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Resumo: As reformas previdenciárias de 1998 e 2003 introduziram novo marco institucional 
para os regimes de previdência dos servidores públicos no Brasil, reformulando radicalmente 
os paradigmas até então vigentes. Dentro desse novo marco, destaca-se a eleição do caráter 
contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial como princípios fundamentais de 
estruturação e organização dos RPPS. Entretanto, ainda hoje os RPPS apresentam, em sua 
grande maioria, expressivos déficits atuariais, resultado de uma situação de desequilíbrio 
cuja origem remonta ao período de sua criação, anterior a tais reformas. O objetivo da 
pesquisa é demonstrar a relevância do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de 
previdência dos servidores públicos, estabelecer a sua relação com as políticas públicas e 
indicar propostas que possam contribuir para a sua efetivação. As causas determinantes para 
o desequilíbrio atuarial dos RPPS foram assim identificadas: ausência de estudos atuariais 
prévios para avaliação adequada do custo previdenciário e definição dos planos de custeio 
e benefícios; repasse irregular das contribuições; utilização dos recursos previdenciários 
para outras finalidades; regras privilegiadas de acesso aos benefícios; migração de enorme 
contingente de servidores públicos para o regime estatutário, sem a formação de reservas; 
outras deficiências estruturais e organizacionais. O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS 
deve ser tratado não apenas como princípio constitucional, mas também como política 
pública de Estado, na qual estarão compreendidas como áreas de atuação principais o 
equacionamento do déficit atuarial passado, a regularidade no repasse das contribuições, 
a política de investimentos e a gestão dos benefícios, a serem conduzidas segundo cinco 
atributos norteadores: transparência, participação, planejamento, capacitação e controle. 

O equilíbrio financeiro e atuarial dos 
RPPS: de princípio constitucional a 
política pública de Estado
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Concluiu-se que a concretização do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS somente será 
possível se houver o seu reconhecimento como política pública de Estado, inserida pelo poder 
público em seus ciclos de decisão, planejamento, execução e controle. Caso isso não ocorra, 
é provável que haja sensível comprometimento das contas públicas, pela elevação das 
despesas com pessoal, afetando a capacidade de efetivação, pelo Estado brasileiro, de outras 
políticas públicas de interesse da população e conduzindo a novas reformas previdenciárias 
que ameaçarão os direitos dos servidores públicos.

Palavras-chave: Previdência Social. Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores 
Públicos. Equilíbrio financeiro e atuarial. Políticas públicas.

1 Introdução

A pesquisa que originou este artigo foi desenvolvida tendo por objetivos:

a) Demonstrar a relevância do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos.

b) Estabelecer a relação do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS com as políticas 
públicas.

c) Indicar propostas que possam contribuir para a implementação do equilíbrio financeiro 
e atuarial dos RPPS.

A escolha do objeto de pesquisa pelo autor foi motivada pelas seguintes questões:

a) Quais foram os fatores determinantes para a origem do desequilíbrio financeiro e 
atuarial dos regimes de previdência dos servidores públicos?

b) Por que o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência dos 
servidores públicos permanece sem implementação pela maioria dos entes federativos?

c) Quais serão as principais consequências futuras do não atendimento ao princípio do 
equilíbrio financeiro e atuarial para os entes federativos, os servidores públicos e os 
cidadãos?

d) Quais os mecanismos aptos a possibilitarem a efetivação de política pública voltada à 
implementação do princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS?

2 Origem do desequilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência 
dos servidores públicos

A evolução dos sistemas de previdência social dos servidores públicos no Brasil apresenta três 
períodos históricos bem distintos:

a) No primeiro deles, anterior à Constituição de 1988, destinavam-se apenas a uma determinada 
parcela dos servidores, para os quais a mera passagem para a inatividade assegurava a 
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aposentadoria, concedida como extensão da relação de trabalho estatutária, inexistindo regras 
destinadas a assegurar o equilíbrio entre as receitas e as despesas.

b) O segundo iniciou-se com a Constituição de 1988 e resultou em rápida expansão dos regimes 
próprios de previdência, tanto em relação ao universo de servidores abrangidos como pela sua 
criação em um grande número de Municípios.

c) Finalmente, tem-se o terceiro período, que se desenvolve a partir da reforma de 1998, com 
a criação de um novo marco institucional, tendo por princípios básicos a exigência do caráter 
contributivo e do equilíbrio financeiro e atuarial.

2.1 Primeiro Período: até 1988

O sistema de seguridade social dos funcionários públicos no Brasil tem sua origem ligada a 
elementos estruturais de natureza econômica e política. No plano econômico, a estratégia 
de desenvolvimento primário-exportadora exigia o fortalecimento do Estado em áreas 
fundamentais de atuação, ligadas à justiça, defesa, diplomacia e fazenda, razão pela qual as 
primeiras categorias do funcionalismo beneficiadas por sistemas de previdência pertenciam a 
esses setores. No plano político, suas raízes históricas decorrem da formação patrimonialista 
do Estado, na qual o aparato administrativo opera ligado ao poder do monarca, sem distinção 
clara entre o patrimônio público e o privado. Desse modo, o cargo público é considerado uma 
doação concedida ao servidor, que dedica a sua vida profissional ao Estado e recebe em troca 
a sua proteção durante a inatividade, sem que o direito à aposentadoria esteja condicionado à 
contribuição. A ausência de vínculo contributivo conduz a uma lógica de atuação que favorece as 
categorias mais organizadas do serviço público, que alcançam benefícios mais generosos, cujo 
ônus será suportado pelo conjunto da sociedade e pelas gerações futuras de servidores, que 
não terão acesso ao mesmo conjunto de benefícios. Surge um sistema altamente fragmentado 
entre as diferentes categorias e poderes, pouco transparente e com controles frágeis, no qual 
as fraudes, os desequilíbrios e as distorções permanecem ocultos pela tradição orçamentária 
adotadas para as contas públicas, que contabiliza os gastos com a seguridade como simples 
item das despesas com pessoal.1

Importante destacar, contudo, que a instituição de sistemas de previdência favorecidos 
para funcionários públicos não foi exclusividade do Brasil, fazendo-se presente também 
nas nações desenvolvidas de tradição corporativista da Europa, que os adotaram para o 
funcionalismo público e setores da classe média como instrumentos de estratificação social, 
ligados à origem do welfare state.2 De igual modo se deu com o surgimento da previdência 
social na maioria dos países da América Latina.3 Em todo o mundo, os regimes de previdência 
1  PINHEIRO, Vinícius Carvalho. Reforma de la seguridad social y federalismo: el caso brasileño. In: SEMINÁRIO REGIONAL DE 

POLÍTICA FISCAL, 11, 1999, Brasília, ESAF. La política fiscal en America Latina — Una selección de temas y experiencias de fines 
y comienzos de siglo. Santiago: CEPAL, Serie Seminarios y Conferencias, dez. 2000, p. 423-426.

2  ESPING-ANDERSEN, Gosta. As três economias políticas do welfare state. Lua Nova, São Paulo, n. 24, p. 105-114, set. 1991. 

3  HUJO, Katja. Novos paradigmas na previdência social: lições do Chile e da Argentina. Revista Planejamento e Políticas Públicas, 
Brasília, v. 3, n. 19, p. 155-157, jun. 1999. 
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do setor público passaram a requerer grandes aportes de recursos para o seu financiamento, 
levando vários países a empreenderem reformas de seus sistemas, nas últimas décadas do 
século XX, com vistas a assegurar a sua sustentabilidade.4

No plano jurídico, as aposentadorias dos servidores foram primeiro referidas na Constituição 
de 1891 (invalidez) e estendidas nas Constituições posteriores (1934 — compulsória por idade; 
1946 — facultativa por tempo de serviço). Por meio do Decreto-Lei n. 288/1938 a União criou 
o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado — IPASE, que unificou os 
montepios e instituições menores de diversas categorias de funcionários públicos federais. O 
IPASE assegurava aos dependentes dos segurados os “benefícios de família” (pensões e pecúlio) 
e podia prestar outras funções assistenciais, como assistência hospitalar e concessão de 
empréstimos.

Durante o período do Estado Novo, o Governo Vargas empreendeu a primeira reforma 
administrativa do Estado, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público — 
DASP (Decreto n. 579/1938) e a aprovação do primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União (Decreto-Lei n. 1.713/1939). Porém, as medidas adotadas não foram suficientes para 
concretizar a profissionalização e o sistema meritocrático no serviço público, que continuou 
marcado pela contratação, sem concurso público, de funcionários “provisórios”,5 bifurcando 
a administração estatal entre um componente moderno de merecimento (minoritário) e um 
componente tradicional de clientelismo (majoritário),6 situação que persistiu no segundo 
ciclo de reformas do Estado, conhecido como reforma desenvolvimentista, durante o regime 
militar de 1964.7

O modelo adotado pela União para organização do serviço público e contratação dos funcionários 
públicos foi reproduzido na legislação e na estrutura da administração pública dos Estados 
e dos Municípios, em razão do excessivo fortalecimento do poder central em detrimento 
do poder regional e local, o que caracterizou os períodos autoritários do Estado Novo e do 
regime militar de 1964. Os Estados também criaram Institutos de Previdência, em moldes 
semelhantes ao IPASE, para assegurar os “benefícios de família”. Nos Municípios, a criação de 
instituições dessa natureza foi rara, mas tais benefícios eram garantidos pelos convênios com 
os Institutos de Previdência dos Estados ou pela vinculação ao “regime especial” do Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS), conforme previsto no artigo 3º, parágrafo único da Lei 
n. 3.807/1960 — Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

4  BERTONCINO, Carla; FLANAGAN, Kerry. Los regímenes de pensiones para el sector público: la razón de ser de su centralización y 
unificación y la experiencia internacional al respecto. In: SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA FISCAL, op. cit., p. 375-377.

5  GAETANI, Francisco. Funcionalismo público. In: AVRITZER, Leonardo et al. (Org.). Corrupção: ensaios e críticas. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2008. p. 486-487.

6  MALLOY, James M. Política de previdência social no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1986, p. 84.

7  BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 93-98.
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2.2 Segundo período: de 1988 a 1998

A Constituição de 1988 trouxe uma inovação com importantes consequências, ao determinar 
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam adotar regime jurídico 
único para contratação de seus servidores, conforme seu art. 39, caput. A Lei n. 8.112/1990, 
que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, estabeleceu em seu 
art. 243 que ficariam submetidos ao regime jurídico estatutário todos os servidores da União, 
excetuados apenas os contratados por prazo determinado, tendo por consequência efetivação 
de centenas de milhares de servidores, cujos empregos foram automaticamente transformados 
em cargos públicos. O exemplo da União foi seguido pelos Estados e Municípios, que aprovaram 
leis adotando o regime jurídico único estatutário e permitindo a efetivação dos servidores 
regidos pela CLT. Essa efetivação de um enorme contingente de servidores nas três esferas da 
Federação teve um duplo efeito: o crescimento das despesas com pessoal e a extensão dos 
critérios mais generosos de aposentadoria, gerando um grande passivo atuarial.8

Dois outros fatores impulsionaram a criação de um grande número de RPPS no início da 
década de 1990: a instituição de um mecanismo mais eficaz para a cobrança dos créditos do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a possibilidade de retenção de recursos do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e a ausência de lei federal estabelecendo normas 
gerais sobre esses regimes, o que permitiu a Estados e Municípios exercerem a competência 
legislativa plena.

A expansão dos regimes de previdência dos servidores nos Municípios, entre 1989 e 1998, não 
passou por um processo adequado de discussão e não foi precedida de estudos e da necessária 
estruturação técnica para assegurar sua sustentabilidade.9 Antes, foi dirigida pela preocupação 
imediata de redução dos custos com a folha de pagamento dos servidores, liberando recursos 
do orçamento municipal para a utilização em outras finalidades, tidas como mais urgentes ou 
de maior retorno político, deixando a questão do pagamento dos benefícios previdenciários 
em plano secundário. A ausência de penalidades pelo desvio dos recursos previdenciários, a 
subordinação direta dos dirigentes dos fundos de previdência aos Prefeitos e a inexistência 
de mecanismos de controle possibilitaram que as contribuições, mesmo baixas, não fossem 
repassadas com regularidade e que os recursos acumulados fossem emprestados para as 
Prefeituras. Finalmente, em alguns casos o Prefeito decidia, passados alguns anos, extinguir 
o fundo de previdência, com o que ficava liberado para utilizar a totalidade das reservas em 
finalidade diversa, deixando o passivo previdenciário formado nesse período como um problema 
a ser futuramente solucionado por seus sucessores.

8  SILVA, Delúbio Gomes Pereira da. Regime de previdência social dos servidores públicos no Brasil: perspectivas. São Paulo: LTR, 
2003. p. 23-24.

9  ARAÚJO, Fátima Fernandes de; SANT’ANNA JÚNIOR, Alfredo. Sistemas municipais de previdência para servidores: um bom 
negócio para o município. Mas... In: O Município no século XXI: cenários e perspectivas. São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima 
— CEPAM. 1999. p. 155-172.
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2.3 Terceiro período: depois de 1998

No final de 1998, com a Lei n. 9.717/1998 e a Emenda Constitucional n. 20/1998, definiu-se 

novo marco institucional que determinou a reformulação radical dos sistemas de previdência 

dos servidores públicos, a ponto de entendermos ser possível afirmar que, embora a expressão 

“regimes próprios de previdência” tenha sido referida pela primeira vez na LOPS, em 1960, os 

“Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)”, tais como hoje os conhecemos e concebemos, 

em estrutura e princípios, nasceram com a reforma de 1998, complementada e aprimorada pela 

reforma da Emenda Constitucional n. 41/2003.

A sujeição dos RPPS aos princípios do caráter contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro 
e atuarial e a definição de critérios mais rígidos para a concessão dos benefícios, aliados 
à atuação do Ministério da Previdência Social, em seu papel de orientação, supervisão e 
acompanhamento, estabelecido pelo art. 9º da Lei n. 9.717/1998, deram início a um processo 
de reestruturação dos RPPS pelos Estados e Municípios, conduzindo à eliminação de grande 
parte das suas fragilidades anteriores.

Contudo, os 78% dos RPPS cuja instituição ocorrera nos dois primeiros períodos já haviam 
acumulado um importante passivo atuarial a ser solucionado.

3 O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS e as políticas públicas

3.1 Conceituação de políticas públicas

No Estado contemporâneo, pautado pela consagração do Estado social e da progressiva busca 
pela efetivação da igualdade social, tornou-se indispensável a reorganização da atividade 
estatal em função de finalidades coletivas, exigindo um planejamento estratégico adequado 
para sua consecução.10 O reconhecimento dos direitos sociais representou um novo paradigma 
do direito, modificando a postura do Estado para o enfoque prestacional11 e orientando o modo 
de atuação dos governos para as políticas públicas.12

A política pública representa uma atividade, um conjunto organizado de normas e atos unificados 
pela finalidade de realização de um objetivo determinado,13 ou, num conceito mais elaborado: 

[...] programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto 
de processos juridicamente regulados [...] visando coordenar os meios à 

10 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, v. 35, n. 108, abr./jun. 1998, p. 43.

11 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. (Org.). Políticas públicas: 
reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 2-3.

12 BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas e direito administrativo. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 34, n. 133, 
jan./mar. 1997, p. 90.

13 COMPARATO, Fábio Konder, op.cit., p. 44-45.
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disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização dos objetivos 
socialmente relevantes e politicamente determinados.14 

Desse conceito, extraem-se como elementos da política pública: o programa (conteúdo), a 
ação-coordenação (atuação coordenada das estruturas do poder público) e o processo (conjunto 
de atos ordenados a um fim).15

Confluem, na política pública, a política e o direito, aquela vislumbrando o modelo e arbitrando 
os conflitos e expectativas e este lhe conferindo atuação formal e vinculativa, em atuação 
conjunta do Poder Legislativo e do Poder Executivo.16 Nas políticas públicas o direito não se volta 
ao já estabelecido, mas a ordenar o presente em direção a determinado futuro socialmente 
almejado, por meio de uma ordenação prospectiva que exige, além das normas de conduta e de 
organização, normas definidoras de diretrizes e de metas a serem alcançadas.17

O ciclo conceitual das políticas públicas tem como etapas a tomada de decisões, sua 
implementação pela ação estatal, a verificação dos resultados e a reavaliação da política.18 
Dentro do processo de concepção e implementação das políticas públicas, destaca-se a função 
do planejamento, que permite ordenar a atividade do poder público de forma racional, em 
direção aos fins almejados,19 dentre os quais se destaca o desenvolvimento nacional.20 O sucesso 
da política pública em muito dependerá da qualidade do processo administrativo que a precede 
e implementa, contemplando a coleta de informações sobre a realidade a transformar, a 
capacitação técnica e vinculação profissional dos servidores públicos e a disciplina dos serviços 
públicos.21

O caráter histórico da administração pública no Brasil, excessivamente formal e patrimonialista22 
e com uma estrutura pouco unificada e coesa,23 não favorece o planejamento e implementação 
de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e à efetivação dos direitos de cidadania. 

Finalmente, há que se referir à distinção estabelecida entre as “políticas de governo” e as 
“políticas de Estado”, estas se diferenciando daquelas pelo seu horizonte temporal mais 

14 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. (Org.), op. cit., p. 39.

15 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. (Org.), op. cit., p. 40-46.

16 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. (Org.), op. cit., p. 37.

17 MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. (Org.), op. cit., p. 37.

18 HEIDEMANN, Francisco G. Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento. In: HEIDEMANN, Francisco G.; SALM, José 
Francisco (Org.). Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise. Brasília: Editora UNB, 2009, 
p. 34.

19 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. Uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 69-71.

20 BERCOVICI, Gilberto. Planejamento e políticas públicas: por uma nova compreensão do papel do Estado. In: BUCCI, Maria Paula 
Dallari. (Org.), op. cit., p. 144.

21 BUCCI, Maria Paula Dallari, 1997, op. cit., p. 97.

22 HEIDEMANN, Francisco G. Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento. In: HEIDEMANN, Francisco G.; SALM, José 
Francisco (Org.), op. cit., p. 31.

23 BERCOVICI, Gilberto, 2005, op. cit., p. 77-78.
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longo, algumas vezes medido em décadas24 e por estarem ligadas a valores consagrados 
constitucionalmente, o que lhes confere um caráter mais estável e inflexível, capaz de obrigar 
todos os governos de um Estado, independente do mandato a eles outorgado.25

3.2 De princípio constitucional a política pública de Estado

Embora a necessidade de que os regimes de previdência dos servidores públicos sejam 
estruturados de acordo com critérios que preservem o seu equilíbrio financeiro e atuarial 
apareça de forma destacada na atual redação do art. 40 da Constituição Federal, sua abordagem 
teórica apresenta-se restrita, pois os trabalhos dedicados ao estudo dos RPPS têm sua atenção 
voltada prioritariamente para a análise dos critérios de concessão dos benefícios, pouco 
espaço reservando para as questões relacionadas aos seus mecanismos de financiamento. São 
encontradas rápidas referências ao equilíbrio financeiro e atuarial, que se limitam a conceituá-
lo e a mencionar de modo genérico a sua relevância, porém sem efetivamente demonstrar qual 
a situação atuarial dos RPPS, as dificuldades existentes e as medidas que podem contribuir para 
a sua efetivação.

Fica claro que o art. 40 estabeleceu o equilíbrio financeiro e atuarial, ao lado do caráter 
contributivo e solidário, como princípio fundamental de estruturação e organização dos RPPS, 
mandamento cuja carga normativa impõe a sua observância tanto por parte do legislador, na 
definição das regras que os disciplinam, como por parte dos administradores públicos, na sua 
gestão. Entretanto, cabe perguntar se apenas reconhecê-lo como princípio constitucional é 
suficiente para assegurar que salte do universo definido pela ordenação do direito, passe pela 
esfera das decisões políticas e alcance a sua concretização no mundo real.

Quando o equilíbrio financeiro e atuarial foi estabelecido de forma explícita como princípio 
constitucional para a organização dos RPPS, no final de 1998, estes, em sua maioria, já existiam 
e se encontravam diante de uma situação de desequilíbrio estrutural crônico. Portanto, 
“construir” o equilíbrio não foi apenas uma diretriz inovadora a ser observada pelos RPPS que 
viessem a ser instituídos, mas tarefa muito mais complexa, que implica “desconstruir” modelos 
e estruturas erroneamente consolidados há anos ou décadas.

As consequências desse desequilíbrio ainda não se fazem sentir de forma tão aguda no presente, 
especialmente para a maioria dos Municípios cujos RPPS, embora apresentem déficit atuarial, 
mantêm superávits financeiros e possuem recursos acumulados suficientes para o pagamento 
dos benefícios por alguns anos. No caso da União, dos Estados e dos Municípios com RPPS mais 
antigos, além do desequilíbrio atuarial há o desequilíbrio financeiro, que requer aportes mensais 
para sua cobertura, porém este se apresenta em valores que ainda podem ser suportados pelos 
recursos orçamentários do Tesouro.

24 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari. (Org.), op. cit., p. 19.

25  HEIDEMANN, Francisco G. Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento. In: HEIDEMANN, Francisco G.; SALM, José 
Francisco (Org.), op. cit., p. 30.
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Porém, mantida a postura atual de não se tratar com a devida importância o equilíbrio 
financeiro e atuarial dos RPPS, essa situação irá se agravar no futuro, com prejuízo para a 
própria capacidade administrativa dos entes federativos. O desequilíbrio nas contas públicas, 
ocasionado pelo crescimento contínuo das despesas com pessoal, poderá comprometer a 
capacidade de efetivação das políticas públicas de interesse direto dos cidadãos, tais como 
saúde, educação, segurança e moradia, e conduzirá à necessidade imperiosa de severas 
reformas previdenciárias que ameaçarão os direitos dos servidores público.

A efetivação do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS caracteriza uma política pública e 
exige ser considerada como tal, pois caracteriza uma tarefa assumida pelo Estado de garantir 
um direito social específico (a previdência social) a uma parcela da coletividade (os servidores 
públicos) de forma justa e com o emprego de recursos tais que a manutenção desse direito 
não venha a se constituir em ônus excessivo para o conjunto mais amplo da sociedade, o que 
passa necessariamente pela atividade de planejamento. 

O novo marco institucional dos RPPS, nascido com a reforma de 1998, colocou o equilíbrio 
financeiro e atuarial como objetivo determinado, meta a ser alcançada pelo Estado para 
a previdência dos servidores. A partir daí um corpo de normas foi produzido para regular 
juridicamente essa tarefa, começando pelo próprio detalhamento estabelecido na Constituição, 
passando pelas leis e atos normativos produzidos pela União e pelo Ministério da Previdência 
Social, e chegando à revisão das leis de Estados e Municípios que tratam da organização 
dos seus RPPS. Desse corpo de normas surgiram obrigações a serem cumpridas pelos entes 
federativos para adequação de seus RPPS, tais como aquelas estabelecidas nos critérios 
verificados para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, que motivaram 
a atuação dos Governos em várias direções: criação de novas estruturas administrativas (as 
unidades gestoras únicas), que passaram a centralizar a gestão dos RPPS; revisão das fontes de 
custeio, com a necessidade de serem redefinidas as prioridades contempladas nas propostas 
orçamentárias; alteração nos procedimentos para concessão dos benefícios; definição de 
critérios para a aplicação dos recursos acumulados; reavaliação atuarial dos RPPS a cada ano.

Como se vê, a “intenção”, manifestada pelo legislador constituinte, de que os regimes de 
previdência dos servidores públicos se tornassem financeira e atuarialmente equilibrados, 
modificou paradigmas vigentes no passado e motivou a “atuação” do Estado na busca da 
materialização dessa nova racionalidade de gestão previdenciária. Todo esse processo se 
encaixa na lógica que caracteriza uma política pública e, ressalte-se, não de mera política de 
governo, transitória e circunstancial, mas sim de uma política de Estado, dada a estabilidade 
que decorre de sua natureza constitucional e do horizonte temporal de efetivação e produção 
de resultados, que se projeta pelas próximas décadas.

Contudo, essa ainda não é uma percepção que se apresenta com clareza para todos aqueles que 
estudam, participam da gestão ou são responsáveis pelas atividades de supervisão e controle 
dos RPPS. A afirmação de que esses regimes podem (e devem) alcançar o equilíbrio financeiro 
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e atuarial suscita reações de incredulidade para uns, que não a consideram factível, e de 
resistência para outros, que preferem deixar o problema para uma solução futura, diante dos 
inevitáveis sacrifícios colocados pela decisão de enfrentá-lo no presente.

Como mecanismos essenciais para se atingir o objetivo almejado por uma política pública 
de construção de regimes de previdência equilibrados para os servidores públicos, serão 
abordadas quatro áreas de atuação específicas: equacionamento do déficit atuarial 
passado, regularidade no repasse das contribuições, política de investimentos e gestão 
dos benefícios. Permeando tais áreas de atuação combinam-se cinco atributos que devem 
conduzir a aplicação dessa política pública: transparência, participação, planejamento, 
capacitação e controle.

3.3 Equacionamento do déficit atuarial passado

O maior desafio que se coloca para tornar os RPPS equilibrados refere-se à solução a ser 
dada ao déficit atuarial formado no passado, em seus dois primeiros períodos históricos de 
evolução, quando não estavam submetidos ao caráter contributivo e ao equilíbrio financeiro e 
atuarial. Considerado apenas o custo normal dos RPPS, as necessidades de custeio para fazer 
frente aos benefícios são bastante razoáveis e demandam dos entes federativos contribuições 
inferiores àquelas que teriam, caso seus servidores estivessem vinculados ao RGPS. Porém, 
quando se acrescenta o custo suplementar necessário para resolver o problema do déficit 
atuarial passado, a situação torna-se muito mais complexa, dado o esforço financeiro que 
essa tarefa exige.

Embora as reformas de 1998 e 2003 tenham eliminado distorções nos critérios de concessão 
dos benefícios, há alguns pontos significativos para o custo previdenciário que deverão 
voltar a ser debatidos no futuro, dos quais se destacam: a diferença nos critérios de 
aposentadoria entre homens e mulheres; a aposentadoria favorecida dos professores; o 
tratamento concedido ao benefício de pensão por morte. Além dessas questões, comuns 
aos RPPS e ao RGPS, cabe mencionar a instituição do regime de previdência complementar 
para os servidores públicos, permitindo fixar o limite máximo dos benefícios do RGPS para 
as aposentadorias e pensões dos RPPS.

Como a configuração do plano de benefícios dos RPPS é de ordem constitucional, não 
comportando medidas de gestão que impliquem redução expressiva de seu custo, não há solução 
possível para o déficit atuarial que não exija a destinação de maior volume de recursos para a 
previdência dos servidores. O administrador público vê-se então diante de um dilema, pois terá 
que retirar recursos do orçamento que poderiam ser utilizados em seus projetos de governo 
(obras, expansão de serviços públicos, investimentos sociais), com grande visibilidade política 
e satisfação de demandas imediatas da população, para destiná-los a atender a necessidades 
não imediatas de uma parcela da coletividade, com retorno político baixo ou que pode até ser 
visto como negativo. Desse modo, a tendência natural de qualquer governante é adiar a tomada 
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dessa decisão, investir naquilo que considera mais urgente e conveniente hoje e deixar para 
aqueles que o sucederão a tarefa de resolver os desafios do amanhã.

Porém, esse dilema precisa ser desfeito, pois a omissão diante do problema certamente 
tornará as suas consequências mais graves e de mais difícil solução no futuro. A efetivação 
do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência dos servidores públicos, além 
de ser em si uma política pública, é política que se reflete em outras políticas, pois afeta 
a capacidade de aquele ente federativo realizar as suas políticas públicas. Essa afirmação 
não comporta um mero jogo de palavras, mas uma realidade que merece ser elucidada. A 
efetivação de políticas públicas não requer apenas a destinação de recursos financeiros e 
estruturas físicas, mas de forma indiscutível a presença de profissionais aptos a executá-
las. Tomando como exemplo as atividades-fim de oferta de serviços públicos nas áreas de 
saúde e educação, não basta existirem hospitais e escolas muito bem construídos e equipados 
se não existirem médicos, enfermeiros e professores bem qualificados e remunerados para 
prestarem o atendimento à população. E a contratação e manutenção desses profissionais passa 
necessariamente por dois pressupostos que se ligam à existência de um regime de previdência 
equilibrado: a capacidade do poder público de manter suas despesas com pessoal dentro dos 
limites legalmente permitidos e de oferecer a eles a perspectiva futura de recebimento de 
benefícios previdenciários justos, como incentivo à permanência e evolução em uma carreira 
profissional dedicada ao serviço público. Esse raciocínio pode ser aplicado a outras áreas do 
serviço público que, embora sem ofertar atendimento direto à população, são necessárias 
para o funcionamento adequado da administração pública.

Há que existir então, por parte do conjunto de interessados (governantes, servidores públicos 
e sociedade) uma consciência sobre este tema e seus reflexos.

Embora existam diferentes alternativas colocadas para o equacionamento do déficit atuarial 
passado, a construção de um novo modelo, que assegure de forma permanente o equilíbrio 
financeiro e atuarial dos RPPS, conduz necessariamente à transição definitiva para o regime 
de capitalização como seu principal regime de financiamento. Essa afirmação exige algumas 
explicações:

a) Não se acredita que seja uma solução simples, pois terá um custo de transição elevado. 
Por isso, essa mudança deve se iniciar no presente, mas será efetivada de forma gradual, 
por um período mais ou menos longo, cuja conclusão irá se estender por vários anos ou 
até algumas décadas.

b) Não se fala de um modelo de capitalização individual e privatizante, experiência 
que não foi bem sucedida em muitos países que a adotaram. Trata-se de um regime de 
financiamento gerido pelo poder público, em capitalização coletiva e com benefícios 
definidos, que mantém a solidariedade entre o grupo de segurados e no qual o ente 
federativo permanece como garantidor final e residual, caso ocorram desequilíbrios 
financeiros momentâneos.
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c) A manutenção da repartição simples como regime de financiamento exclusivo ou 
principal dos RPPS tem alta probabilidade de se mostrar inviável em longo prazo, pois 
exige acreditar que os limites estabelecidos para as despesas com pessoal poderão ser 
cumpridos graças a um expressivo e constante aumento da receita pública, o que não 
parece razoável para um país cuja carga tributária já se apresenta muito elevada. A 
formação de reservas garantidoras, por meio de capitalização coletiva, possibilita a sua 
utilização no futuro, quando a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas atingir 
seus níveis mais elevados, reduzindo assim a pressão sobre as despesas com pessoal.

Esse é o modelo que permitirá conciliar o esforço exigido pela política pública de construção 
do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS com a necessidade de efetivação de outras políticas 
públicas destinadas a atender diretamente o interesse de toda a coletividade, numa visão 
coerente com a concepção de que “governar não significa tão só a administração do presente, 
isto é, a gestão de fatos conjunturais, mas também e sobretudo o planejamento do futuro, pelo 
estabelecimento de políticas a médio e longo prazo”.26

3.4 Regularidade no repasse das contribuições

A inadimplência no repasse das contribuições devidas aos RPPS foi uma das causas para a 
formação de seu déficit atuarial. Hoje, a ausência de repasse regular pode prejudicar tanto o 
equacionamento do déficit atuarial passado, quando se tratar do não repasse das contribuições 
decorrentes do custo especial, como resultar na formação de novos déficits, caso diga respeito 
às contribuições relativas ao custo normal.

3.5 Política de investimentos

No período entre 2003 e 2010, ocorreu significativo aumento do volume de recursos 
acumulados pelos RPPS e aplicados no mercado financeiro, passando de um total aproximado 
de R$ 19 bilhões para cerca de R$ 50 bilhões, acréscimo alcançado principalmente pelos 
RPPS dos Municípios. No entanto, a redução das taxas de juros nos últimos anos impõe um 
esforço adicional aos gestores dos recursos, para que suas reservas produzam rentabilidade 
suficiente ao atingimento da meta atuarial, normalmente estabelecida em atualização 
monetária mais juros de 6% ao ano.

3.6 Gestão dos benefícios

A quarta área de atuação identificada como central para uma política pública que permita 
construir RPPS equilibrados diz respeito à gestão dos benefícios previdenciários, destacando-se 
os seguintes aspectos:

a) Instituição da unidade gestora única, conforme determina o § 20 do art. 40 da 
Constituição Federal, exigência cumprida pela grande maioria dos Municípios, mas ainda 

26 COMPARATO, Fábio Konder. Planejar o desenvolvimento: a perspectiva institucional. In: CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS E 
FORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO (Org.). Brasil, o desenvolvimento ameaçado: Perspectivas e Soluções. São Paulo: Editora 
UNESP, 1989, p. 74.
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objeto de resistência nos Estados e na União, necessária para assegurar que as regras de 
cálculo, concessão e reajustamento dos benefícios sejam aplicadas de modo uniforme 
para os servidores de todos os órgãos, categorias e Poderes.

b) Melhor gestão dos benefícios de risco por incapacidade (aposentadoria por invalidez e 
auxílio-doença), visando reduzir o elevado número de concessões, sobretudo por meio de 
uma perícia médica mais rigorosa.

c) Necessidade de desenvolvimento de estrutura técnico-administrativa e procedimentos 
mais elaborados no que se refere às medidas de saúde e segurança do trabalho, diante da 
iminência de que os servidores passem a ter acesso às aposentadorias especiais decorrentes 
de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade 
física, nos termos do art. 40, § 4º da Constituição, conforme vem reconhecendo o STF no 
julgamento de mandados de injunção e diante da provável aprovação do Projeto de Lei 
Complementar (PLP) n. 555/2010.

3.7 Cinco atributos da política pública

A política pública de construção de RPPS equilibrados exige a formação de uma consciência 
e cultura previdenciárias cujo desenvolvimento decorrerá da aplicação de cinco atributos 
essenciais: transparência, participação, planejamento, capacitação e controle.

Em primeiro lugar, mencionam-se como medidas concretas voltadas a conceder transparência 
à situação atuarial dos RPPS:

a) O resultado atuarial, avaliado a partir de bases fidedignas e consistentes e de 
pressupostos que guardem coerência com sua realidade, deve ser demonstrado na 
escrituração contábil dos RPPS e disponibilizado em veículos de fácil acesso, permitindo 
sua livre consulta e análise.

b) Esse resultado deve ser apresentado de modo padronizado, que facilite a sua compreensão 
e permita a construção de indicadores de comparação entre diferentes RPPS, passíveis de 
serem agrupados segundo critérios regionais, econômicos ou populacionais.

A participação dos segurados nos colegiados e instâncias de decisão onde seus interesses são 
objeto de discussão e deliberação, prevista na legislação dos Estados e Municípios, deve ser 
acompanhada de elementos de democracia participativa, tais como:

a) Assegurar que as deliberações mais relevantes sejam levadas ao conhecimento e referendo 
do conjunto dos servidores públicos representados, impedindo um distanciamento dos 
representantes que torne inoperante a sua atuação.

b) Possibilitar que a sociedade, de modo direto ou por seus representantes no Poder 
Legislativo, possa acompanhar a gestão dos RPPS, pela realização periódica de audiências 
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públicas nas Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, com a participação dos 
servidores, de suas associações e sindicatos, e de membros da comunidade. 

A transparência e a participação formarão o ambiente propício para que o Poder Executivo 
decida e submeta à apreciação do Poder Legislativo a alternativa mais adequada, dentre 
aquelas permitidas, para o equacionamento do déficit atuarial passado. O planejamento 
adequado possibilitará que a decisão adotada resulte em um programa de ação cuja execução 
ao longo do tempo não onere em demasia a administração presente, nem inviabilize as 
administrações futuras.

A capacitação dos responsáveis pelas unidades gestoras dos RPPS, processo que contará com a 
participação de suas entidades associativas, será de fundamental importância para otimizar a 
gestão da política de investimentos dos recursos e da concessão dos benefícios.

Finalmente, o controle, a ser exercido conjuntamente pelo Ministério da Previdência Social, 
Tribunais de Contas e Ministério Público, dentro de suas esferas de atribuição, é fator 
imprescindível para o acompanhamento da regularidade no repasse das contribuições, da 
efetivação da alternativa de equacionamento do déficit atuarial escolhida e da correta aplicação 
das normas estabelecidas para aplicação dos recursos e concessão dos benefícios.

4 Conclusão

Conforme evidenciado ao longo deste artigo, a estruturação dos regimes próprios 
de previdência social dos servidores públicos segundo critérios que assegurem a sua 
sustentabilidade futura é um tema a ser necessariamente enfrentado pelo Poder Público, 
nas três esferas da Federação.

Diversamente dos dois primeiros períodos históricos dos RPPS, caracterizados pela ausência 
do vínculo contributivo para a concessão do benefício de aposentadoria e pela sua criação não 
ser precedida de estudos para adequada estruturação técnica, o terceiro período, iniciado no 
final de 1998, assinala uma importante mudança, ao se definir constitucionalmente o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o caráter contributivo e solidário como princípios fundamentais para a 
organização dos RPPS.

Porém, apesar dos avanços proporcionados pelas medidas jurídicas e administrativas adotadas 
desde então, a grande maioria dos RPPS existentes no país ainda apresenta uma situação atuarial 
deficitária, decorrente dos desequilíbrios formados nos períodos anteriores, cuja manutenção 
poderá dentro de alguns anos comprometer as contas públicas, pela elevação contínua das 
despesas com pessoal.

A concretização do equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, que permitirá transformar essa 
realidade, somente se dará quando este for reconhecido como uma política pública de Estado, 
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inserida pelo poder público em seus ciclos de decisão, planejamento, execução e controle. Essa 
política pública, a ser conduzida sob os atributos da transparência, participação, planejamento, 
capacitação e controle, terá como áreas de atuação prioritárias o equacionamento do déficit 
atuarial passado, o repasse regular das contribuições, a política de investimentos e a gestão 
dos benefícios.

Por meio dessa política pública será possível que a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios ofertem aos seus servidores sistemas de previdência que incentivem 
a permanência de bons profissionais no serviço público, a um custo compatível com 
a capacidade do Estado brasileiro para a efetivação das demais políticas públicas de 
interesse direto dos cidadãos.
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Abstract

The pension reforms of 1998 and 2003 introduced new institutional framework for 
pension schemes for civil servants in Brazil, radically reshaping the hitherto existing 
paradigms. Within this new framework, there is the election of the contributory 
and solidarity and the financial and actuarial balance as fundamental principles of 
structure and organization of RPPS. However, the RPPS still present, for the most 
part, significant actuarial deficits, the result of an imbalance which dates back to 
the period of its creation, prior to these reforms. The research aims to demonstrate 
the relevance of financial and actuarial balance of pension schemes for public 
servants, establish its relation with public policies and indicate proposals that 
could contribute to its realization. The determinants for the actuarial imbalance 
of RPPS were identified as: lack of previous actuarial studies for proper evaluation 
of the cost of pension plans and definition of cost and benefits; illegal transfer 
of contributions; use of pension funds for other purposes; privileged access rules 
benefits; migration of huge numbers of public servants to the statutory system, 
without the formation of reserves; other structural and organizational deficiencies. 
The financial and actuarial balance of the RPPS should be treated not only as a 
constitutional principle but also as a public policy of state, which will be inserted 
as the main performance areas the actuarial deficit equation, the regularity in 
the transfer of contributions, the policy investment and management of benefits, 
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to be conducted according to five guiding attributes: transparency, participation, 
planning, training and control. It was concluded that the achievement of financial 
and actuarial balance of the RPPS will only be possible if its recognition as a public 
policy of state, entered by the government in their cycles of decision, planning, 
execution and control. If not, is likely to be significant commitment of public 
accounts, by rising staff costs, affecting the ability of performance, by the Brazilian 
government, other public policies interests of the population and leading to new 
pension reforms that threaten the rights public servants.

Keywords: Social Security. Schemes Social Security for Public Servants. Financial 
and Actuarial Balance. Public Policies.
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