendo tratado desta forma e 
a quem interessa conduzi-lo dessa maneira? Paralelamente, pelo lado das 
contribuições, o pessoal civil responde por mais de 80% do total.

Mas há outros números extremamente interessantes. Por exemplo, en-
tre essas mesmas despesas de pessoal, o dispêndio com cargos em comis-
são atingiu valor mais de 37% superior ao das pensões civis, e correspon-
dente a mais de 58% das aposentadorias. Por outro lado, as obrigações 
patronais, também computadas entre as despesas de pessoal, “pagariam” o 
equivalente a mais de 92% das pensões civis e a 40% das aposentadorias. 

Mas não é só. Também entre as despesas de pessoal, a título de Outras 
Aplicações, classificam-se outros benefícios assistenciais, salário-família, 
sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações traba-
lhistas, depósitos compulsórios, contratos por tempo determinado, ou-
tras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização, ressarci-
mento de despesa de pessoal requisitado, perfazendo o equivalente a cerca 
de 2/3 das pensões civis e cerca de 29% das aposentadorias.

O mais estranho vem a seguir, pois se trata de um demonstrativo de 
projeção atuarial do regime próprio de Previdência Social dos servidores 
públicos (compreendendo aposentadorias e pensões), elaborado pelo pró-
prio Ministério da Previdência Social, por enquanto ainda publicado pela 
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Secretaria do Tesouro Nacional, que calculou o resultado previdenciário 
(negativo) para 2012 em 1,08% do PIB, decrescente até 2036, quando 
atingiria 0,90%, e só atingiria 0,95% em 2046. Isto corresponde a um pe-
ríodo de 35 anos, suficiente, em tese, para que todos os desde agora ingres-
sados se aposentem, ou seja, toda a próxima geração de servidores (como, 
aliás, devem ser as projeções sérias feitas em matéria de previdência social). 

Entre os aspectos mais surpreendentes das referidas projeções oficiais, 
ressalta-se que elas se baseiam em hipóteses declaradamente pessimistas, 
como, por exemplo: taxa de reposição de 1:1; rotatividade nula; desconsi-
deração da hipótese de aumento da produtividade (apenas por mérito, de 
1%); alíquota de contribuição de 11%. Considerou-se, ainda, a hipótese 
extrema de que, para TODOS os servidores enquadrados nas regras de 
transição, o tempo máximo de espera pela aposentadoria integral seria de 
TRÊS anos. E que TODOS os servidores classificados como riscos expi-
rados (os que já cumpriram as exigências para a aposentadoria, mas ainda 
não o fizeram) venham a se aposentar em 2012. A própria nota relativa 
ao citado demonstrativo reconhece que o fluxo financeiro, a curto prazo, 
se torna mais conservador2. Referidos dados, por si sós, se ao menos fos-
sem lidos ou ouvidos por aqueles que têm a responsabilidade de definir o 
futuro das pessoas, seriam mais do que suficientes para demonstrar que a 
lei em questão é, no mínimo, precipitada e, provavelmente, inútil.

Mas, mesmo que todos esses dados e considerações não fossem leva-
dos em conta, ou ficassem fora de qualquer discussão, restaria examinar a 
questão conceitual mais ampla, que consiste em caracterizar o que repre-
senta esse tão propalado déficit, bode expiatório da falta de investimentos 
públicos, quase insignificante diante do volume crescente de renúncias 
fiscais, beirando, hoje, 3,5% do PIB. 

Pois bem: o que hoje se convencionou chamar de déficit é, na realida-
de, a diferença entre os benefícios correntes e as contribuições correntes, 
conceito simplista e tecnicamente inaceitável. A bem da verdade, nunca 
houve um regime, um sistema próprio de previdência dos servidores pú-
blicos, cujas contribuições, ao longo de décadas, constituíram fonte de 
financiamento de outras despesas orçamentárias, diluídas entre inúmeras 
obras e serviços públicos. Paralelamente, a Administração, o empregador 
– que, na iniciativa privada, responde por cerca de 2/3 das contribuições 
previdenciárias - não efetuou, no passado, as suas próprias contribui-
ções. Nada se capitalizou ao longo de décadas, nunca se constituiu fundo  

2 Ver Relatório Resumido da Execução Orçamentária, da Secretaria do Tesouro Nacional, referente 
ao ano de 2011, publicado no Diário Oficial da União, Seção I, em 30.01.2012. O demonstrativo 
em questão, que integra o citado relatório, publicado à fl. 72, foi denominado “Demonstrativo da 
projeção do regime próprio de previdência social dos servidores públicos – 2012 a 2046”.
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algum resultante da destinação, da aplicação dos recursos que poderiam 
ter constituído patrimônio específico que viesse a financiar – total ou 
parcialmente – a previdência dos servidores. A propósito, – como tem 
sido noticiado - consta que vários órgãos e entidades da Administração 
continuam não efetuando suas contribuições regularmente. Mutatis mu-
tandi, é uma situação similar a que resultaria da falta de recolhimento das 
contribuições para o FGTS: o trabalhador, ao ser despedido, não teria o 
que sacar, simplesmente porque o dinheiro não existe, nunca foi deposi-
tado, e as receitas (contribuições) atuais não são suficientes para devolver 
o que é devido. Passaria a União a recolher a essa nova instituição privada 
o que nunca destacou nas suas próprias contas? Seria uma contribuição 
de 8,5% suficiente para suprir o que os presumíveis 22%, como encargo 
nominal da União, não foram capazes de propiciar?

Qualquer plano de previdência viável, como se pode supor, passa por 
sucessivas e prolongadas etapas até o seu amadurecimento. O “marco 
zero” da nova criação do governo foi estabelecido no momento em que há 
uma estabilização do contingente de pessoal e dos respectivos dispêndios 
na Administração, e numa fase em que a pirâmide populacional muda 
rapidamente seu perfil e as pessoas, com a graça de Deus, estão conse-
guindo viver mais. O Serviço Público não se expande como o conjunto da 
atividade privada, tem dinâmica própria e não pode estar sujeito à lógica 
do mercado, até porque está a serviço do conjunto da sociedade e – tanto 
quanto seja possível – não deve estar submetido a governos ou partidos.

Além do mais, registre-se que a Lei nº 12.618, de 2012, acabou autori-
zando a União a fazer aporte de R$ 100 milhões no ato da criação das três 
entidades fechadas de previdência complementar, a título de “adiantamen-
to” de contribuições futuras “necessário ao regular funcionamento inicial”.

Os dirigentes políticos do País não parecem estar preocupados em 
que a sobrevida dos atuais e futuros aposentados seja gozada com mais 
segurança e com melhor qualidade de vida.
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