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g) A questão 7 foi respondida no capítulo 10 sobre panorama atual da previdência complementar 
fechada (fundos de pensão). 

Resultados da Previdência Social 
621. Os beneficiários dos subsistemas RGPS, RPPS da União e Proteção social dos militares das 
Forças Armadas representaram ao final de 2018 mais de 30 milhões de pessoas, por meio 
principalmente de benefícios de aposentadoria/inatividade e pensões. Em 2009, a quantidade de 
benefícios nesses três subsistemas representava cerca de 24,5 milhões, o que demonstra que houve 
um aumento no período de dez anos de cerca de 22,45% de benefícios em estoque. 

622. Só o RGPS, que representa a grande maioria dos benefícios, a quantidade de benefícios saltou 
de 23,53 milhões para 30,27 milhões em 2018, o que representa um aumento de 28,64%. 

623. Como reflexo desses aumentos dos quantitativos de benefícios, houve aumento das despesas 
desses subsistemas. Em valores de 2018 (atualizados pelo INPC), a despesa total previdenciária da 
União subiu de R$ 495,09 bilhões em 2009 para R$ 717,51 bilhões em 2018, o que representa um 
aumento real da despesa de 44,93% no período. 

624. Por outro lado, a receita dos três subsistemas cresceu no período analisado (2009 a 2018) 
apenas 24,65%, resultando, por consequência em aumento do déficit agregado em 90,55% (em 
2009, o déficit atualizado a valores de 2018 foi de R$ 152,34 bilhões; e em 2018, esse déficit 
atingiu a cifra de R$ 290,29 bilhões). 

625. Analisando esses mesmos números sob a ótica do PIB, observa-se que a despesa dos três 
subsistemas em 2009 representava 8,76% do PIB, enquanto que em 2019, essa mesma despesa 
saltou para a casa de 10,51% do PIB. Enquanto isso, a receita teve um crescimento mais modesto 
saindo de 6,07% em 2018 para 6,26% do PIB em 2018. Como consequência disso, o déficit em 
relação ao PIB, que era de -2,70% do PIB em 2009, atingiu o índice -4,25% do PIB em 2018. 

Avaliações Atuariais 

626. Quanto à avaliação atuarial do RGPS, ela apresentou pequena melhoria com a nova 
metodologia aplicada a partir do exercício de 2018, no entanto, nota-se que essa metodologia ainda 
necessita de ajuste para que os valores projetados se aproximem dos valores apurados, em 2018, 
verificou-se que o resultado projetado de déficit ficou R$ 9,7 bilhões acima do apurado. 

627. No que tange à avaliação atuarial do RPPS da União concluiu-se que a avalição atuarial do 
RPPS da União possui fragilidades na base cadastral, causada principalmente pela falta de uma 
unidade gestora única. Verificou-se, também, que as premissas atuariais ainda continuam 
conservadoras refletindo em resultados atuariais projetados acima do apurado, entre os anos de 
2014 e 2018 os valores projetados de déficit ficaram em média 26,9 bilhões acima do apurado. 

628. Na avaliação atuarial das pensões dos militares das Forças Armadas, destacou-se que o 
Ministério da Defesa elabora anualmente minuciosa avaliação atuarial desses benefícios, a qual 
ainda carece de alguns aprimoramentos, tais como reavaliação do período utilizado para projeção, 
cujo período atualmente abrange apenas dezesseis anos, bem como a revisão da premissa de 
crescimento salarial, haja inexistência de previsão de crescimento salarial. Ademais, observou-se, 
quanto aos valores apurados de receitas e despesas nos anos subsequentes à elaboração da projeção 
atuarial, que há sempre alguma discrepância no valor apurado em relação ao projetado: por 
exemplo, o PLDO de 2017 previa para aquele ano um resultado negativo de R$ 11,42 bilhões e o 
resultado acabou sendo negativo em R$ 15,7 bilhões, acarretando um resultado negativo 38% 
maior que o projetado. 

629. Quanto à avaliação atuarial dos inativos militares, o relatório conclui que ela é elaborada 
apenas para subsidiar o Balanço Geral da União, não sendo efetuada avaliação atuarial para compor 
os PLDO, conforme as outras avaliações atuariais citadas neste relatório. Porém, essa avaliação 
carece de elementos atuariais e de premissas econômicas robustas a fim de possibilitar uma análise 
mais acurada do comportamento dessa despesa nos próximos anos. Por exemplo, a avaliação 
atuarial foi realizada para um horizonte de apenas 27 anos, sob a alegação de que esse período de 
tempo representa ao tempo médio em que o militar permanece na condição de inativo, conforme 
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estudos elaborados. No entanto, uma avaliação atuarial é elaborada, principalmente em grupos 
fechados, em fluxos de tempo, até que o último sobrevivente saia da projeção, situação que não se 
verifica na avaliação dos inativos militares. 

Estados e Municípios 
630. Em referência aos estados e municípios, os dados mostraram desequilíbrios financeiros tanto 
nos estados quanto em boa parte dos municípios. Quanto à situação atuarial, observa-se risco do 
quadro deficitário atuarial dos RPPS, pois chega a 56% do PIB nos estados, em 2018. Nos 
municípios, os déficits são da ordem de 14% no mesmo período. 

Recuperação e cobrança de créditos administrativos e dívida ativa previdenciária 
631. No que se refere aos créditos tributários previdenciários administrados pela RFB, verifica-se 
que o estoque, nos últimos dez anos, situou-se em torno de 13% do total de créditos ativos da 
União de todas as origens, alcançando o montante de R$ 265 bilhões em 2018, valor equivalente a 
cerca de 62% da receita previdenciária arrecadada naquele ano. Como proporção do PIB a preços 
de mercado, verificou-se que o estoque de créditos tributários previdenciários cresceu de 2,8% em 
2011 para 3,9% em 2018. 

632. Analisaram-se, ainda, os números da recuperação dos créditos tributários previdenciários, mas 
somente nos últimos três anos, visto que a RFB não dispõe dos dados referentes aos anos anteriores 
a 2016. Nesse período, a recuperação dos créditos previdenciários em proporção do estoque foi de 
15,3% em 2016, de 10,9% em 2017 e de 11,5% em 2018, enquanto os valores recuperados giraram 
em torno de R$ 30 bilhões, em média, cifra equivalente à do volume de contribuições 
previdenciárias inadimplidas no período (média de cerca de R$ 31 bilhões). 

633. No que concerne à dívida ativa previdenciária, viu-se que, nos últimos dez anos, o estoque 
situou-se em torno de 22% do total da DAU, tendo atingido em 2018 o valor de R$ 491 bilhões, 
que equivale a aproximadamente 115% da receita previdenciária arrecadada no mesmo exercício. 
Examinando-se a evolução dos dados no período, constata-se que o estoque da dívida ativa 
previdenciária passou de 5,7% do PIB a preços de mercado em 2009 para 7,2% em 2018. 

634. Conforme classificação adotada pela PGFN, a maior parte dos débitos (62% do estoque) é 
considerada de baixa perspectiva de recuperação ou irrecuperável, categorias que, juntas, 
alcançavam o valor aproximado de R$ 305 bilhões em dezembro de 2018, enquanto o restante dos 
débitos é classificado como de média (29%) ou alta recuperabilidade (9%). 

Renúncias e desonerações tributárias nos resultados da previdência social 
635. De acordo com os dados analisados, o impacto dos gastos tributários previdenciários nas 
receitas tipicamente previdenciárias teve crescimento acentuado na última década, passando de 
8,4% em 2009 para 14,6% em 2018, ano em que o total da desoneração alcançou o valor de 
R$ 62,5 bilhões. Em valores nominais, a trajetória desses gastos mostra crescimento de 268% entre 
2009 e 2018, significativamente superior à variação do INPC no mesmo período, que foi de 68%. 

636. De outra parte, observa-se que a desoneração de contribuições previdenciárias quase dobrou 
como proporção do PIB a preços de mercado no decênio examinado, saindo de 0,5% em 2009 para 
0,9% do PIB em 2018. 

637. Verificou-se, ainda, que os principais gastos tributários previdenciários de 2018 decorreram de 
renúncias relacionadas ao Simples Nacional, a entidades filantrópicas e à desoneração da folha de 
salários, que, em conjunto, representaram cerca de 82% do gasto total. 

Benefício de Prestação Continuada 
638. Este relatório avaliou o crescimento dos estoques do Benefício de Prestação Continuada e a 
expansão dos gastos correspondentes, desde a criação do BPC, em 1996, até o final de 2018. 

639. Foi constatado que os estoques do benefício cresceram, visto que em todos os anos, desde 
1997, a quantidade de benefícios concedidos foi superior ao número dos benefícios cessados. 

640. Como resultado desse crescimento, os estoques de BPC que eram de 346.219 em 1996, 
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passaram a 4.635.316 em 2018. 

641. O aumento dos estoques foi causado por quatro fatores: a diminuição da idade mínima 
exigida, o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida e a judicialização das 
concessões. 

642. Com respeito ao gasto, o aumento foi significativo. A despesa com o BPC que em 1996 havia 
sido de R$ 908 milhões (em valores atualizados pelo INPC em junho de 2019), em 2018 atingiu 
R$ 52,6 milhões. 

643. O aumento do gasto se deveu ao próprio incremento dos estoques e aos reajustes do salário 
mínimo que, de 2004 a 2019, subiu 70,6% acima da inflação. 

644. Essa política de valorização do salário mínimo acima da inflação foi interrompida em 2019, 
não devendo continuar em 2020, ano em que, de acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2020, a correção desse índice deverá considerar apenas a taxa de inflação de 
2019. 

645. A continuarem as condições de crescimento dos estoques do BPC, nos próximos dez anos, a 
quantidade de BPC deve continuar aumentando e atingir, em 2029, a cifra de 8,4 milhões de 
benefícios, ao custo de anual de R$ 120 bilhões. 

Previdência Complementar 
646. Em relação às entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), destacam-se os seus 
números, como a quantidade de participantes que atingiu a cifra de 2,52 milhões em 2018, 
representando um aumento de 19,8% participantes em relação ao ano de 2009. 

647. Quanto à quantidade de benefícios, as EFPC apresentaram um estoque de 828,9 mil benefícios 
(aposentadorias e pensões) em 2018, o que representou aumento de 27,2% na quantidade de 
benefícios em relação à 2009. 

648. No que tange à quantidade de EFPC, existiam 297 entidades em funcionamento em 2018, 
sendo que essas entidades administraram nesse ano uma carteira de 1081 planos de benefícios, ou 
seja, uma média de 3,6 planos por entidade. 

649. Sobre os recursos geridos pelas EFPC, essas entidades administraram o volume de R$ 903,1 
bilhões no ano de 2018, sendo que desse montante R$ 474,5 bilhões são oriundos das EFPC que 
têm como patrocinadores empresas estatais de controle do Governo Federal. 

650. Quanto aos compromissos financeiros das EFPC já registrados, estes representaram R$ 853,18 
bilhões em 2018. 

Reforma da previdência e do sistema de proteção social dos militares 
651. A reforma proposta aumenta o tempo da aposentadoria, limita o benefício à média de todos os 
salários, aumenta as alíquotas de contribuição, altera as regras de cálculo da pensão por morte, 
além de estabelecer regras de transição para os regimes. A CF/88 passa a garantir ao trabalhador 
que se tornar segurado apenas a idade mínima. As demais condições serão fixadas em lei. Com 
isso, o governo calcula uma economia na ordem de R$ 933,5 bilhões em dez anos, no RGPS e 
RPPS, com a proposta encaminhada pela Câmara Federal para o Senado Federal. 

652. Com relação ao PL 1.645/2019, que cuida da estruturação da carreira dos militares, entre 
outras providências, restringe a participação dos militares no esforço do equilíbrio fiscal a um 
aumento no se refere às contribuições nas pensões dos dependentes dos militares. Prevê também 
um pedágio de 17% para aqueles que irão entrar para a reserva e que ainda não têm trinta anos de 
serviço. Propõe, em compensação, aumento do dos soldos dos militares, bem como nas condições 
de recebimento de ajuda de custo. Entretanto, não contemplam a possibilidade de os militares 
contribuírem para a previdência, a exemplo do que acontece com os servidores públicos civis, o 
texto não faz qualquer menção. Nesse caso, a economia está estimada em R$ 10,17 bilhões em dez 
anos. 

13. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
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653. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo, com fundamento 
no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 169, 
inciso V, e 250 do Regimento Interno/TCU: 

a) levantar o sigilo destes autos, exceto daquelas peças classificadas individualmente como 
sigilosas; 

b) recomendar: 

b.1) ao Ministério da Economia, em conjunto com o Ministério da Defesa, com fundamento no 
art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que avaliem a conveniência e a oportunidade de 
redefinir nas próximas leis orçamentárias anuais a classificação de gastos com inativos militares 
(reserva remunerada e reforma), de forma a voltar a constar no Orçamento da Seguridade Social e 
dentro da função orçamentária ‘09 - Previdência Social’, conforme era operacionalizado até 2015, 
com vista à melhoria da transparência e da classificação orçamentária das despesas com inativos 
militares (item 4.6); 

b.2) à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia e ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 250, III, do 
Regimento Interno do TCU, que avaliem a conveniência e a oportunidade de elaborar painel em 
sítio de internet com informações detalhadas de quantitativos e resultados previdenciários 
agregados dos subsistemas do RGPS, RPPS da União e militares das Forças Armadas, com vistas 
ao aperfeiçoamento das informações financeiras dos regimes de previdência (item 4.6); 

b.3) ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, 
que avalie a conveniência e oportunidade de tomar as devidas providências para mensuração e 
reconhecimento da despesa futura com o benefício especial, previsto no § 1º do art. 3º da 
Lei 12.618/2012, devido aos servidores que ingressaram antes da instituição do regime de 
previdência complementar e que fizerem a opção por esse regime, com vistas ao aperfeiçoamento 
das informações contábeis e financeiras da União (item 5.6); 

c) tornar sem efeito o item 9.5.1 do Acórdão 1.295/2017 - Plenário, tendo em vista que o TCU já 
realiza anualmente auditoria financeira na área de previdência social e há disponibilização pelo 
Governo Federal de informações quantitativas sobre previdência social (item 4.6); 

d) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à 
Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Defesa, ao 
Ministério da Cidadania, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora 
encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e 
que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem 
quaisquer custos; 

e) encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do 
Tribunal. 

APÊNDICES 

(...). 

Apêndice 2 - Metodologia utilizada 
1. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal de 
Contas da União (Portaria 280/2010, alterada pela Portaria TCU 168/2011) e com observância ao 
Roteiro de Levantamento (Portaria-Segecex 24/2018) no que coube, tendo em vista o escopo e 
objetivo do trabalho. 

2. O desenvolvimento dos trabalhos consistiu de encaminhamento de ofícios de requisição aos 
seguintes órgãos: 

a) Ofícios de Requisição 1 e 16 para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (peças 35, 

http://www.tcu.gov.br/acordaos
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46 e 110); 

b) Ofícios de Requisição 2 e 15 para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) da 
Advocacia-Geral da União (peças 36, 43 e 86); 

c) Ofício de Requisição 3 para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 
do Ministério da Economia (peças 37 e 45); 

d) Ofícios de Requisição 4, 8, 9, 10 e 13 para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 
(SEPRT) do Ministério da Economia (peças 38, 44, 64, 66 e 67); 

e) Ofício de Requisição 5 para a Secretaria de Orçamento e Organização Institucional (Seori) do 
Ministério da Defesa (peças 39 e 47); 

f) Ofício de Requisição 6 para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Economia 
(peças 40 e 49); 

g) Ofício de Requisição 11 para a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério 
da Cidadania (peças 41, 48 e 65); 

h) Ofício de Requisição 12 para a Secretaria Executiva do Ministério da Economia (peça 76); e 

i) Ofício de Requisição 14 para a Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (Sepesd) do 
Ministério da Defesa (peça 81). 

3. Foram feitas extrações de informações junto ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal 
(SIAFI), ao Tesouro Gerencial e ao Orçamento Geral da União. 

4. Foram realizadas consultas à legislação pertinente ao tema da fiscalização. 

5. Também, foram realizadas reuniões com as equipes técnicas da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, da Secretaria Executiva, ambas do Ministério da Economia e da Secretaria 
Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. 

6. As informações obtidas nas reuniões e nas respostas aos ofícios de requisição, bem como as 
produzidas pela equipe de fiscalização foram analisadas com base nos procedimentos definidos na 
Matriz de Planejamento (peça 114). 

 Apêndice 3 - Seguridade Social 

14.3.1. Receitas e Despesas da Seguridade Social 

1. Os benefícios que devem ser assegurados aos cidadãos no âmbito da seguridade social, bem 
como suas fontes de financiamento, estão definidos em uma série de normas. Os principais 
dispositivos sobre o tema estão na própria Constituição Federal e em leis específicas, que 
regulamentam a matéria. 

2. Para apurar os valores de receitas e despesas da seguridade social, de forma a permitir uma 
análise de sua evolução ao longo do tempo, é necessário, inicialmente, identificar quais são essas 
receitas e despesas com base no arcabouço legislativo vigente, o que será objeto dos tópicos 
seguintes. 

3. Não obstante, importa destacar que o levantamento das receitas e despesas da seguridade social 
neste trabalho tem o único objetivo dar transparência a esses dados. 

4. Na visão desta equipe de auditoria, a seguridade social abrange três áreas com características 
muito diferentes, características essas que desaconselham uma análise conjunta de suas receitas e 
despesas. Como mencionado anteriormente, apenas no caso da previdência social há uma diretriz 
de equilíbrio financeiro e atuarial. Essa diretriz decorre especialmente do caráter, via de regra, 
contributivo da previdência social, bem como da natureza dos benefícios previdenciários, em 
especial os mais representativos (aposentadoria e pensão), que envolvem pagamentos com 
potencial de se prolongarem por décadas. 

5. As despesas das áreas de saúde e assistência social, por sua vez, possuem natureza distinta, 
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estando sujeitas a controles de cunho orçamentário, sem diretriz de equilíbrio entre receitas e 
despesas. 

6. Essa interpretação é reforçada pelo disposto no art. 167, inciso XI, da CF/88, que veda a 
utilização de receitas decorrentes das contribuições tipicamente previdenciárias para pagamento de 
despesas distintas dos benefícios do RGPS (dispositivo também aplicável ao RPPS nos termos do 
art. 40, § 12, da CF/88). Assim, caso a previdência social fosse superavitária, suas receitas não 
poderiam ser utilizadas para cobrir despesas de outras áreas. Nesse sentido, em alguns casos, tratar 
receitas e despesas das três áreas conjuntamente, apenas pela ótica da seguridade social, pode trazer 
limitações à análise. 

7. O escopo do presente trabalho restringe-se ao exame do sistema de previdência pública que 
engloba o RGPS, o RPPS da União, dos Estados e dos Municípios e dos Encargos Financeiros da 
União com os militares, envolvendo análise financeira e atuarial. Além disso, trataremos: das 
reformas da previdência dos últimos anos e da proposta atual em tramitação no Congresso 
Nacional; dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e do panorama atual da previdência 
complementar fechada. 

14.3.2. Fontes de Financiamento da Seguridade Social 

14.3.2.1. Receitas previstas na legislação 
8. Considerando que a seguridade social abrange a saúde, a assistência e a previdência social, e 
tendo em vista que esta última, como já explicitado, envolve três diferentes regimes (RGPS, RPPS 
e Encargos Financeiros da União com os militares e seus pensionistas), para identificação das 
respectivas fontes de financiamento e composição das receitas afetas à seguridade foram 
examinados os dispositivos constitucionais e as normas relativas às referidas áreas. 

9. No que diz respeito às fontes que integram o orçamento da União, o art. 195 da CF/88 estabelece 
que a seguridade social será financiada, nos termos da lei, com recursos provenientes do orçamento 
da União e das contribuições sociais do (a) empregador sobre a folha de salários, sobre a receita e o 
faturamento, sobre o lucro, (b) do trabalhador, (c) sobre a receita de concursos de prognósticos e 
(d) do importador de bens ou serviços do exterior. Ficam ressalvadas, nos termos do art. 240, as 
contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas às entidades 
privadas de serviço social e formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 

10. De forma análoga ao previsto para a iniciativa privada, a Lei 10.887/2004, em seu arts. 4º, 5º, 
6º e 8º, prevê contribuições sociais para os servidores públicos federais, ativos e inativos, e para a 
União, assim como a Lei 9.506/1997, estabelece as contribuições sociais de deputados federais e 
senadores, bem como da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

11. No caso dos servidores militares, a Lei 3.765/1960, nos arts. 1º e 3ºA, estabelece contribuição 
social para ativos e inativos para custeio das pensões militares. Os policiais militares e bombeiros 
do Distrito Federal também contribuem apenas para a pensão militar, em modelo bastante 
semelhante ao aplicável aos militares das Forças Armadas. Eles estão regidos pelas Leis 
10.486/2002 e 10.667/2003. 

12. Assim, as contribuições sociais previstas para a seguridade social no âmbito da União segundo 
a legislação atualmente vigente são: 

a) contribuições previdenciárias do empregado e do empregador, dos servidores públicos federais, 
dos deputados federais e senadores, dos militares (bem como dos policiais civis, militares e 
bombeiros do Distrito Federal - DF), além da cota patronal da União nos casos definidos nas 
normas (conforme legislação citada anteriormente); 

b) Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep), contribuições criadas pelas Leis Complementares 7 e 8/1970. A primeira incide 
sobre o faturamento das empresas e tem por finalidade a promoção da ‘integração do empregado na 
vida e no desenvolvimento das empresas’. A segunda incide sobre as receitas correntes da União; 

c) Contribuição para financiamento da Seguridade Social (Cofins), criada pela Lei Complementar 
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70/1991, incidindo sobre o faturamento mensal das pessoas jurídicas e a elas equiparadas, 
destinada às atividades-fim das áreas de saúde, previdência e assistência social; 

d) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), instituída pela Lei 7.689/1988, incide sobre 
o lucro das pessoas jurídicas e destina-se ao financiamento da seguridade social; 

e) Contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos, na forma estabelecida pelo Decreto-
Lei 204/1967 (Dispõe sobre a exploração de loterias e dá outras providências) e pelo Decreto-
Lei 594/1969 (Institui a Loteria Esportiva Federal e dá outras providências). O primeiro prevê que 
sua renda líquida será destinada a aplicações de caráter social e de assistência médica. O segundo, 
que será destinada a aplicações de caráter assistencial, educacional e aprimoramento físico; 

f) PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, conforme Lei 10.865/2004. 

13. Ressalte-se que a Lei 12.546/2011 prevê, para determinados segmentos econômicos, que as 
contribuições previdenciárias deixarão de incidir sobre a folha de pagamento e incidirão sobre a 
receita bruta ajustadas dessas empresas. No entanto, a mesma lei determina que o Tesouro Nacional 
realize a compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência (FRGPS). Assim, entende-se que 
tais receitas intraorçamentárias decorrentes da compensação do Tesouro devem ser consideradas 
receitas da previdência social e, em decorrência disso, da seguridade social. 

14. Segundo o art. 165, § 5º, III da CF/88, o Orçamento da Seguridade Social (OSS) abrange todas 
as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. Nesse sentido, a Lei 8.212/1991, que dispõe 
sobre a organização da Seguridade Social, detalha outras receitas a ela vinculadas: 

a) multas, atualização monetária e juros moratórios; 

b) remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros; 

c) receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de 
bens; 

d) demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras; 

e) doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais; 

f) 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da CF/88 (bens 
apreendidos em decorrência de tráfico de drogas e exploração de trabalho escravo); 

g) 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal; e 

h) outras receitas previstas em legislação específica. 

15. Além disso, o parágrafo único do art. 27 da Lei 8.212/1991 estabelece que 50% do valor total 
do prêmio recolhido pelas companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos 
pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT), previsto na 
Lei 6.194/1974, será destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

16. A Lei 9.322/1996, por sua vez, destina ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) a quota-
parte dos recursos arrecadados a título de contribuição sindical e os rendimentos de sua aplicação 
(art. 4º). Tais recursos devem ser utilizados na realização de despesas com reaparelhamento das 
Delegacias Regionais do Trabalho e programas de sua competência. 

17. Já o § 2º do art. 32 da Lei 8.080/1990, que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da 
saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, prevê que ‘as receitas 
geradas no âmbito do SUS serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela 
sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas’. 

Vinculações de algumas contribuições sociais a áreas específicas da seguridade social 
18. Para algumas contribuições sociais da seguridade social, a CF/88 estabelece vinculações 
específicas a determinadas áreas: 

a) vincula os recursos provenientes das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a 
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(contribuição social do empregador, empresa e entidade equiparada sobre a folha de salários) e II 
(contribuição social do trabalhador e demais segurados do RGPS) exclusivamente aos pagamentos 
de benefícios do regime geral de previdência social previstos no art. 201 (CF/88, art. 167, XI); 

b) vincula 60% da arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social 
(PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) ao financiamento 
do programa do seguro-desemprego e abono (CF/88, art. 239, caput e § 1º). 

19. No que diz respeito ao regime próprio de previdência, o art. 40 da CF/88 dispõe que será 
contributivo e solidário, mediante contribuição do ente público, dos servidores ativos e inativos e 
dos pensionistas, de forma a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Seu § 12 estabelece, ainda, 
que se aplicam ao RPPS, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o RGPS. Nessa linha, 
a vinculação das contribuições sociais de servidores públicos, militares (para fins de pensão) e 
congressistas ao custeio dos respectivos regimes está prevista em suas leis regulamentadoras. 
Assim, de forma análoga ao previsto na CF/88 quanto ao RGPS, a contribuição social do servidor 
público da União e a contribuição patronal destinam-se à manutenção do regime próprio de 
previdência social, conforme determinam os arts. 4º e 8º da Lei 10.887/2004, enquanto a 
contribuição dos militares objetiva o custeio da pensão militar, nos termos da Lei 3.765/1960. O 
mesmo ocorre no Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), tendo em vista que a lei 
instituidora do referido plano estabelece contribuição dos segurados, da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal para seu custeio (Lei 9.506/1997, art. 12, I a III). 

20. Como já mencionado, 50% da receita relativa ao DPVAT está vinculada ao SUS 
(Lei 8.212/1991, art. 27, parágrafo único) e a receita da quota-parte da contribuição sindical, ao 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) (Lei 9.322/1996, art. 4º). 

Destinação de recursos de contribuições sociais previstas no art. 195 para outras áreas 
21. Já na redação original da CF/88, o § 1º do art. 239 destinou pelo menos 40% dos recursos 
decorrentes do PIS/Pasep ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico através 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

22. Ao longo do tempo, novos dispositivos constitucionais promoveram a desvinculação de parte 
dos recursos da seguridade social. Trata-se da Desvinculação de Recursos da União (DRU), 
mecanismo instituído por meio de emenda à Constituição Federal que permite a realocação de 
parcela das receitas próprias da seguridade para outras áreas. Atualmente, a DRU permite a 
desvinculação de 30% da arrecadação da União relativa a algumas contribuições sociais, conforme 
alteração introduzida pela Emenda Constitucional 93/2016 (art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias). 

23. Já por meio de legislação ordinária foi alocada parte das receitas de concursos de prognósticos 
para outras finalidades que não a seguridade social, como fundos de áreas de educação e cultura 
(Fundo Nacional da Cultura - Lei 8.313/1991, art. 5º, VIII e Fundo de Investimento do Estudante 
Superior - Lei 10.260/2001, art. 2º, II) e de segurança (Fundo Penitenciário Nacional - 
Lei Complementar 79/1994, art. 2º, VIII), por exemplo. De maneira análoga, a Lei 8.212/1991, em 
seu art. 26, com redação da Lei 8.436/1992, estabelece que constitui receita da seguridade social a 
renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao Programa de 
Crédito Educativo. 

654. Há que se destacar que a destinação das receitas mencionadas a áreas não abrangidas pelo 
conceito de seguridade social foi feita por meio de autorização legislativa, seja por emendas 
constitucionais, seja por leis ordinárias. Dessa forma, constituem o arcabouço legal vigente, não 
fazendo parte do escopo deste trabalho emitir opinião acerca do mérito das destinações definidas na 
legislação. 

14.3.3. Evolução das Receitas da Seguridade Social de 2009 a 2018 
24. A principal receita da seguridade social refere-se à Contribuição para o RGPS a qual atingiu o 
montante de R$ 391,2 bilhões em 2018 e representa 48% de todas as receitas da seguridade social 
antes da incidência da DRU. 
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25. A segunda receita mais representativa da seguridade social refere-se à Cofins que representou 
em 2018 quase de 30% da arrecadação da seguridade social antes da incidência da DRU, seguida 
pela CSLL, a qual atingiu o percentual de 9,3%. Outra receita representativa do segmento de 
seguridade são aquelas oriundas do PIS/Pasep, a qual atingiu 4,7% em 2018 em relação ao total de 
receitas da seguridade social. As outras receitas juntas representaram 8,06% das receitas da 
seguridade social (receitas do RPPS, loterias, dentre outras). 

26. No gráfico abaixo, tem-se a evolução em termos reais das receitas da seguridade social antes da 
incidência da DRU nos últimos dez anos. 

Gráfico 64 - Receitas da Seguridade Social antes DRU - a Valores 2018 - INPC 
(...) 

Fonte: Tesouro Gerencial/Siafi e IBGE. 

27. Pela análise do comportamento real dos últimos dez anos das receitas da seguridade social, 
observa-se no gráfico que houve um crescimento das principais receitas da seguridade social, sendo 
que as receitas de contribuições do RGPS saíram de um patamar da ordem R$ 300 bilhões para 
quase R$ 400 bilhões em termos reais (valores de 2018, atualizados pelo INPC). 

28. Outra visão que se pode obter das receitas da seguridade social, refere-se ao seu 
comportamento em relação ao PIB a preços de mercado (pm), conforme abaixo: 

Gráfico 65 - Receitas da Seguridade Social antes DRU em Relação ao % PIBpm 

(...) 

Fonte: Tesouro Gerencial/Siafi e IBGE. 

29. Conforme os dados de 2009, as receitas da seguridade social representavam cerca de 12,00% do 
PIB. Já em 2018, as receitas atingiram cerca de 12,05% do PIB. Ou seja, quase não houve variação 
da receita no período 

30. Quanto à desvinculação de receitas da seguridade, observa-se no gráfico abaixo que houve um 
aumento considerável da receita desvinculada em 2016, em função da Emenda Constitucional 93, 
de 2016, a qual além de ampliar o prazo da DRU para 31/12/2023, também aumentou o percentual 
de desvinculação das receitas de 20 para 30%. 

31. Nesse sentido, as receitas desvinculadas, que alcançaram em 2015 o patamar de R$ 73,38 
bilhões, subiram em 2016 para R$ 100,04 bilhões (ambas em valores de 2018 pelo INPC). Em 
2018, a DRU atingiu R$ 109,65 bilhões. 

Gráfico 66 - Receitas da Seguridade Social Desvinculadas pela DRU - INPC 2018 

(...) 

Fonte: Siafi e INPC/IBGE. 

Gráfico 67 - Receitas da Seguridade Social Desvinculadas pela DRU - % PIBpm 

(...) 

Fonte: Siafi e PIBpm/IBGE. 

32. Por fim, pelo gráfico abaixo é possível visualizar comparativamente ano a ano as receitas totais 
e receitas desvinculadas da seguridade social, as quais estão a valores de 2018 corrigidas pelo 
INPC: 

Gráfico 68 - Receitas Totais e Receitas Desvinculadas da Seguridade Social - INPC 2018 
(...) 

Fonte: Siafi e INPC/IBGE. 

33. Considerando que no gráfico a receita da seguridade social está atualizada a valores de 2018 
(INPC), nota-se que a receita atingiu seu ápice em 2014 (R$ 878,07 bilhões), reduzindo-se em 2015 
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e 2016, voltando ao crescimento em 2017 e 2018. No entanto, a receita de 2018 (R$ 822,74 
bilhões) está nos patamares da receita de 2011 (R$ 816,54 bilhões), quando corrigida a valores de 
2018. 

34. Nesse sentido, a recessão econômica que se abateu sobre a economia brasileira desde 2015 
impactou diretamente a arrecadação das receitas da seguridade social, com agravamento de que 
desde 2016, as receitas da seguridade social, exceto aquelas destinadas ao pagamento de benefícios 
da previdência social, tiveram aumento de desvinculação de 20% para 30%. 

14.3.4. Despesas relacionadas à seguridade social 

35. As principais despesas da seguridade social estão associadas ao pagamento de benefícios das 
áreas de previdência e assistência social, bem como às ações e serviços de saúde e de assistência. 
Tratam-se de direitos previstos nos arts. 40; 142, § 3º, inciso X; 194; 196; 203; e 239 da CF/88. 

36. Na área da previdência social, destacam-se os benefícios de aposentadoria e pensão (vide 
detalhamento no capítulo 4 deste relatório). Outros benefícios previdenciários, no entanto, estão 
previstos na legislação. 

37. O art. 18 da Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social no 
âmbito do RGPS prevê os seguintes benefícios, devidos àqueles que atenderem aos requisitos 
específicos previstos na legislação: 

a) auxílio-doença; 

b) salário-família (devido ao segurado, de acordo com o número de filhos ou equiparado); 

c) salário-maternidade; 

d) auxílio-acidente (devido ao segurado em caso de sequela permanente que reduza sua capacidade 
laborativa); e 

e) auxílio-reclusão (devido ao dependente do segurado do INSS). 

38. Existem ainda os benefícios de seguro-desemprego e abono salarial (Lei 7.998/1990, arts. 3º e 
9º), para os segurados que cumprirem os requisitos de elegibilidade. Esses benefícios são tratados 
em lei específica e têm fonte de financiamento própria, constituída por parte da receita do 
PIS/Pasep nos termos do art. 239 da CF/88, estando excetuados das coberturas oferecidas pelo 
RGPS (Lei 8.213/1991, art. 9º, § 1º). 

39. Na área da assistência social, cuja organização está disciplinada pela Lei 8.742/1993, as 
principais despesas estão relacionadas a dois programas de transferência de renda. O primeiro 
refere-se ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante um salário mensal ao idoso 
acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência. Em ambos os casos, a renda por pessoa do grupo 
familiar deve ser menor que um quarto do salário-mínimo (art. 20). O segundo corresponde ao 
programa Bolsa Família, criado pela Lei 10.836/2004 e regulamentado pelo Decreto 5.209/2004. 
Trata-se de transferência de renda com condicionalidades destinada às famílias em situação de 
extrema pobreza (renda per capita mensal de até R$ 85,00) e pobreza (renda per capita mensal 
entre R$ 85,01 e R$ 170,00). Os valores de referência estão atualizados pelo Decreto 8.794/2016. 

40. Diferentemente da previdência e da assistência, as despesas mais relevantes da área da saúde 
estão concentradas na prestação de serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde por 
meio do SUS (Lei 8.080/1990). Destacam-se as contribuições fundo a fundo para estados e 
municípios. 

41. Considerando essas grandes funções governamentais que estão abrangidas no Orçamento da 
Seguridade Social, destacam-se as os dispêndios efetuados pela União, conforme tabela abaixo: 
Tabela 60 - Despesas Empenhadas da Seguridade Social por Função de Governo - a valores de 
2018 pelo INPC 
R$ Bilhões 

Função de Governo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 493,39 531,64 550,57 576,73 605,59 636,91 655,14 647,78 669,33 684,26 

SAÚDE 98,56 100,73 110,47 115,20 115,79 120,96 123,58 117,78 120,03 120,87 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 56,50 63,68 69,69 81,64 87,75 90,57 88,64 86,76 86,46 88,67 

TRABALHO 47,05 48,49 53,16 58,41 63,93 67,36 58,97 61,20 55,93 54,17 
ENCARGOS 
ESPECIAIS 14,49 14,99 14,54 13,86 13,99 16,38 16,79 18,02 20,40 23,61 

OUTROS 16,40 17,23 18,04 20,46 21,34 20,28 21,13 19,99 20,86 22,16 
TOTAL 726,40 776,76 816,47 866,30 908,40 952,46 964,26 951,53 973,01 993,74 

Fonte: Tesouro Gerencial e INPC/IBGE. 

42. A análise acima foi elaborada considerando a classificação da despesa por função orçamentária 
de governo. Nesse sentido, por exemplo, a função previdência social não contempla as despesas 
com inativos militares desde 2016, haja vista que essa despesa foi reclassificada a partir de 2016 
para o Orçamento Fiscal, mas, por outro lado, engloba despesas como gastos administrativos do 
INSS (o qual está abrangido na função previdência social). Ademais, o valor apurado com função 
previdência é diferente ao levantado no capítulo seguinte sobre previdência social, em função 
dessas distinções metodológicas e de apuração. 

43. Descrito esse pequeno detalhe, voltemos à análise da despesa da seguridade social por função. 
Verifica-se que a despesa da seguridade social teve crescimento real para todas funções no período 
analisado (2009-2018), sendo que o crescimento total real foi de 36,80% no período. 

44. No gráfico abaixo é possível visualizar o comportamento dessas funções de governo ao longo 
dos anos de 2009 a 2018: 

Gráfico 69 - Despesas Empenhadas da Seguridade Social - Função Governo - em valores de 
2018 
(...) 

Fonte: Tesouro Gerencial e INPC/IBGE. 

45. A análise gráfica das despesas do orçamento da seguridade social demonstra que o principal 
gasto é com a função previdência social, a qual em 2018, representou 68,86% dos gastos da 
seguridade social. Os outros gastos juntos representaram pouco mais de 31%, com destaque para 
saúde com 12,16% e depois a assistência social com 8,92%. 

46. Outra visão que podemos obter das despesas da seguridade social, refere-se ao seu 
comportamento em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), conforme abaixo: 

Gráfico 70 - Despesas da Seguridade Social Empenhada em % do PIB 
(...) 

Fonte: Tesouro Gerencial e PIBpm/IBGE. 

47. A análise gráfica da despesa da seguridade social em relação ao PIB revela o crescimento da 
função previdência que saiu da ordem de 8,73% em 2009 para faixa de 10% do PIB em 2018. 
Como efeito disso, as despesas da seguridade social consignadas no orçamento que representavam 
12,86% em 2009, atingiram 14,5% em 2018. 

Apêndice 4 - Previdência dos Estados e Municípios 

Gráfico 71 - Resultados Atuariais dos Estados e DF 
(...) 

Fonte: resposta da SPREV constante do arquivo Planilha_2654354_Resposta_ao_TCU dos itens 
não digitalizáveis da peça 93- dados não auditados. 
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Gráfico 72 - Resultado Financeiro dos Municípios Agregados por Estado 
(...) 

Fonte: resposta da SPREV constante do arquivo Planilha_2654354_Resposta_ao_TCU dos itens 
não digitalizáveis da peça 93- dados não auditados. 
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Gráfico 73 - Resultado Atuarial dos Municípios Agregados por Estado 

(...) 

Fonte: resposta da SPREV constante do arquivo Planilha_2654354_Resposta_ao_TCU dos itens 
não digitalizáveis da peça 93- dados não auditados. 
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Gráfico 74 - Ativos dos Estados 
(...) 

Fonte: resposta da SPREV constante do arquivo Planilha_2654354_Resposta_ao_TCU dos itens 
não digitalizáveis da peça 93 - dados não auditados. 
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Gráfico 75 - Ativos dos Municípios Agregados por Estado 
(...) 

Fonte: resposta da SPREV constante do arquivo Planilha_2654354_Resposta_ao_TCU dos itens 
não digitalizáveis da peça 93 - dados não auditados. 

14.5.  Apêndice 5 - Perspectivas da Proposta de Reforma da Previdência e do Sistema de 
Proteção Social dos Militares em Andamento 
 

1. O presente Apêndice analisa a proposta original (...) 

Apêndice 5 - Perspectivas da Proposta de Reforma da Previdência e do Sistema de Proteção 
Social dos Militares em Andamento 
 

1. O presente Apêndice analisa a proposta original da PEC 6/2019 enviada pelo Governo Federal 
para apreciação do Congresso Nacional. Também está refletido em item específico deste 
documento o resultado do que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na apreciação desta 
Emenda Constitucional. 

2. Entretanto, dado que este documento foi elaborado e concluído ainda no transcorrer da 
tramitação da PEC 6/2019 nas Casas Legislativas, não está incluso as possíveis alterações a serem 
apreciadas e aprovadas no Senado Federal. 

3. Quanto ao PL 1645/2019, que trata da reestruturação salarial da carreira e do sistema de proteção 
social dos militares das Forças Armadas, este Apêndice apenas analisa a proposta original enviada 
ao Congresso Nacional pelo Governo Federal, haja vista que, quando do término deste documento, 
o referido projeto de lei ainda se encontrava em tramitação na Câmara dos Deputados. 

14.5.1. PEC 6/2019 (Original) 

4. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/2019 modifica o sistema de previdência social, 
estabelece regras de transição e disposições transitórias e propõe alterar os arts. 22, 37, 38, 39, 40, 
42, 109, 149, 167,194, 195, 201, 203 e 239 da Constituição Federal e cria os arts. 201-A e 251 na 
Constituição e os §§ 6º, 7º e 8º no art. 8º e 4º no art. 10 e o art. 115 no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

5. Segundo o Governo, a nova previdência está baseada nos seguintes pilares: combate às fraudes, 
cobrança de dívidas e equidade. Pode-se citar, também, combate aos privilégios, impacto fiscal e 
criação de um novo regime previdenciário capitalizado e equilibrado. 

6. Em relação ao combate às fraudes, a MP 871 de 18/1/2019, convertida na Lei 13.846/2019, visa 
estabelecer instrumentos para eliminar a possibilidade de recebimento indevido de benefícios 
previdenciários, por meio do Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de 
Irregularidade, do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, do Bônus de Desempenho 
Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do Monitoramento 
Operacional de Benefícios e do Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em 
Benefícios por Incapacidade. 

7. O processo de cobrança de dívida das contribuições previdenciárias, apesar de ser cobrada de 
forma adequada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), deve ser aperfeiçoado para 
garantir maior agilidade e eficiência na arrecadação. 

8. A proposta busca tratar os desiguais de forma desigual, de acordo com suas especificidades, 
onde exige-se maior contribuição daqueles que recebem mais, no que tange à equidade. 

14.5.1.1. Das propostas de alteração do RGPS 
9. O art. 201 da Constituição passa a prever que o RGPS, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atenderá a: 
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a) cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade 
avançada; 

b) salário-maternidade; 

c) salário-família e auxilio-reclusão para os dependentes do segurado que receba rendimento 
mensal de até um salário-mínimo; e 

d) pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou ao companheiro e aos seus 
dependentes. 

10. Além disso, prevê que lei complementar de inciativa do Poder Executivo Federal disporá sobre 
critérios e parâmetros do RGPS, tais como: rol taxativo dos benefícios e dos beneficiários; 
requisitos de elegibilidade para os benefícios, que contemplarão idade mínima, tempo de 
contribuição, carência e limites mínimo e máximo do valor dos benefícios; regras de cálculo e de 
reajustamento dos benefícios; limites mínimo e máximo do salário de contribuição; atualização dos 
salários de contribuição e remunerações utilizados para obtenção do valor dos benefícios; rol, 
qualificação e requisitos necessários para enquadramento dos dependentes, o tempo de duração da 
pensão por morte e das cotas por dependentes; regras e condições para acumulação de benefícios; e 
sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos 
trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, 
garantido o acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo. 

11. A lei complementar estabelecerá, ainda, os critérios pelos quais a idade mínima será majorada 
quando houver aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira. 

12. A idade mínima e o tempo de contribuição poderão ser distintos da regra geral, conforme a lei 
complementar estabelecer, para a concessão de aposentadoria dos segurados com deficiência; cujas 
atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes; professores que comprovarem exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental 
e médio; e trabalhadores rurais. 

13. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição 
entre o RGPS e os RPPS, de que trata o art. 40 da CF/88, e a compensação financeira será devida 
entre esses regimes de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 

14. A emenda propõe a possibilidade de se disciplinar a cobertura de benefícios de riscos não 
programados, inclusive os de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo RGPS e 
pelo setor privado. 

15. O produtor rural, o extrativista e o pescador artesanal, e os seus respectivos cônjuges ou 
companheiros e filhos maiores de dezesseis anos que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar contribuirão para a previdência com um valor resultante da aplicação de alíquota 
sobre o resultado da comercialização da produção rural, observado o valor mínimo anual previsto 
em lei. 

16. O art. 201-A define que será instituído um novo regime de previdência social, organizado com 
base em sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida e de caráter obrigatório. 
Para a implantação desse novo regime, o art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias estabelece as seguintes diretrizes: capitalização em regime de contribuição definida, 
admitindo o sistema de contas nocionais, piso básico não inferior ao salário mínimo, gestão das 
reservas por entidades de previdência públicas e privadas, entre outras. 

Das disposições transitórias para o RGPS 
17. Enquanto não aprovada a lei complementar que definirá os novos critérios do RGPS, será 
exigido o cumprimento de 62 anos de idade para as mulheres, 65 anos de idade para os homens e 
vinte anos de contribuição para ambos os sexos. No caso de trabalhadores rurais, a idade será de 60 
anos, para ambos os sexos. 
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18. Para os professores, de ambos os sexos, a idade exigida será de sessenta anos, desde que 
comprovem trinta anos de contribuição exclusivamente em exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio. Para os trabalhadores em exercício de 
atividades com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à 
saúde, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991, que comprovem quinze, vinte ou 25 anos de 
contribuição, as idades exigidas serão de 55, 58 e 60 anos, respectivamente. Para as pessoas com 
deficiência será garantida aposentadoria integral quando completarem 35 anos de contribuição, no 
caso de deficiência leve, 25 anos, no caso de deficiência moderada e vinte anos, no caso de 
deficiência grave. 

19. As idades serão ajustadas em 1º de janeiro de 2024 e, a partir dessa data, a cada quatro anos, 
quando o aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira atingir os sessenta e cinco 
anos de idade, para ambos os sexos em comparação com a média apurada no ano de promulgação 
da Emenda à Constituição, na proporção de 75% dessa diferença, apurada em meses, desprezadas 
as frações de mês. 

20. O cálculo das aposentadorias terá como base a média aritmética simples de todos os salários de 
contribuição e das remunerações, utilizadas como base para as contribuições ao RGPS e aos RPPS 
de que trata o art. 40 da Constituição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% de todo 
o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a competência inicial de 
contribuição. O valor das aposentadorias corresponderá a 60% dessa média, com acréscimo de 2% 
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, exceto no caso 
de trabalhadores rurais, cujo valor será de um salário mínimo, e no caso da aposentadoria do 
trabalhador que exercer atividade em condições especiais prejudiciais à saúde por quinze anos, 
hipótese em que o acréscimo será aplicado ao tempo que exceder a quinze anos de contribuição. 

21. A emenda prevê, também, aposentadoria por incapacidade permanente para os trabalhadores 
que forem considerados inaptos para o trabalho e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de 
outra atividade, caso em que o valor corresponderá a 60% da média aritmética simples dos salários 
de contribuição e das remunerações utilizados como base para contribuições aos regimes de 
previdência social de que tratam os art. 40 e art. 201 da Constituição, com acréscimo de 2% para 
cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição. Se a incapacidade 
decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o valor da 
aposentadoria será de 100% da referida média aritmética. 

22. A aposentadoria dos segurados com deficiência corresponderá a 100% da média quando 
cumpridos os anos de contribuição de acordo com o grau da deficiência. 

23. Em relação à pensão por morte, a proposta prevê que o valor será equivalente a uma cota 
familiar de 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se 
fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos 
percentuais por dependente até o máximo de 100%, ficando vedada a reversão das cotas dos 
dependentes que perderem essa condição. Em caso de morte decorrente de acidente do trabalho, 
doença profissional ou doença do trabalho, o valor da pensão será de 100% do valor da média 
aritmética simples de todos os salários de contribuição e das remunerações, utilizadas como base 
paras as contribuições ao RGPS e aos regimes próprios de previdência social de que trata o art. 40 
da Constituição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% de todo o período 
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a competência inicial de contribuição. 

655. Até a publicação da lei complementar que fixará os novos critérios e parâmetros do RGPS, a 
emenda veda, como regra transitória, a acumulação de mais de uma aposentadoria e de mais de 
uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro. A pensão por morte, nesse caso, poderá ser 
acumulada com pensão por morte do RPPS ou decorrente de atividades militares, e com a 
aposentadoria do RGPS, RPPS ou decorrentes de atividades militares. Na ocorrência dessas 
hipóteses, será resguardada a percepção integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de 
cada um dos demais benefícios acumulados, que estarão sujeitos à aplicação de redutor escalonado 
por faixas remuneratórias (nos percentuais de 20, 40, 60 e 80%), não havendo direito à percepção 
de qualquer parcela sobre a faixa excedente a quatro salários mínimos por benefício acumulado. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 009.811/2019-2 
 

117 
 

24. O auxílio-reclusão passa a ser garantido apenas aos dependentes do segurado que receba 
rendimento mensal de até um salário mínimo e que seja recluso em regime fechado e terá o valor 
de um salário mínimo. O salário família também passa a ser garantido apenas aos segurados que 
recebam rendimento mensal de até um salário mínimo, cujo valor é de R$ 46,54 por filho ou 
equiparado menor de quatorze anos de idade ou inválido de qualquer idade ou com deficiência 
grave. 

25. Até que entre em vigor a nova lei que altere o plano de custeio do RGPS, a contribuição devida 
pelo segurado empregado pode ser visualizada na tabela abaixo, com uma comparação da alíquota 
vigente nos dias atuais. 

Tabela 61 - Alíquotas RGPS - Vigentes e Propostas 
RGPS 
Hoje  Proposta 
Faixa Salarial (R$) Alíquota Faixa Salarial (R$) Alíquota* 
Até R$ 1.751,81 8% Até 1 Salário Mínimo 7,5% 
De R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72 9% De R$ 998,01 a R$ 2.000,00 9% 
De R$ 2.919,73 a R$ 5.839,45 11% De 2.000,01 a R$ 3.000,00 12% 
  De 3.000,01 a R$ 5.839,45 14% 
*As alíquotas serão aplicadas de forma progressiva sobre o valor do salário de contribuição do 
segurado. 

26. A contribuição do segurado especial rural, até que entre em vigor a nova lei, será de R$ 600,00, 
valor mínimo anual de contribuição previdenciária do grupo familiar. 

Das regras de transição para os segurados já vinculados ao RGPS 
27. A proposta prevê regras de transição aos segurados já filiados ao RGPS na data de publicação 
da emenda, assegurando-lhes o direito às aposentadorias por idade, especial e por tempo de 
contribuição, incluída a dos professores. 

28. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, mantém-se a regra de pontos, definida como 
fórmula ‘86/96’, em que se somam a idade e o tempo de contribuição, desde que cumprido o tempo 
mínimo de contribuição de trinta anos para a mulher e 35 anos para o homem. O número mínimo 
de pontos será elevado a partir de janeiro de 2020 até o limite de cem pontos para a mulher e 105 
pontos para o homem. Para o cargo de professor que comprovar 25 anos de contribuição, se 
mulher, e trinta anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício nas funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio, a fórmula de pontos será ‘81/91’. A partir de 
janeiro de 2020, será acrescentado um ponto a cada ano para ambos os sexos até atingir o limite de 
95 pontos, se mulher, e de cem pontos, se homem. 

29. Além disso, possibilita-se ao segurado já filiado outras duas possibilidades, quais sejam: 

a) ao completar trinta anos de contribuição e 56 anos de idade, se mulher, ou 35 anos de 
contribuição e 61 anos de idade, se homem, acrescendo seis meses à idade a partir de 1º de janeiro 
de 2020, até atingir 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem; no caso de professor que 
comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade serão reduzidos em 
cinco anos, aos quais serão acrescentados seis meses a cada ano nas idades até atingir sessenta anos 
para ambos os sexos, a partir de 1º de janeiro de 2020; e 

b) para os segurados que, na data da publicação da emenda, contar com 28 anos de contribuição, se 
mulher, e 33 anos de contribuição, se homem, ao completar trinta anos de contribuição, se mulher, 
e 35 anos de contribuição, se homem, sem idade mínima, desde que cumprido o período adicional 
de contribuição correspondente a 50% do tempo que faltaria para atingir trinta ou 35 anos de 
contribuição, se mulher ou homem, respectivamente, na data da publicação da Emenda, hipótese 
em que haverá a aplicação do fator previdenciário na apuração do valor da aposentadoria. 

30. A aposentadoria especial, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a 
agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, continua sendo garantida aos 
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segurados filiados ao RGPS até a data da publicação da emenda. De acordo com a regra dos 
pontos, quando o total da soma resultante da idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva 
exposição, para ambos os sexos, forem de: 66 pontos e quinze anos de efetiva exposição, 76 pontos 
e vinte anos de efetiva exposição, e 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição, para a aposentadoria 
especial de quinze, vinte ou 25 anos, respectivamente. A partir de janeiro de 2020, essas 
pontuações serão acrescidas de um ponto, até atingir 89, 93 ou 99 pontos, respectivamente, para as 
aposentadorias especiais de quinze, vinte ou 25 anos, para ambos os sexos. 

31. A aposentadoria por idade mantém os mesmos requisitos de quinze anos de contribuição, para 
ambos os sexos, e idade de sessenta anos, para mulher, e 65, para homem. A partir de janeiro de 
2020, a idade da mulher passa a ser acrescida em seis meses a cada ano até alcançar 62 anos, e o 
tempo de contribuição será acrescido de seis meses a cada ano até alcançar vinte anos de 
contribuição para ambos os sexos. Para o trabalhador rural, a redução da idade em relação aos 
demais trabalhadores será mantida, porém, será uniformizada para sessenta anos para ambos os 
sexos. 

32. O valor das aposentadorias concedidas pelas regras de transição corresponderá a 60% da média 
aritmética simples de todos os salários de contribuição e das remunerações, utilizadas como base 
para as contribuições ao RGPS e aos RPPS de que trata o art. 40 da Constituição, com acréscimo de 
2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, até atingir 
100%, salvo no caso de aposentadoria especial do trabalhador que exercer atividade em condições 
especiais prejudiciais à saúde por quinze anos, cujo acréscimo será de aplicado ao tempo que 
exceder a quinze anos de contribuição, e no caso do trabalhador rural, cujo valor será de um salário 
mínimo. 

Disposições transitórias relacionadas à assistência social 
33. Até que entre em vigor a lei complementar, à pessoa idosa que comprove estar em condição de 
miserabilidade será assegurada renda mensal de R$ 400,00 a partir dos sessenta anos de idade. A 
partir dos setenta anos de idade, a renda passará para um salário mínimo. 

34. Para a condição de miserabilidade, o patrimônio familiar deverá ser inferior a R$ 98.000,00, 
considerando-se a família composta, desde que vivam sob o mesmo teto, por cônjuge ou 
companheiro, pai ou mãe, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros ou menores tutelados. 

14.5.1.2. Das propostas de alteração do RPPS. 
35. Inicialmente, sugere-se a inclusão do § 9º ao art. 39 da Constituição Federal. Tal parágrafo 
prevê que o direito à previdência social dos servidores públicos será concedido por meio dos 
regimes de que tratam os art. 40, art. 201 e art. 202, observados os requisitos e as condições nele 
estabelecidos, vedada outra forma de proteção, inclusive por meio do pagamento direto de 
complementação de aposentadorias e de pensões. 

36. A Emenda altera o art. 40 da Constituição Federal para não mais definir a regra de benefícios a 
serem concedidos pelos RPPS no texto permanente da Constituição, sendo remetida a uma lei 
complementar que estabeleça normas gerais de organização e funcionamento dos regimes, bem 
como de responsabilidade previdenciária. Contudo, até que a lei complementar seja instituída, a 
Emenda estabelece parâmetros transitórios. 

37. O art. 40 passaria a ter a seguinte redação: Aos servidores públicos titulares de cargos efetivos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas entidades autárquicas e 
suas fundações públicas, é assegurado regime próprio de previdência social de caráter contributivo 
e solidário, por meio de contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores públicos ativos, 
dos aposentados e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial e o disposto neste artigo, nos § 1º, § 1º-A, § 1º-C e § 1º-D do art. 149 e no art. 249. 

38. O § 1º do art. 149 prevê que a União, os Estados, o DF e os Municípios instituirão 
contribuições ordinárias e extraordinárias cobradas dos servidores públicos, dos aposentados e dos 
pensionistas para o custeio do RPPS, observados os parâmetros estabelecidos na lei complementar. 

39. O § 1º-A institui que a contribuição ordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e 
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dos pensionistas poderá ter alíquotas progressivas ou escalonadas, de acordo com o valor base de 
contribuição ou do benefício recebido, incidirá sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de 
pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS para os 
aposentados e os pensionistas, e em relação aos Estados, DF e Municípios a alíquota não poderá ser 
inferior à contribuição dos servidores da União, exceto se o respectivo RPPS não possuir déficit 
atuarial a ser equacionado, caso em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao 
RGPS. 

40. Já a contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos 
pensionistas, prevista no § 1º-C, dependerá da comprovação da existência de déficit atuarial e será 
estabelecida exclusivamente para promover seu equacionamento, por prazo determinado; poderá 
ter alíquotas diferenciadas com base na condição de servidor público ativo, aposentado ou 
pensionista, no histórico contributivo ao RPPS, na regra de cálculo do benefício de aposentadoria 
ou de pensão e no valor da base de contribuição ou do benefício recebido; além de outros critérios 
que venham a ser definidos pela lei complementar. 

41. Lei do ente federativo poderá ampliar a base das contribuições extraordinárias dos aposentados 
e dos pensionistas, excepcionalmente, para fins de equacionamento do déficit atuarial de forma a 
alcançar o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem um salário mínimo, 
mediante autorização e critérios definidos na lei complementar, conforme previsão do § 1º-D do 
art. 149. 

42. O § 1º do art. 40 cita que lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal disporá 
sobre normas gerais de organização, funcionamento e responsabilidade previdenciária na gestão 
dos RPPS, contemplará modelo de apuração dos compromissos e seu financiamento, de 
arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, dos benefícios, da fiscalização pela União e 
do controle externo e social e estabelecerá outros critérios e parâmetros: 

I - quanto aos benefícios previdenciários: 

a) rol taxativo de benefícios; 

b) requisitos de elegibilidade para aposentadoria, que contemplará as idades, os tempos de 
contribuição, de serviço público, de cargo e de atividade específica; 

c) regras para o cálculo dos benefícios, assegurada a atualização das remunerações e dos salários de 
contribuição utilizados; e o reajustamento dos benefícios; 

d) forma de apuração da remuneração no cargo efetivo, para fins de cálculo dos benefícios; 

e) possibilidade de idade mínima e de tempo de contribuição distintos da regra geral para 
concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor de servidores públicos: titulares do cargo de 
professor que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio; policiais dos órgãos de que tratam o inciso IV 
do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144; 
agentes penitenciários e socioeducativos; cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a 
agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, 
vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação e enquadramento por 
periculosidade; e com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada 
por equipe multiprofissional e interdisciplinar; e 

f) regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários; 

II - requisitos para a sua instituição e a sua extinção, a serem avaliados por meio de estudo de 
viabilidade administrativa, financeira e atuarial, vedada a instituição de novo regime próprio de 
previdência social sem o atendimento desses requisitos, hipótese em que será aplicado o Regime 
Geral de Previdência Social aos servidores públicos do respectivo ente federativo; 

III - forma de apuração da base de cálculo e de definição da alíquota das contribuições ordinária e 
extraordinária do ente federativo, dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas; 

IV - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para 
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vinculação dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza destinados a assegurar recursos para o pagamento dos proventos de aposentadoria e 
pensões; 

V - medidas de prevenção, identificação e tratamento de riscos atuariais, incluídos aqueles 
relacionados com a política de gestão de pessoal; 

VI - mecanismos de equacionamento do déficit atuarial e de tratamento de eventual superávit; 

VII - estruturação, organização e natureza jurídica da entidade gestora do regime, observados os 
princípios relacionados com governança, controle interno e transparência, e admitida a adesão a 
consórcio público; e 

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições 
relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime. 

43. O § 2º do art. 40 prevê que os servidores públicos serão aposentados: voluntariamente, desde 
que observados a idade mínima e os demais requisitos previstos na nova lei complementar; por 
incapacidade permanente no trabalho, quando insuscetível de readaptação; ou compulsoriamente, 
ao completar a idade máxima prevista na nova lei complementar. 

44. As idades mínimas serão reajustas quando houver aumento na expectativa de sobrevida da 
população brasileira, na forma estabelecida para o RGPS, de acordo com o § 3º do art. 40. 

45. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo ou superiores ao 
limite máximo estabelecido para o RGPS, observado o disposto nos parágrafos sobre previdência 
complementar (§ 14, § 15 e § 16). 

46. Em relação à pensão por morte, serão observados o rol dos beneficiários, a qualificação e os 
requisitos necessários para enquadramento dos dependentes, e o tempo de duração da pensão e das 
cotas por dependente previstos para o RGPS. 

47. O § 6º do art. 40 prevê que a União, os Estados, o DF e os Municípios deverão instituir para o 
RPPS o sistema obrigatório de capitalização individual previsto no art. 201-A, no prazo e termos 
que vierem a ser estabelecidos na lei complementar. O equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS 
deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, entre o fluxo das receitas estimadas e 
das despesas projetadas, a valor presente, que, junto com os bens, direitos e ativos, comparados às 
obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. 

48. Aduz o § 14 do art. 40 que a União, os Estados, o DF e os Municípios instituirão regime de 
previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o 
limite máximo dos benefícios do RGPS para o valor das aposentadorias e das pensões no RPPS, 
ressalvado o disposto no § 16 (que não sofreu alteração). O regime de previdência complementar 
oferecerá planos de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observado o disposto 
no art. 202 (não alterado) e que poderá autorizar o patrocínio de plano administrado por entidade 
fechada de previdência complementar instituída pelo ente federativo, bem como, por meio de 
licitação, o patrocínio de plano administrado por entidade fechada de previdência complementar 
não instituída pelo ente federativo ou por entidade aberta de previdência complementar. 

Das regras de transição para atuais servidores 
49. Será aplicável aos servidores a regra dos pontos ‘86/96’ em que se somam a idade e o tempo de 
contribuição, desde que sejam obedecidos os limites mínimos desses requisitos, tais como: 56 anos 
de idade e trinta a anos de contribuição, para a mulher, e 61 anos de idade e 35 anos de 
contribuição, para o homem; vinte anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria. A idade mínima sofrerá aumento a partir de janeiro de 
2022 para 57 anos de idade, se mulher e 62 anos de idade, se homem. A pontuação também sofrerá 
aumentos até alcançar o limite de cem pontos, se mulher, e 105 pontos, se homem, a partir de 
janeiro de 2020. 

50. O policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do 
art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144 da Constituição que tenha ingressado em carreira 
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policial até a data de promulgação da Emenda poderá aposentar, voluntariamente, com 55 anos de 
idade, para ambos os sexos, 25 anos de contribuição, se mulher, e trinta anos de contribuição, se 
homem; e quinze anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e vinte 
anos, se homem. A partir de 1º de janeiro de 2020, o limite mínimo de atividade em cargo de 
natureza estritamente policial passará a ser acrescido em um ano a cada dois anos de efetivo 
exercício, até atingir vinte anos para a mulher e vinte e cinco anos para o homem. 

51. O agente penitenciário ou socioeducativo que tenha ingressado nessa carreira até a data de 
promulgação da Emenda poderá aposentar, voluntariamente, com 55 anos de idade, para ambos os 
sexos, 25 anos de contribuição, se mulher, e trinta anos de contribuição, se homem; e vinte anos de 
exercício em cargo de agente penitenciário ou socioeducativo, para ambos os sexos. A partir de 1º 
de janeiro de 2020, o limite mínimo de atividade em cargo de agente penitenciário ou 
socioeducativo passará a ser acrescido em um ano a cada dois anos de exercício, até atingir 25 anos 
ambos os sexos. 

52. O servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos 
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a 
caracterização por categoria profissional ou ocupação e enquadramento por periculosidade, que 
tenha ingressado no serviço público até a data de promulgação da Emenda poderá aposentar, 
voluntariamente, quando o somatório da idade e do tempo de contribuição equivaler a 86 pontos 
para ambos os sexos, sujeita a 25 anos de efetiva exposição e contribuição, vinte anos de efetivo 
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. A partir 
de 1º de janeiro de 2020, a pontuação será acrescida de um ponto a cada ano, até atingir o limite de 
99 pontos em atividade especial sujeita a 25 anos de efetiva exposição e contribuição. 

53. O servidor público com deficiência, previamente submetido à avaliação biopsicossocial 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que tenha ingressado no serviço público 
até a data de promulgação da Emenda poderá aposentar, voluntariamente, com 35 anos de 
contribuição, para as deficiências consideradas leves, 25 anos de contribuição, para as deficiências 
consideradas moderadas, vinte anos de contribuição, para as deficiências consideradas graves, vinte 
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria. Caso o servidor tenha se tornado pessoa com deficiência ou teve alteração no grau 
de deficiência após a vinculação ao RPPS, os tempos de contribuição serão proporcionalmente 
ajustados, considerando o número de anos em que exercer atividade laboral sem deficiência e com 
deficiência e observado o grau de deficiência correspondente, na forma estabelecida para o RGPS. 

54. A lei complementar estabelecerá a forma de ajuste da pontuação quando o aumento na 
expectativa de sobrevida da população brasileira atingir os 65 anos de idade. 

55. Os proventos de aposentadoria corresponderão: 

a) à integralidade da remuneração, para os servidores que ingressaram no serviço público até 
31/12/2003 e que não optaram pelo regime de previdência complementar, desde que cumpram a 
idade mínima de 62 anos para mulher e 65 anos para homem; no caso de titulares de cargo de 
professor, a idade mínima é de sessenta anos de idade, para ambos os sexos; para o servidor 
público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos 
e biológicos prejudiciais à saúde a idade é de sessenta anos, para ambos os sexos; e para os 
policiais e agentes penitenciários ou socioeducativos que tenham ingressado na carreira antes da 
implementação de regime de previdência complementar. Os proventos serão reajustados na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade; 

b) a 60% da média das bases de contribuição correspondentes a 100% de todo o período 
contributivo a qualquer regime previdenciário, desde a competência de julho de 1994, ou desde a 
competência do início da contribuição, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que 
exceder a vinte anos de contribuição, até o limite de 100%, para os servidores públicos não 
contemplados no item anterior, exceto para o servidor com deficiência, que corresponderá a 100% 
da média aritmética simples. Os proventos serão reajustados nos termos estabelecidos para o 
RGPS; e 
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c) o disposto nos itens anteriores não se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público 
após a instituição do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção 
correspondente. Nesse caso, os proventos de aposentadoria corresponderão a 60% da média 
aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição correspondentes a 100% de 
todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994, ou desde a competência do 
início da contribuição, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que exceder a vinte anos de 
contribuição, até o limite de 100%, observado, para o resultado da média aritmética, o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Para os servidores com deficiência, os proventos 
corresponderão a 100% da média aritmética simples. Os proventos serão reajustados nos termos 
estabelecidos para o RGPS. 

56. O abono de permanência foi mantido aos servidores que dele fazem jus e que continuem em 
atividade, acrescendo-se que os entes federativos devem estabelecer condições para a continuidade 
de seu pagamento equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. Caso o 
ente federativo não estabeleça os critérios, o abono de permanência será pago no valor da 
contribuição previdenciária. 

Pensão por morte dos servidores públicos que tenham ingressado antes do regime de 
previdência complementar 
57. A regra de transição de pensão por morte para os dependentes do servidor que ingressou antes 
do regime de previdência complementar ou que não fez a opção a esse regime utilizará um sistema 
de cotas familiar (50%) e individual (10% por dependente, até o limite de 100%), com regras 
específicas conforme o falecimento ocorra em atividade (as cotas serão calculadas sobre o valor 
dos proventos a que o servidor público teria direito se fosse aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito, exceto no caso de o óbito ter sido decorrente de acidente do trabalho, 
doença profissional ou do trabalho, hipótese em que corresponderão à totalidade da remuneração 
do servidor, e em qualquer hipótese, o limite máximo estabelecido para o RGPS, acrescido de 70% 
da parcela excedente a esse limite) ou na aposentadoria (as cotas serão calculadas sobre a totalidade 
dos proventos até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de 70% da 
parcela excedente a esse limite). O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais 
por dependente, o rol de dependentes, a sua qualificação e as condições necessárias para 
enquadramento, bem como o reajuste serão os mesmos aplicáveis ao RGPS. 

Regime de previdência dos titulares de mandatos eletivos 
58. Os atuais titulares de mandato eletivo poderão permanecer nos regimes previdenciários aos 
quais se encontram vinculados, vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de novos 
regimes dessa natureza. Nesse caso, devem cumprir período adicional correspondente a 30% do 
tempo de contribuição que faltaria para aquisição do direito à aposentadoria na data de 
promulgação da emenda e completar 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. 

59. O § 13 do art. 40 prevê que ao agente público detentor de mandato público aplicar-se-á o 
RGPS. 

Disposições transitórias relacionadas aos RPPS 
60. Até que entre em vigor a lei complementar, aplicam-se as normas gerais de organização e 
funcionamento, de responsabilidade previdenciária na gestão dos RPPS e de benefícios 
previdenciários estabelecidos pela Lei 9.717/1998, e o seguinte: 

a) os benefícios dos RPPS ficam limitados às aposentadorias e à pensão por morte; 

b) os benefícios de natureza estatutária, como afastamentos por incapacidade temporária para o 
trabalho e salário maternidade, deverão ser pagos diretamente pelo ente federativo; 

c) os servidores serão aposentados: voluntariamente (65 anos de idade, se homem, 62 anos de 
idade, se mulher e 25 anos de contribuição - sendo que se deve cumprir dez anos de efetivo 
exercício no cargo público e cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria), 
por incapacidade permanente para o trabalho (quando insuscetível de readaptação), ou 
compulsoriamente (aos 75 anos de idade); 
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d) o servidor titular de cargo de professor poderá se aposentar aos sessenta anos de idade e trinta 
anos de contribuição, exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio, dez anos de efetivo exercício de serviço público e cinco 
anos no cargo em que for concedida a aposentadoria, ambos os sexos; 

e) o policial poderá se aposentar aos 55 anos de idade, trinta anos de contribuição e 25 anos de 
efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, para ambos os sexos; 

f) o agente penitenciário ou socioeducativo poderá se aposentar aos 55 anos de idade, trinta anos de 
contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargo dessa natureza, para ambos os sexos; 

g) o servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos 
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde poderá se aposentar aos sessenta anos de idade, 
25 anos de efetiva exposição e contribuição, dez anos de efetivo exercício de serviço público e 
cinco anos no cargo em que for concedida a aposentadoria; 

h) o servidor público com deficiência poderá se aposentar aos 35 anos de contribuição (para 
deficiências consideradas leves), 25 anos de contribuição (para deficiências consideradas 
moderadas), vinte anos de contribuição (para deficiências consideradas graves), dez anos de efetivo 
exercício de serviço público e cinco anos no cargo em que for concedida a aposentadoria; 

i) os proventos de aposentadoria voluntária, para os professores, para os policiais, para os agentes 
penitenciários ou socioeducativos e para os servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde corresponderão a 
60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição, observados os 
critérios estabelecidos para o RGPS, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que exceder 
aos vinte anos de contribuição para as aposentadorias; 

j) os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho corresponderão a 
60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição, acrescidos de 
2% para cada ano de contribuição que exceder a vinte anos de contribuição, exceto em caso de 
acidente de trabalho, de doenças profissionais e de doenças do trabalho, caso em que 
corresponderão a 100% da média, para as aposentadorias; 

k) os proventos das aposentadorias compulsórias corresponderão ao resultado do tempo de 
contribuição dividido por vinte, limitado a um inteiro, multiplicado pelo resultado do cálculo 
previsto para as aposentadorias voluntárias, ressalvado o caso da aposentadoria voluntária ser mais 
favorável; 

l) os proventos das aposentadorias de servidor com deficiência corresponderão a 100% da média 
aritmética; 

m) o valor do benefício da pensão por morte equivalerá a uma cota familiar de 50%, acrescida de 
cotas de 10% por dependente, até o limite de 100%. Os critérios para concessão da pensão por 
morte serão iguais aos aplicáveis ao RGPS. 

n) em relação à acumulação de benefícios previdenciários, é vedada a acumulação de mais de uma 
aposentadoria à conta do RPPS, salvo se relacionadas aos cargos acumuláveis e de mais de uma 
aposentadoria ou de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro à conta do RGPS. 
Além disso, a pensão por morte do RGPS pode ser acumulada com pensão por morte do RPPS ou 
dos sistemas de proteção dos militares e com a aposentadoria do RGPS, RPPS ou dos sistemas de 
proteção dos militares, porém, será assegurado o direito de recebimento do valor integral do 
benefício mais vantajoso, aos demais benefícios será aplicado redutor escalonado por faixas 
remuneratórias (nos percentuais de 20, 40, 60 e 80%). 

Instituição da contribuição extraordinária e ampliação da base de cálculo dos aposentados e 
dos pensionistas 
61. Até que entre em vigor a lei complementar, a União, os Estados, o DF e os Municípios ficam 
autorizados a instituir contribuição extraordinária para promover o equacionamento de déficit 
atuarial e a ampliar a base das contribuições devidas pelos aposentados e pensionistas, para que a 
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incidência alcance o valor dos proventos de aposentadoria e pensões acima de um salário mínimo. 

Alteração da alíquota de contribuição dos servidores públicos da União 
62. Até que entre em vigor a lei que altere o plano de custeio do RPPS, a contribuição ordinária do 
servidor será efetuada conforme as alíquotas da tabela abaixo, que apresenta uma comparação com 
as alíquotas vigentes: 

Tabela 62 - Alíquotas RPPS - Vigentes e Propostas 
RPPS 
Hoje  Proposta 
Faixa Salarial (R$) Alíquota Faixa Salarial 

(R$) 
Alíquota* 

Ingresso até 2013 sem migração para 
previdência complementar 

11% sobre a 
remuneração 

Até 1 Salário 
Mínimo 7,5% 

De R$ 998,01 a 
R$ 2.000,00 9% 

De 2.000,01 a 
R$ 3.000,00 12% 

Ingresso até 2013 com migração para 
previdência complementar 

11% até o teto do 
RGPS 

De 3.000,01 a 
R$ 5.839,45 14% 

De 5.839,46 a 
10.000,00 14,5% 

De 10.000,01 a 
20.000,00 16,5% 

Ingresso a partir de 2013 11% até o teto do 
RGPS 

De 20.000,01 a 
39.000,00 19% 

Acima de 
39.000,00 22% 

*As alíquotas serão aplicadas de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor 
público. 

63. Os valores serão reajustados na mesma data e no mesmo índice em que ocorrer o reajuste dos 
benefícios do RGPS. 

64. Os Estados, o DF e os Municípios terão 180 dias para adequar as alíquotas de contribuição 
devida por seus servidores, podendo adotar o escalonamento e a progressividade de apuração das 
alíquotas previstas na esfera federal. Decorrido o prazo sem a adequação desses entes, a alíquota a 
ser aplicada será de 14%. 

14.5.2. Capitalização e custo de transição 

65. O Requerimento de Informações 256/2019 da Câmara dos Deputados solicitou esclarecimentos 
sobre parâmetros e mecânica de funcionamento de um sistema de capitalização no regime 
previdenciário conforme consta da PEC 6/2019. 

66. Em resposta, datada de 3/5/2019, a Secretaria de Previdência explicou que (peça 50, arquivo 
Requerimento-de-Informação-256-2019-SEI_12100.100712_2019_05 dos itens não digitalizáveis, 
p.8): 

as regras que se pretende introduzir por meio da PEC 6/2019 restringiram-se a estipular diretrizes e 
princípios gerais para o funcionamento de um sistema com base na capitalização, deixando aberto o 
caminho para que o País se aproxime das melhores práticas em termos de adoção desse modelo e 
possa tirar proveito das relações positivas esperadas entre a maior formação de poupança, 
investimento e crescimento econômico. 

67. Assim, a proposta prevê que uma futura lei complementar ‘estabelecerá parâmetros e mecânica 
de funcionamento para introdução de um pilar de capitalização’, devendo essa lei considerar 
(peça 50, arquivo Requerimento-de-Informação-256-2019-SEI_12100.100712_2019_05 dos itens 
não digitalizáveis, p. 8): 
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o grau de informalidade do mercado de trabalho, o custo fiscal de sua implementação, adequação e 
previsibilidade dos benefícios previdenciários a serem gerados, bem como o custo administrativo a 
ser suportado pelos contribuintes na gestão das contas individuais em capitalização. 

68. O Requerimento de Informações elencou diversas perguntas que deveriam ser respondidas pela 
SPREV, tais como: ‘qual a base de dados e as equações de cálculo das projeções do custo de 
transição para o regime de capitalização?’; ‘quais as hipóteses para os cálculos?’; ‘quais os cenários 
de implantação do regime de capitalização?’; ‘quais as séries de dados da trajetória de evolução da 
despesa previdenciária do regime de repartição do RGPS e RPPS em valor nominal, real e 
percentual do PIB até 2060, após a implantação do regime de capitalização?’; ‘qual a magnitude 
prevista no crescimento da dívida pública associada ao custo de transição para o regime de 
capitalização?’ 

656. No entanto, a resposta da SPREV seguiu um padrão conforme abaixo (peça 50, arquivo 
Requerimento-de-Informação-256-2019-SEI_12100.100712_2019_05 dos itens não digitalizáveis, 
p. 10): 

Somente com a aprovação da lei complementar a que se refere o art. 201-A introduzido pela PEC 
6/2019, será estruturado o modelo do regime de capitalização, com o estabelecimento de suas 
variáveis e regras. 

69. Dessa forma, percebe-se que a PEC traz somente diretrizes e princípios gerais para o 
funcionamento de um sistema de capitalização. Os estudos deverão ser realizados quando da 
apresentação da lei complementar. Assim, a avaliação sobre os custos de transição de uma reforma 
para o sistema de capitalização restou prejudicada. 

14.5.3. Alterações propostas pela Câmara dos Deputados 
70. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados propôs as seguintes alterações aos itens da PEC 
6/2019: 

1) a forma como se definirá a verificação de inviabilidade de readaptação e a realização das 
avaliações periódicas da aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho deverão ser 
delineadas na lei de cada ente federativo; 

2) a idade mínima, o tempo de contribuição e os demais requisitos e critérios para concessão de 
aposentadoria voluntária serão definidos em lei complementar de cada ente federativo; 

3) cada ente federativo terá autonomia para definir as regras de cálculo de proventos de 
aposentadoria que serão aplicáveis aos seus servidores; 

4) alteração do art. 40 para: 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores 
ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial. 

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas 
para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na 
forma de lei do respectivo ente federativo; 

…………………………………………………………………………………… 

III - no âmbito da União, aos sessenta e dois anos de idade, se mulher, e aos sessenta e cinco anos 
de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade 
mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o 
tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente 
federativo; 
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5) acréscimo do § 4º-A ao art. 40 que prevê que a aposentadoria voluntária do servidor com 
deficiência será reconhecida mediante avaliação biopsicossocial, com garantia de idade e tempo de 
contribuição diferenciados em relação aos definidos para os servidores em geral, nos termos de lei 
complementar de cada ente federativo. Até que a lei discipline esse artigo, a aposentadoria da 
pessoa com deficiência, tanto do RGPS quanto do RPPS, será concedida na forma da 
Lei Complementar 142/2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios, sendo que o 
servidor público deve cumprir tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e 
de cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria; 

6) acréscimo do § 4º-B ao art. 40, que define que a idade e o tempo de contribuição podem ser 
diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente 
socioeducativo, de policial da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, de policiais federais, 
rodoviários federais, ferroviários federais e civis, conforme lei complementar de cada ente 
federativo; 

7) acréscimo do § 4º-C ao art. 40 que estabelece que a idade e o tempo de contribuição poderão ser 
diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação 
destes agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação e o enquadramento 
por periculosidade, nos termos de lei complementar de cada ente federativo; 

8) acréscimo do § 22 ao art. 40 que prevê: 

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar 
federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de 
responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: 

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social; 

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; 

III - fiscalização pela União e controle externo e social; 

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; 

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para 
vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de 
qualquer natureza; 

VI - mecanismos de equacionamento do déficit atuarial; 

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados 
com governança, controle interno e transparência; 

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições 
relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime; 

IX - condições para adesão a consórcio público; 

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias 
e extraordinárias; 

9) nova previsão do § 1º do art. 149 da Constituição, que as contribuições para custeio de regimes 
próprios de previdência social possam ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de 
contribuição ou do benefício recebido. Foram incluídos os §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C que tratam sobre 
contribuições ordinárias e extraordinárias no caso de déficit atuarial para os ativos, aposentados e 
pensionistas; 

10) o servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data 
de entrada em vigor da Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 56 anos de idade, se mulher, e 61 anos de 
idade, se homem; trinta anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; 
vinte anos de efetivo exercício no serviço público; cinco anos no cargo efetivo em que se der a 
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aposentadoria; e somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 
86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem. A partir de janeiro de 2022, a idade mínima será de 
57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem. A pontuação sofrerá acréscimos anuais 
até atingir o limite de cem pontos, se mulher e de 105 pontos, se homem; 

11) para os servidores titulares de cargo de professor os requisitos serão: 51 anos de idade, se 
mulher, e 56 anos de idade, se homem (a partir de janeiro de 2022, a idade da mulher passa a ser de 
52 anos e do homem de 57 anos); 25 anos de contribuição, se mulher, e trinta anos de contribuição, 
se homem; e 81 pontos, se mulher, e 91, se homem. A partir de janeiro de 2020 será aplicado o 
acréscimo de um ponto, até atingir o limite de 92 pontos, se mulher, e de cem pontos, se homem; 

12) outra regra é prevista para servidores públicos: poderão aposentar-se voluntariamente quando 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 57 anos de idade, se mulher, e sessenta anos 
de idade, se homem; trinta anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem; 
vinte anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria; período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada 
em vigor da Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição (30 anos, 
se mulher, 25 anos, se homem). Para o cargo de professor, os requisitos de idade e o tempo de 
contribuição serão reduzidos em cinco anos; 

13) o policial e os ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo que 
tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 
poderão aposentar-se, observada a idade mínima de 55 anos, na forma da Lei Complementar 
51/1985. Podem, ainda, se aposentar aos 52 anos de idade, se mulher, e 53 anos de idade, se 
homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na 
data de entrada da Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na 
Lei Complementar 51/1985; 

14) exclui o art. 201-A e o art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que 
tratavam sobre o regime de capitalização; 

15) o BPC continua inalterado, foi incluído apenas o parágrafo único ao art. 203 para definir que se 
considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 
mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo, admitida a adoção de critérios de 
vulnerabilidade social, nos termos da lei. Foram suprimidos os arts. 40, 41 e 42 da PEC (que 
tratavam sobre transferência de renda à pessoa com deficiência em condição de miserabilidade, 
transferência de renda à pessoa idosa em condição de miserabilidade e condição de miserabilidade, 
respectivamente); 

16) o salário-família, o auxílio-reclusão e o abono salarial serão concedidos apenas àqueles que 
tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43; 

17) no RGPS, os trabalhadores rurais que exerçam suas atividades em regime de economia familiar 
terão direito a aposentadoria aos sessenta anos de idade, se homem e 55 anos de idade, se mulher; 

18) no RGPS, os professores que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio terão o requisito de idade reduzido em cinco 
anos; 

19) no RGPS, a professora que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição em efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o 
somatório da idade e do tempo de contribuição será equivalente a 81 pontos, acrescentados um 
ponto a cada ano a partir de janeiro de 2020 até atingir o limite de 92 pontos; 

20) no RGPS, a regra de transição para quem se aposenta por idade mantém o tempo de 
contribuição de 15 anos para as mulheres; 

21) no RGPS, as disposições transitórias para os professores sofreram alteração em relação a 
aposentadoria com idade mínima ou tempo de contribuição: ao professor que comprove 25 anos de 
contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e 
no ensino fundamental e médio e possua 57 anos de idade, se mulher, e sessenta anos de idade, se 
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homem; 

22) inclusão de mais uma regra de transição para o RGPS: aposentadoria aos sessenta anos de 
idade, se homem, e 57 anos, se mulher, 35 anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 
contribuição, se mulher, além de período adicional de contribuição correspondente ao tempo que 
faltar na data de entrada em vigor da futura EC. Para os professores há uma redução de cinco anos 
para os requisitos de idade e tempo de contribuição; 

23) no tocante às regras de transição para aposentadoria do trabalhador em atividades prejudiciais à 
saúde, as regras para o RPPS e o RGPS foram unificadas. No RPPS há, ainda, a exigência de vinte 
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a 
aposentadoria. Assim, a aposentadoria será concedida quando o total da soma resultante da idade e 
do tempo de contribuição for: 66, 76 e 86 para quinze anos, vinte anos e 25 anos de efetiva 
exposição, respectivamente. A partir de janeiro de 2020, a pontuação passa a sofrer acréscimos até 
atingir, respectivamente, 81, 91 e 96 pontos para ambos os sexos; 

24) houve mudança na pensão por morte em relação a garantia de que, quando houver dependente 
inválido, com deficiência grave, intelectual ou mental, o benefício seja equivalente a 100% da 
aposentadoria; 

25) as regras de acumulação de pensão foram unificadas para RPPS e RGPS em um mesmo 
dispositivo. Foi proposto o acréscimo de uma nova faixa de acumulação que permitirá a percepção 
de 10% do que exceder quatro salários mínimos; 

26) a previsão de que as idades deveriam ser ajustadas quando houvesse aumento na expectativa de 
sobrevida da população brasileira foi suprimida. 

(...) 

72. O benefício corresponderá a 60% da média aritmética simples das remunerações adotadas como 
base para contribuições ao RGPS, ou como base para contribuições decorrentes das atividades 
militares, atualizados monetariamente, correspondentes a cem por cento do período contributivo 
desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela 
competência, com acréscimo de dois por cento para cada ano de contribuição que exceder o tempo 
de vinte anos de contribuição para as aposentadorias por incapacidade permanente aos segurados 
do RGPS. 

73. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de 
trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, o benefício corresponderá a cem por 
cento da média aritmética. 

74. Para o servidor que se aposenta compulsoriamente o valor da aposentadoria corresponderá ao 
resultado do tempo de contribuição dividido por vinte anos, limitado a um inteiro, multiplicado por 
60% da média aritmética, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para 
aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. 

14.5.4. PL 1.645/2019 - Reestruturação salarial da carreira e do sistema de proteção social dos 
militares das Forças Armadas 
75. O Projeto de Lei (PL) 1645/2019 modifica a Lei 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares; a Lei 3.765/1960, que dispõe sobre as pensões militares; a Lei 4.375/1964 - Lei do 
Serviço Militar; a Lei 5.821/1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças 
Armadas; e a Lei 12.705/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação 
de militares de carreira do Exército. 

76. O Projeto de Lei, segundo o governo, tem como princípios: 

a) participar do esforço para se atingir o equilíbrio fiscal; 

b) racionalizar efetivos, reduzir custos, modernizar a gestão da carreira, aperfeiçoar a legislação; 

c) preservar e reconhecer as peculiaridades das atividades militares, a disponibilidade permanente e 
a dedicação exclusiva; 
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d) garantir a sustentabilidade do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas 
(SPSMFA); 

e) reestruturar as carreiras militares, os fluxos e a produtividade, valorizando a meritocracia; 

f) incrementar programas e projetos estratégicos; 

g) remuneração em níveis condizentes às carreiras de Estado. 

77. As alterações visam, em regra, no tocante à participação no esforço do equilíbrio fiscal, um 
aumento no se refere às contribuições nas pensões dos dependentes dos militares, conforme se 
demonstra sinteticamente na tabela abaixo: 

Tabela 64 - Contribuição nas pensões dos dependentes dos militares 
Hoje 
Contribuintes 
obrigatórios Militares excluídos Alíquota 

(%) Base de cálculo 

Militares das FFAA 

O aspirante da 
Marinha, o cadete do 
Exército e da 
Aeronáutica e o aluno 
das escolas, centros ou 
núcleos de 
formação de oficiais e 
de praças e das escolas 
preparatórias e 
congêneres 

7,5 
Incide sobre as parcelas 
que compõem os 
proventos na Inatividade. 

cabos, soldados, 
marinheiros e taifeiros, 
com menos de dois 
anos de efetivo serviço 

0,0 

Militares das FFAA que 
fizeram opção de que trata 
o art. 31 da Medida 
Provisória 2.215-10, de 
2001, a ser paga pela filha 
pensionista.  

Aqueles que não 
optaram 1,5 

Incide sobre as parcelas 
que compõem os 
proventos na Inatividade. 

Proposta 
Contribuintes 
obrigatórios Militares excluídos Alíquota 

(%) Base de cálculo 

Militares das FFAA (sem 
exceção) e Pensionistas (a 
partir de 1º/1/2020) 

Não há 

8,5 em 
2020 
9,5 em 
2021 
10,5 em 
2022 
 

incidirá sobre as parcelas 
que compõem os 
proventos na inatividade e 
sobre o valor integral da 
quota-parte percebida a 
título de pensão militar. 

Militares das FFAA em 
relação a filhas pensionistas Não há 1,5 

incidirá sobre as parcelas 
que compõem os 
proventos na inatividade e 
sobre o valor integral da 
quota-parte percebida a 
título de pensão militar. 

78. No que se refere a reestruturação da carreira, há proposta de aumento dos soldos dos militares, 
bem como nas condições de recebimento de ajuda de custo, conforme anexos VI e V da proposta, 
respectivamente. 
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79. No que tange à possibilidade de os militares contribuírem para a previdência, a exemplo do que 
acontece com os servidores públicos civis, o texto não faz qualquer menção, continuando o sistema 
de proteção dos militares como regime meramente administrativo e não previdenciário, o qual 
exige contribuição somente para as pensões, sob a alegação principal de que a entrada do militar 
para reserva pode ser revertida a qualquer momento no interesse da nação. 

80. O texto do PL 1.645/2019, ainda, parece restituir o antigo direito dos militares (oficiais e 
praças) de deixar aos seus beneficiários a pensão militar correspondente ao posto que possuía, com 
valor proporcional ao seu tempo de serviço, vetado pela MP 2.215-10. O art. 20 e seu parágrafo 
único da Lei 3.765/1960 passa a prever esta situação. 

81. Pela proposta de reforma, o militar das Forças Armadas (FFAA) terá o provento calculado com 
base no soldo integral do posto ou da graduação que possuía quando da transferência para a 
inatividade remunerada, quando atingir 35 anos de serviço e não mais trinta anos nos termos da 
atual legislação, consignada no estatuto dos militares. 

82. O art. 104 da Lei 6.880/1980 foi alterado pelo texto do PL 1.645/2019, excluindo a 
possibilidade de o militar passar para reforma a pedido. ‘Art. 104. A passagem do militar à situação 
de inatividade por reforma será efetuada ex officio.’ (NR)’. 

83. Também aumenta a idade para que ocorra a passagem para a reforma, com um pedágio que 
varia de sete a doze anos, escalonados de acordo com a patente militar, conforme alterações no 
art. 106 da Lei 6880/1980. 

84. O § 3º do art. 3º da Lei 6.880/1980 foi incluído pelo texto da reforma para deixar claro que o 
militar temporário não adquire estabilidade e passa a compor a reserva não remunerada após ser 
desligado do serviço ativo. 

85. A transferência, a pedido, do militar para a reserva remunerada se dá com o mínimo de 35 anos 
de serviço, combinados com mais duas exigências expostas nos incisos I e II, alterando o art. 97 da 
Lei 6.880/1980. 

86. Para os que já têm trinta anos de serviço na data da promulgação do PL, podem entrar para a 
reserva remunerada. Aqueles que ainda não têm esse tempo terão de pagar pedágio de 17% sobre o 
tempo atualmente necessário para atingir a elegibilidade ao benefício de reserva remunerada. 

87. Também o art. 98 da Lei 6.880/1980 foi alterado, aumentando a idade-limite dos militares que 
entrarão para a reserva ex-officio, com pedágios que variam de quatro a oito anos, conforme a 
patente. Nesse caso, como é do interesse das FFAA que o militar entre para reserva remunerada, a 
regra geral dos 35 anos de serviço não se aplicaria, prevalecendo como critério a idade dos 
militares. 

Tabela 65 - Sistema de Proteção dos Militares 
 Tempo de 

serviço/idade Pedágio Valor do 
benefício Financiamento 

Reserva 
remunerada a 
pedido 

35 anos de serviço1 17%2 Integral3 Tesouro nacional6 

Reserva 
remunerada ex-
officio 

Não se aplica4 Varia de 4 a 
8 anos5 Integral3 Tesouro nacional6 

Reforma Ex-offício (65 a 78 
anos)6 

Varia de 7 a 
12 anos6 Integral3 Tesouro nacional7 

1 Combinados com mais duas exigências expostas nos incisos I e II, alterando o art. 97 da 
Lei 6.880/1980. 
2 Aqueles que ainda não têm esse tempo, terão de pagar pedágio de 17% sobre o tempo 
atualmente necessário para atingir a elegibilidade ao benefício de reserva remunerada - 
alterando, art. 21, inciso II da Lei 12.705/2012. 
3 Calculado com base no soldo integral do posto ou da graduação que possuía quando da 
transferência para a inatividade remunerada - art. 50, inciso II, Lei 6880/1980. 
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4 A regra geral dos 35 anos de serviço não se aplicaria, prevalecendo como critério a idade dos 
militares. 
5 Caso em que a regra geral dos 35 anos de serviço não se aplicaria, prevalecendo como critério 
a idade dos militares. 
6 Escalonados de acordo com a patente militar, conforme alterações no art. 106 da 
Lei 6880/1980. 
7 Sem contribuição previdenciária por parte do militares. Tudo Financiado pelo Tesouro 
Nacional. 

14.5.5. Memórias de cálculo 

14.5.5.1. RGPS e RPPS 
88. O Ofício SEI 153/2019/SPREV/SEPRT-ME (peça 50) encaminhou informações sobre os 
impactos financeiros e memórias de cálculo da PEC 6/2019, em resposta ao Ofício de Requisição 
4, de 23/5/2019 (peças 38 e 44). 

89. A Nota Técnica SEI 4/2019/SPREV/SEPRT-ME apresenta tabela com a estimativa de impacto 
da PEC 6/2019 e apresenta a memória de cálculo dos impactos fiscais da Reforma da Previdência 
(peça 50, arquivo 01-PEC-6-2019-Manifestações técnicas dos itens não digitalizáveis, p. 24-31). 

Impacto da Reforma no RGPS 
90. Segundo a Secretaria, o modelo contempla a evolução das quantidades, dos preços e dos 
valores de diversos grupos de espécie de benefícios previdenciários, modeladas a partir de 
informações de coortes (ou classes anuais) populacionais, as quais consistem do agrupamento de 
indivíduos nascidos no mesmo momento do tempo com características demográficas similares. As 
projeções por idade e por sexo ao longo dos anos são realizadas a partir dessas informações. 

91. O modelo parte da projeção da quantidade de benefícios (estoque), a qual se dá por meio de 
estimativas da dinâmica do fluxo de entradas (concessões) e saídas (cessações) de benefícios do 
sistema, as quais, por sua vez, refletem a transição demográfica em curso no país. Depois, é 
projetada a evolução dos preços fundamentais para o comportamento da despesa previdenciária, ou 
seja, dos rendimentos médios de diversos subconjuntos populacionais, bem como dos valores e dos 
reajustes dos benefícios. Em seguida, são projetados os valores referentes ao cômputo das despesas 
e receitas, bem como das massas salariais de subconjuntos populacionais e crescimento do PIB. Por 
fim, nota-se que o modelo é determinístico, ou seja, a partir da fixação de um conjunto de 
variáveis, ele determina de maneira única os seus resultados. 

92. No caso da projeção da quantidade de benefícios, a população total é decomposta em 
subconjuntos populacionais (‘economicamente ativa’, ‘ocupada’ e ‘contribuintes por faixa de 
rendimento’) a partir da modelagem acerca da dinâmica do mercado de trabalho. A estimativa da 
evolução dos contribuintes é necessária para a estimação da quantidade de segurados passíveis de 
se tornarem elegíveis aos benefícios previdenciários. As aposentadorias e pensões têm sua 
evolução dada pela dinâmica de entradas (concessões) e saídas (cessações) aplicada aos estoques 
passados. Enquanto as concessões são calculadas por meio da aplicação de uma probabilidade de 
concessão, multiplicada pela quantidade de segurados passíveis de atingirem as condições de 
elegibilidade necessárias para requerer o benefício, as cessações refletem a interrupção do 
pagamento dos benefícios, usualmente em virtude de falecimento, estimada a partir das taxas de 
mortalidade anuais da população. 

93. Já as projeções dos ‘preços’ (valores médios de benefício) possuem trajetória de crescimento 
idêntica ao salário mínimo para a parcela de benefícios concedida no valor do piso previdenciário. 
O modelo faz uso da projeção dos rendimentos financeiros médios das subpopulações mencionadas 
anteriormente e da aplicação das regras de cálculo institucionalmente estabelecidas para o cálculo 
dos valores de concessão de cada benefício (como o fator previdenciário, entre outros), para valores 
entre o salário mínimo e o teto. 

94. De maneira geral, a projeção da evolução dos valores totais anuais da despesa dá-se por meio 
da multiplicação entre as quantidades de benefícios e o valor médio anual de benefício. Por fim, 
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ressalta-se que, por meio da multiplicação entre preços e quantidades, é possível estimar a evolução 
das massas salariais dos subconjuntos populacionais. Nesse sentido, a partir da hipótese de que a 
proporção dos salários na renda total da economia mantenha-se constante ao longo do tempo, 
estima-se a evolução da taxa de crescimento do PIB como sendo idêntica à taxa de crescimento da 
massa salarial da população ocupada, enquanto que a receita previdenciária cresce na mesma 
proporção da massa salarial de contribuintes urbanos. 

Hipóteses macroeconômicas e previdenciárias 

95. De acordo com a SPREV, as hipóteses de projeção utilizadas estão explicitadas no Anexo IV.6 
do PLDO 2019. Em relação ao mercado de trabalho, são utilizadas taxas de urbanização, 
participação, ocupação e cobertura contributiva iguais àquelas computadas para o ano de 2014. No 
que se refere aos rendimentos médios, a parcela que recebe o salário mínimo possui crescimento 
real estimado pela hipótese de continuidade de sua regra atual de valorização real, isto é, pelo 
crescimento defasado do PIB. Já a parcela que recebe acima do salário mínimo possui rendimentos 
que crescem à taxa constante de 1,7% ao ano. Por fim, em relação ao crescimento do PIB, o 
modelo utiliza as estimativas constantes na Grade de Parâmetros da SPE/ME até 2021, e, a partir 
disso, projeta o crescimento econômico como igual ao crescimento da massa salarial da população 
ocupada (hipótese implícita de participação dos salários constante na renda). 

96. Em relação a hipóteses para a projeção dos impactos fiscais da proposta de reforma, a fixação e 
aumento das idades mínimas nas regras de acesso às aposentadorias foram incorporadas no modelo, 
levando, assim, à postergação dos fluxos de concessões de benefícios, tanto pelas novas regras 
permanentes, como pelas regras de transição. No caso das regras de cálculo das aposentadorias, 
foram aplicados redutores elaborados por meio da comparação das regras atuais com as fixadas na 
proposta de reforma. Além disso, foi incorporada mudança da regra de cálculo das pensões, tanto 
para as concessões previstas tanto para um salário mínimo como acima deste. Também foram 
computados os efeitos da restrição ao acúmulo de benefícios, bem como da extensão do período 
contributivo para o cálculo do salário de benefício de 80% maiores para a totalidade dos salários de 
contribuição. Por fim, foram projetadas as despesas previdenciárias anualmente no cenário base e 
no cenário de alterações de reforma, logo, a economia reportada refere-se à diferença anual entre os 
diferentes cenários. 

Mudança de alíquota no RGPS 
97. Pela proposta, a incidência das alíquotas será de forma progressiva. A partir dessa metodologia 
e pela tabela proposta em contraponto com a tabela vigente, os contribuintes Empregado, 
Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso, que recebem até R$ 4.499,00 passarão a contribuir 
menos para o RGPS e aqueles com salário de R$ 4.500,00 ou mais passarão a contribuir mais. Em 
termos líquidos, a proposta irá gerar uma queda na arrecadação esperada já que a redução estimada 
na faixa de renda até R$ 4.499,00 supera o aumento da arrecadação com a faixa de renda maior ou 
igual a R$ 4.500,00. 

Impacto da reforma no RPPS 
98. Segundo a SPREV, a metodologia (peça 50, arquivo 01-PEC-6-2019-Manifestações técnicas 
dos itens não digitalizáveis, p. 27): 

é aquela empregada nas avaliações atuariais dos regimes próprios, que possuem, parâmetros 
estabelecidos em normas gerais, que definem, inclusive, quais os regimes financeiros mínimos 
aplicáveis para avaliação dos benefícios. Assim, apesar de o pagamento dos benefícios e o 
recebimento de contribuições se processarem em regime de repartição simples (orçamentário), o 
estudo leva em consideração o regime financeiro de capitalização para aferição dos compromissos 
do plano com os benefícios de aposentadorias e pensões, em atendimento ao previsto na Portaria 
MPS 403/2008 e Portaria MF 464/2018. 

99. Dessa forma, ‘é calculado o valor do compromisso previdenciário, servidor por servidor, a 
partir dos dados biométricos, funcionais e remuneratórios, estimando-se a data provável de 
aposentadoria a partir das regras de elegibilidade e considerando os decrementos de morte ou 
invalidez’ (peça 50, arquivo 01-PEC-6-2019-Manifestações técnicas dos itens não digitalizáveis, 
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p. 27). 

100. A metodologia de financiamento considera como custo normal o valor atuarial anual das 
contribuições, obtido mediante a aplicação das alíquotas de contribuição instituídas em lei sobre o 
valor atuarial das remunerações mensais recebidas no ano (peça 50, arquivo 01-PEC-6-2019-
Manifestações técnicas dos itens não digitalizáveis, p. 27). 

Hipóteses 
101. As hipóteses de projeção utilizadas seguem as explicitadas no Anexo IV.7 do PLDO 2019. 

102. Foram utilizadas as seguintes tábuas biométricas: 

a) Sobrevivência de válidos e inválidos: Tábua específica dos servidores civis da União, segregada 
por sexo e por escolaridade do cargo. 

b) Sobrevivência dos aposentados: Tábua específica dos servidores civis da União, segregada por 
sexo e com escolaridade nível médio. 

c) Sobrevivência dos pensionistas: Tábua mortalidade geral IBGE 2015 - extrapolada a partir da 
idade de 80 anos, por sexo. 

d) Probabilidades de aposentadoria por invalidez: Taxas definidas na tábua ‘Álvaro Vindas’. 

Hipóteses previdenciárias 
103. As idades mínimas e critérios específicos (tempo de contribuição, tempo de cargo, tempo de 
atividade) utilizados foram considerados de acordo com as novas idades de acesso (regra 
transitória) para os benefícios programados (aposentadorias), bem como as regras de transição para 
os atuais servidores. 

104. Já em relação às novas regras de cálculo foi aplicado um redutor de 30% na taxa de reposição 
média das pensões, a partir da hipótese de que nova alíquota média com a reforma será de 70% (2 
dependentes em média: 50 +20 = 70%). 

105. Ressaltou-se que os valores dependem das premissas adotadas, especialmente o 
comportamento para aposentadoria a partir da entrada em vigor da PEC, pois o cálculo foi 
modelado com a premissa de que os servidores aguardarão a melhor regra de elegibilidade para 
concessão e reajuste do benefício (integralidade e paridade). 

Mudança de alíquota no RPPS 
106. Pela proposta, a incidência das alíquotas será de forma progressiva, assim, os servidores ativos 
que recebem menos, contribuirão com menos e aqueles com salários maiores passarão a contribuir 
mais. Em termos brutos, sem considerar os impactos para a arrecadação do Imposto de Renda, a 
proposta irá gerar um aumento na arrecadação. 

Assistência fásica e focalização do abono salarial 
107. O cálculo apresentado nesta parte é explicado conforme abaixo (peça 50, arquivo 01-PEC-6-
2019-Manifestações técnicas dos itens não digitalizáveis, p. 30): 

1. Desenvolvimento Matemático: 

a. Foram utilizados como premissas para o cálculo do benefício fásico: 

i. Estimativa da população realizada pelo IBGE até 2060; 

ii. Estoque de benefícios BPC em dezembro de 2018 (folha de novembro de 2018), considerando a 
idade que o requerente solicitou o benefício; 

iii. Faixas de renda e proporção da população por idade informado na PNAD 2017; 

iv. Proporção da população feminina que recebe Bolsa Família na faixa etária estipulada pela 
fásica; 

v. O quanto se reduz de benefícios por faixa etária do BPC; 
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b. Para simulação do Abono salarial, foram considerados dados conservadores: Proporção de 
variação de 2018/2017 dos benefícios pagos; 

c. Todos os cálculos foram trazidos para valores de hoje; 

2. Forma de implementação do cálculo: 

a. Em relação à fásica: 

i. Estimou-se o cálculo dos gastos em relação a proporção da população em cada faixa etária e por 
valor estimado para cada idade; 

ii. Estimou-se o quanto seriam as novas concessões de BPC, guardando-se o estoque, pois trata-se 
de direito anteriormente concedido; 

b. Em relação ao abono, como estimativa conservadora, foi utilizada a variação entre 2017 e 2018 
por faixa salarial, estimando-se a proporção baseada na variação entre os anos: 

i. Acréscimo de 8,75% da quantidade no pagamento do abono nas faixas de 0 a 1 salário mínimo; 

ii. Crescimento anual da quantidade no pagamento do abono nas faixas de 1 a 1,5 salário mínimo 
de 4,64%; 

iii. Decréscimo de 2,93% anualmente na quantidade de benefícios pagos de 1,5 a 1,9 salários 
mínimos; 

iv. Decréscimo de 8,65% anualmente na quantidade de benefícios pagos de 1,9 a 2 salários 
mínimos; 

108. O resultado final é verificado na tabela abaixo: 

Tabela 66 - Economia com a PEC 6/2019 

DETALHAMENTO 20202021202220232024 2025 2026 2027 2028 2029 10 
anos 

RGPS (Total) 6,4 21,9 33,4 47,3 65,6 84,7 104,3126,0148,4169,9807,9 
RURAL 1,0 2,1 3,4 5,1 7,0 9,3 11,8 14,5 17,5 20,7 92,4 
Aposentadoria por Idade 0,9 1,8 2,9 4,1 5,4 6,8 8,4 10,1 12,0 13,9 66,4 
Pensão por Morte 0,1 0,3 0,5 1,0 1,6 2,4 3,4 4,4 5,6 6,8 26,1 
URBANO 7,9 22,4 32,7 44,9 61,4 78,3 95,4 114,5134,0152,4743,9 
Aposentadoria por Idade 1,8 4,2 6,9 9,8 11,6 13,3 15,1 18,6 22,3 24,4 128,0 
Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição 4,2 12,6 16,9 22,5 33,6 45,1 56,5 68,4 80,4 92,7 432,9 

Tempo de Contribuição 3,5 10,6 13,5 17,7 27,4 37,5 47,5 57,9 68,4 79,3 363,4 
Professor 0,1 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 12,0 
Especial 0,5 1,6 2,8 3,9 5,1 6,3 7,5 8,7 9,9 11,2 57,6 
Aposentadoria por Invalidez 0,9 2,4 4,0 5,5 7,1 8,7 10,3 11,9 13,5 15,2 79,4 
Pensão por Morte 1,0 3,1 5,1 7,4 9,7 12,1 14,5 17,0 19,6 22,2 111,7 
Outros 0,0 0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,8 -1,0 -1,5 -1,8 -2,2 -8,2 
Novas Alíquotas de Contribuição -2,5 -2,6 -2,7 -2,7 -2,8 -2,9 -2,9 -3,0 -3,1 -3,2 -28,4 
RPPS União (Total) 10,0 14,0 17,4 20,6 24,1 26,4 27,7 28,3 28,3 27,7 224,5 
Redução de Despesa 5,5 8,6 11,4 14,0 16,8 18,6 19,8 20,3 20,4 20,0 155,4 
Aumento da Receita 1,0 2,0 2,8 3,6 4,5 5,1 5,5 5,7 5,7 5,6 41,4 
Novas Alíquotas de Contribuição 3,5 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 27,7 
BPC/Loas Idoso -0,7 -0,2 0,4 1,2 2,0 3,3 4,7 6,3 7,9 9,8 34,8 
Focalização do abono salarial 0,0 8,3 16,9 17,7 18,5 19,5 20,5 21,5 22,7 23,9 169,4 
TOTAL 15,8 44,0 68,2 86,8 110,2133,8157,2182,1207,3231,31.236,5 
Fonte: Apresentação do Governo 25/4/2019. 

109. Em razão dos aperfeiçoamentos e ajustes realizados na aprovação da PEC 6/2019 pela Câmara 
dos Deputados, a economia com a PEC 6/2019 aprovada por essa Casa do Congresso pode ser 
visualizada na tabela abaixo: 
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Tabela 67 - Economia com a PEC 6/2019 após ajustes da Câmara dos Deputados 
*em R$ bilhões de 2019 

Decomposição 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 10 
anos 

RGPS (Total) (I) 3,6 16,4 25,8 38,1 54,5 71,2 87,6 103,7 119,3 134,7 654,7 
Aposentadoria por Idade 1,7 4,0 6,6 9,4 10,9 12,4 14,0 15,6 17,2 18,8 110,7 
Aposentadoria por 
Tempo de Contribuição  3,5 10,5 14,1 19,7 30,6 41,5 51,8 62,0 71,1 79,9 384,8 

Aposentadoria por 
Invalidez 0,9 2,4 3,9 5,5 7,0 8,6 10,2 11,8 13,4 15,0 78,6 

Pensão por Morte 1,0 3,0 5,1 7,6 10,4 13,4 16,6 20,0 23,6 27,4 128,1 
Outros -1,0 -0,9 -1,1 -1,3 -1,5 -1,7 -2,0 -2,5 -2,8 -3,1 -18,0 
Novas Alíquotas de 
Contribuição -2,5 -2,6 -2,7 -2,7 -2,8 -2,9 -2,9 -3,0 -3,1 -3,2 -28,4 

IRPF RGPS -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -1,2 
RPPS União (Total) (II) 4,8 8,2 11,4 13,9 17,3 19,7 22,0 19,7 21,1 21,6 159,8 
Aposentadorias 1,5 4,2 6,8 8,7 11,4 13,3 15,2 13,2 14,3 14,5 103,2 
Pensão por Morte 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,6 1,8 2,0 11,2 
Receita da postergação 
de benefícios 0,0 0,8 1,5 2,0 2,8 3,2 3,7 2,9 3,2 3,2 23,5 

Novas Alíquotas de 
Contribuição 3,2 3,0 2,8 2,8 2,6 2,5 2,2 2,4 2,2 2,2 25,7 

IRPF RGPS -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -3,8 
Focalização do abono 
salarial (III) 0,0 3,8 7,8 8,1 8,4 8,8 9,2 9,6 10,1 10,5 76,4 

BPC/Loas (IV) 0,2 0,6 1,1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,6 4,1 4,7 23,4 
Subtotal (I a IV) 8,5 29,0 46,0 61,7 82,3 102,2 121,8 136,6 154,7 171,5 914,3 
CSLL (adicional de 5% 
para bancos) 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 19,2 

TOTAL GERAL 10,1 30,6 47,6 63,4 84,0 104,0 123,6 138,5 156,6 173,5 933,5 
Fonte: site da previdência, acessado em 27/8/2019. 
(http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/07/18_07_19_Impacto_Fiscal_PEC_06_R_9335milhoes_
1oturno.pdf.) 

110. Em resumo, a proposta do Governo para PEC 6/2019 previa uma economia em dez anos de 
R$ 1.236,5 bilhões e após os ajustes aprovados na Câmara dos Deputados essa estimativa reduziu-
se para R$ 933,5 bilhões para o mesmo período. 

14.5.5.2. PL 1.645/2019 - Memória de Cálculo e Impacto Fiscal 

111. O Ofício 17148/DIREM/DEPES/SEPESD/SG-MD (peça 103), encaminhado em resposta ao 
Ofício de Requisição 5, apresenta a memória de cálculo dos impactos fiscais da Reforma da 
Previdência, referentes ao Projeto de Lei 1.645/2019, no âmbito do ministério da defesa. 

Impacto da Reforma no Sistema de Proteção aos Militares 

112. Apesar de o Ministério da Defesa ter fornecido todas as planilhas em separado, para cada 
situação de impacto, adotou-se apenas a última planilha que contempla todos os resultados das 
economias/despesas/receitas, por ano, entre 2010 a 2039, para cada situação elencada. 

Receitas da nova contribuição para a pensão militar 
113. Segundo o Ministério da Defesa - MD (peça 103), o projeto de Lei 1.645/2019 propõe 
alterações nos seguintes dispositivos da Lei 3.765/1960: 

a) A nova redação do art. 1º estabelece que todos os militares das Forças Armadas e pensionistas 
passarão a contribuir para a pensão militar. Atualmente, as pensionistas, alunos das escolas 
militares de formação e soldados não contribuem. 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/07/18_07_19_Impacto_Fiscal_PEC_06_R_9335milhoes_
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b) O parágrafo 2º do art. 3º-A eleva a contribuição para pensão, que é de 7,5%, em 1% ao ano, a 
partir de 2020, até o limite de 10,5%. 

c) O parágrafo 3º do art. 3º-A estabelece a contribuição específica de 1,5% prevista no art. 31 da 
Medida Provisória 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, também para os pensionistas de militares 
que optaram por manter o benefício. 

d) O parágrafo 4º do art. 3º-A estabelece uma contribuição adicional de 1,5%, que incidirá sobre a 
pensão decorrente da opção de que trata o art. 31 da Medida Provisória 2.215-10, de 2001, a ser 
paga pela filha pensionista. 

114. A metodologia dos cálculos de projeção é bem simples, e se constitui de acordo com o efetivo 
atingido multiplicado pela alíquota incidente. 

Receita de imposto de renda retido na fonte 
115. Segundo o MD, a criação do Adicional de Disponibilidade Militar e a reformulação do 
Adicional de Habilitação impactarão positivamente a remuneração bruta dos militares beneficiados 
e, por conseguinte, a base de contribuição. Em contrapartida, a majoração das alíquotas, bem como 
as novas contribuições para pensão militar reduzirão a base de contribuição para o Imposto de 
Renda de Pessoa Física (IRRF). 

Economia com a redução dos efetivos militares 
116. Segundo o MD, com base nos planejamentos das Forças, projeta-se uma redução de 10% nos 
efetivos em dez anos. A economia é calculada com base na redução do efetivo programado 
multiplicado pela remuneração média anual de cada grupo de militares. 

Economia com o aumento do tempo de serviço para inativação de trinta para 35 anos de 
serviço 

117. Segundo o MD, o aumento de tempo de serviço para inativação gera redução dos fluxos de 
incorporação de militares e, por consequência, uma economia calculada por meio de simulações, 
considerando inclusive a regra de transição prevista de 17% de acréscimo sobre o tempo restante 
para inativação sob a regra anterior de trinta anos. 

Economia com a contratação de militares inativos por órgãos públicos 

118. Segundo o MD, o PL prevê a possibilidade de contratação de militares inativos para exercer 
tarefas por tempo certo em outros órgãos da administração pública, recebendo para tanto, apenas 
um adicional de 30% da remuneração na inatividade. Foi considerada a remuneração média da 
última graduação (Suboficial ou Subtenente) para o nível médio e do último posto (Capitão de Mar 
e guerra ou Coronel) para o nível superior. 

119. A economia calculada com base nesse dispositivo considera a diferença entre a remuneração 
de um servidor público em início de carreira e o valor do adicional ao qual o militar fará jus caso 
seja contratado, pressupondo a substituição entre eles. A estimativa de contratações bem como o 
cálculo da estimativa de economias foi produzida pela Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho. 

Outras medidas de economia 

120. O Projeto de Lei em questão possui outras medidas que implicam em economia de recursos do 
Tesouro Nacional, conforme a lista a seguir: 

a) A redução do rol de dependentes do militar de dezoito para cinco situações e a previsão do 
cancelamento do direito à assistência médico-hospitalar para a viúva que contrair novo matrimônio 
ou união estável, gerando economia de despesas referentes à assistência médico-hospitalar das 
Forças Armadas; 

b) Estabelecimento de tempo mínimo de atividade militar de trinta anos, no tempo de serviço para 
inativação, para oriundos das academias militares, Instituto Militar de Engenharia, no Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica, em Escola ou Centro de Formação de oficiais oriundos de carreira de 
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praça e para as praças; e 25 anos para as demais situações. Este dispositivo gera redução dos fluxos 
de incorporação de militares; 

c) A inativação de militares de baixo desempenho profissional com remuneração proporcional, 
pensão proporcional ao tempo de serviço em caso de expulsão do instituidor, licenciamento de 
temporário respondendo inquérito policial, ou réu em ação penal e a reforma de temporário 
somente inválido (incapacidade total para qualquer atividade laboral), são dispositivos que reduzem 
a folha de pagamento das Forças gerando uma economia relevante. 

121. A estimativa, segundo o MD é que todas essas medidas combinadas produzam uma economia 
entre R$ 250 e R$ 350 milhões por ano. 

122. A tabela abaixo, conforme anunciado, sintetiza todos os impactos financeiros previstos no PL 
1.645/2019, ano a ano de 2020 a 2039, indicando de onde estão sendo pensados os referidos 
impactos. 

Tabela 68 - Impactos Financeiros - receitas e economias - PL 1.645/2019, em bilhões 
R$ bilhões 

AN
O 

RECEIT
A 
NOVA 
CONTRI
-
BUIÇÃ
O 

RECEIT
A DO IR 

RECEIT
A 
FUNDO 
DE 
SAÚDE 

ECONOMI
A 
REDUÇÃ
O DO 
EFETIVO 

ECONOMI
A 
AUMENT
O TEMPO 
DE 
SERVIÇO 

ECONOMIA 
CONTRAÇÃ
O 
MILITARES 
INATIVOS 

OUTRAS 
ECONOMI
AS 

TOTAL 
RECEITA
S/ 
ECONOMI
A 

202
0 3,17 0,14 0,16 1,18 0,44 0,16 0,25 5,50 
202
1 4,00 0,67 0,24 1,78 0,56 0,30 0,3 7,85 
202
2 4,90 1,10 0,33 2,47 0,46 0,43 0,35 10,04 
202
3 4,91 1,66 0,39 3,15 0,39 0,55 0,35 11,40 
202
4 4,96 1,89 0,39 3,33 0,46 0,69 0,35 12,07 
202
5 4,87 1,89 0,39 3,75 0,55 0,69 0,35 12,49 
202
6 4,86 1,89 0,39 4,02 0,48 0,69 0,35 12,68 
202
7 4,86 1,89 0,39 4,24 0,53 0,69 0,35 12,95 
202
8 4,85 1,89 0,39 4,51 0,59 0,69 0,35 13,27 
202
9 4,84 1,89 0,39 4,84 0,68 0,69 0,35 13,68 
203
0 4,83 1,89 0,39 4,84 0,71 0,69 0,35 13,70 
203
1 4,82 1,89 0,39 4,84 0,74 0,69 0,35 13,72 
203
2 4,81 1,89 0,39 4,84 0,87 0,69 0,35 13,84 
203
3 4,80 1,89 0,39 4,84 0,89 0,69 0,35 13,85 
203
4 4,80 1,89 0,39 4,84 0,94 0,69 0,35 13,90 
203 4,78 1,89 0,39 4,84 1,10 0,69 0,35 14,04 
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5 
203
6 4,77 1,89 0,39 4,84 1,13 0,69 0,35 14,06 
203
7 4,76 1,89 0,39 4,84 1,17 0,69 0,35 14,09 
203
8 4,75 1,89 0,39 4,84 1,21 0,69 0,35 14,12 
203
9 4,73 1,89 0,39 4,84 1,29 0,69 0,35 14,18 
Tota
l 94,07 33,81 7,36 81,67 15,19 12,48 6,85 251,43 
Fonte: Ministério da Defesa (peça 103). 

123. Segundo manifestação do MD, o Projeto de Lei prevê pagamentos de vantagens aos militares 
que aumentarão as despesas da União com esses incrementos financeiros. Tais aumentos na 
remuneração dos militares se baseiam nas patentes destes e obedecem um escalonamento vertical, 
sendo que o militar mais graduado recebe um percentual maior. Esses percentuais variam também 
de acordo com a natureza da vantagem a ser auferida. 

124. Da mesma forma como foi feito para demonstração das receitas e economias prevista no PL 
1.645/2019, para ilustração desses impactos financeiros, adotou-se apenas a última planilha que 
contempla todos os resultados das despesas, por ano, entre 2010 a 2039, para cada situação de 
vantagem, que gerará despesas a ser obtida. 

Despesas com o adicional de disponibilidade militar 
125. O impacto de R$ 2,77 bilhões por ano decorrente da implantação desse adicional foi calculado 
pela multiplicação da remuneração média pelo percentual aplicável a cada posto/graduação. Do 
resultado subtraiu-se o percentual médio para cada posto ou graduação de tempo de serviço 
congelado em 2001 quando da entrada em vigor da Medida Provisória 2.215-10/2001. 

Despesas do adicional de Habilitação 
126. Considerando o efetivo atual existente e suas respectivas habilitações e aplicando-se os 
percentuais propostos, chega-se aos valores desses impactos. 

Despesas com ajuda de custo 

127. O Projeto de Lei prevê a adequação do valor da Ajuda de Custo paga no momento da 
transferência para reserva remunerada. O cálculo de impacto foi feito com base na remuneração 
ajustada aos novos valores multiplicada pelo quantitativo médio de transferências para reserva por 
ano. 

Adequação ao escalonamento vertical 
128. Com o objetivo de mitigar a ocorrência de reduções nas remunerações líquidas a serem 
recebidas após a implantação das medidas propostas no Projeto de Lei, foi proposta uma adequação 
do escalonamento vertical e uma consequente alteração da tabela de soldo para algumas graduações 
específicas, gerando aumento de despesas. Para calcular o impacto dessa medida, foi considerado o 
efetivo total em cada graduação em que houve alteração de soldo, sendo, então, essa diferença 
multiplicada pelo efetivo total e pelo número de meses de pagamento no ano. 

Tabela 69 - Impactos Financeiros - despesas- PL 1.645/2019 
R$ bilhões 

ANO 
ADICIONAL DE 
DISPONIBILIDADE 
MILITAR 

ADICIONAL DE 
HABILITAÇÃO 

AJUDA 
DE 
CUSTO 

AUMENTO 
SOLDO TOTAL 

2020 2,77 1,28 0,3 0,38 4,73 
2021 2,77 3,61 0,3 0,38 7,06 
2022 2,77 5,92 0,3 0,38 9,37 
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R$ bilhões 

ANO 
ADICIONAL DE 
DISPONIBILIDADE 
MILITAR 

ADICIONAL DE 
HABILITAÇÃO 

AJUDA 
DE 
CUSTO 

AUMENTO 
SOLDO TOTAL 

2023 2,77 7,61 0,3 0,38 11,06 
2024 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2025 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2026 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2027 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2028 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2029 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2030 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2031 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2032 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2033 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2034 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2035 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2036 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2037 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2038 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
2039 2,77 8,14 0,3 0,38 11,59 
Total 55,4 148,66 6,0 7,6 217,66 
Fonte: Ministério da Defesa (peça 103). 

129. Em uma comparação dos impactos positivos, (receitas e economias) e negativos (aumento de 
despesas com vantagens), o Ministério da Defesa elaborou uma planilha com o resultado, a qual 
indica que, apesar de ocorrerem impactos financeiros com o aumento das despesas, no final das 
contas, os impactos serão positivos ao longo dos vinte anos, aumentando progressivamente esse 
resultado a partir de 2020. 

Tabela 70 - Resumo dos Impactos Fianceiros 
R$ bilhões 

ANO TOTAL DE 
DESPESAS 

TOTAL DE 
RECEITAS 

RESULTADO RECEITA X 
DESPESAS 

2020 4,73 5,49 0,76 
2021 7,06 7,87 0,81 
2022 9,37 10,09 0,72 
2023 11,06 11,48 0,42 
2024 11,59 12,15 0,56 
2025 11,59 12,57 0,98 
2026 11,59 12,71 1,12 
2027 11,59 12,96 1,37 
2028 11,59 13,25 1,66 
2029 11,59 13,64 2,05 
2030 11,59 13,66 2,07 
2031 11,59 13,68 2,09 
2032 11,59 13,80 2,21 
2033 11,59 13,81 2,22 
2034 11,59 13,86 2,27 
2035 11,59 14,00 2,41 
2036 11,59 14,02 2,43 
2037 11,59 14,05 2,46 
2038 11,59 14,08 2,49 
2039 11,59 14,14 2,55 
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Total 217,66 251,31 33,65 
Fonte: Ministério da Defesa (peça 103). 

130. Nota-se, todavia, uma pequena diferença entre o que foi apresentado na tabela acima, com o 
que fora demonstrado na tabela 66 (quadro geral dos impactos financeiros - receitas e economias). 
Contudo, somando-se cada elemento do que se entendeu por economia ou receita, chega-se a um 
resultado distinto do apresentado no quadro mencionado, razão pela qual se adotou esses valores 
para compor o quadro resumo dos impactos financeiros, sendo o total desse resultado o equivalente 
a R$ 33,77 bilhões. 

Tabela 71 - Resumo dos Impactos Financeiros, adequado 
R$ bilhões 

ANO TOTAL DE 
DESPESAS 

TOTAL DE 
RECEITAS 

RESULTADO RECEITA X 
DESPESAS 

2020 4,73 5,5 0,77 
2021 7,06 7,85 0,79 
2022 9,37 10,04 0,67 
2023 11,06 11,4 0,34 
2024 11,59 12,07 0,48 
2025 11,59 12,49 0,9 
2026 11,59 12,68 1,09 
2027 11,59 12,95 1,36 
2028 11,59 13,27 1,68 
2029 11,59 13,68 2,09 
2030 11,59 13,7 2,11 
2031 11,59 13,72 2,13 
2032 11,59 13,84 2,25 
2033 11,59 13,85 2,26 
2034 11,59 13,9 2,31 
2035 11,59 14,04 2,45 
2036 11,59 14,06 2,47 
2037 11,59 14,09 2,5 
2038 11,59 14,12 2,53 
2039 11,59 14,18 2,59 
Total 217,66 251,43 33,77 
Fonte: Ministério da Defesa (peça 103). 

 

2. Como observado acima, transcrevo também o despacho do titular da SecexPrevidência 
(peça 128): 

“Trata-se de relatório de levantamento que apresenta um panorama do sistema de previdência no 
Brasil, no intuito de informar a sociedade e o Congresso sobre a sustentabilidade dos diversos 
regimes, público e privado, federal, estadual, distrital e municipal, civil e militar. 

2. Manifestando minha concordância com o relatório de levantamento constante na Peça 126, neste 
despacho gostaria de destacar os principais resultados e conclusões oferecidos pelo relatório, bem 
como contextualizar a gravidade da situação previdenciária no Brasil a partir da consolidação dos 
diversos regimes públicos subsidiados pelos cofres públicos. Considerando que o escopo do 
trabalho equivale a várias fiscalizações em uma, é importante selecionar aquelas informações com 
maior potencial para contribuir para o debate sobre a reforma do sistema de previdência no Brasil. 
Os principais pontos que gostaria de destacar são: 

. A sustentabilidade da previdência é um problema recorrente no Brasil e também um desafio de 
âmbito global em razão das mudanças demográficas; 

. Todos os regimes previdenciários públicos no Brasil são insustentáveis e precisam de reforma 
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para recuperar a credibilidade perante a população; 

. A PEC 6/2019 ajuda a mudar a trajetória do déficit, mas não é suficiente para tornar o sistema 
sustentável e outras reformas são necessárias. 

3. A partir dessas conclusões, pretendo também esclarecer a importância dos encaminhamentos 
propostos de modo a desenvolver um novo modelo de transparência e governança da previdência, 
com recomendações ao Ministério da Economia e ao Ministério da Defesa para que divulguem os 
dados de todos os regimes em um painel integrado, fomentando assim o controle social e o debate 
mais informado. Dessa forma, o Tribunal teria um papel de auditor independente dos regimes 
financiados com recursos federais, atestando a credibilidade dos números mais relevantes. Além 
disso, há recomendações para a reclassificação de gastos com militares inativos na função ‘09 
Previdência Social’ e, no âmbito dos servidores federais civis, para a mensuração e reconhecimento 
da despesa futura com o benefício especial. 

4. Adicionalmente, foram apresentadas propostas de encaminhamento para aprimorar a governança 
do sistema de previdência do país, para aumentar a transparência e permitir uma visão consolidada 
tanto no regime próprio da União quanto do sistema de previdência como um todo. 

II Sustentabilidade da previdência é um desafio permanente e global 
5. Estudo recente de especialistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta para o impacto 
que alterações demográficas têm nos sistemas previdenciários de países do mundo todo. Os níveis 
de natalidade, expectativa de vida e a proporção entre idosos e a população economicamente ativa 
estão entrando em patamares que exigem um novo pacto social, para tornar os sistemas 
sustentáveis. Em síntese, o estudo conclui que o aumento da previdência privada e a mitigação de 
vulnerabilidades vão requerer mais reformas em muitos países emergentes e desenvolvidos, mas 
devem ser cuidadosamente calibradas para evitar cortes no bem-estar de futuros beneficiários ou 
induzir a pobreza na velhice. 

6. Esse é o grande desafio das reformas previdenciárias: equilibrar sustentabilidade econômica e 
impacto social. Para isso, é fundamental compreender a demografia de cada país e como ela 
impacta e é impactada pelo sistema previdenciário. O estudo alerta que o ritmo da transição 
demográfica tem diferentes implicações para o mercado de trabalho e para as taxas de poupança 
pública e privada. Essa transição foi agrupada em quatro estágios: 1) último estágio de transição 
(países mais maduros); 2) transição em estágio avançado; 3) transição em estágio inicial; e, 4) pré-
transição. 

Figura 1 - Transições demográficas nos países 
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Fonte: Amaglobeli, David; Chai, Hua; Dabla-Norris, Era; Dybczak, Kamil; Soto, Mauricio; 
Tieman, Alexander F. (2019). The Future of Saving: The Role of Pension System Design in an 
Aging World. IMF Staff Discussion Note 

7. O Brasil está em estágio avançado e está perdendo o chamado bônus demográfico, situação na 
qual a população economicamente ativa é superior à população dependente (crianças e idosos). Já 
em 2011, um estudo do Banco Mundial fazia esse alerta. Intitulado ‘Envelhecendo em um Brasil 
mais velho’, o relatório é prefaciado com um alerta extremamente atual: ‘este relatório trata de uma 
das questões mais fundamentais e emblemáticas para o desenvolvimento do Brasil, capaz de definir 
se o País entrará em um ciclo de crescimento justo e sustentado, ou, no outro extremo, se atolará 
em uma armadilha fiscal com falta de oportunidade para seus jovens’. Dentre as conclusões do 
estudo constam as seguintes: 

‘A velocidade do envelhecimento populacional no Brasil será significativamente maior do que 
ocorreu nas sociedades mais desenvolvidas no século passado. Por exemplo, foi necessário mais de 
um século para que a França visse sua população com idade igual ou superior a 65 anos aumentar 
de 7% para 14% do total. Em contraste, essa mesma variação demográfica ocorrerá nas próximas 
duas décadas (entre 2011 e 2031) no Brasil. A população idosa irá mais do que triplicar nas 
próximas quatro décadas, de menos de 20 milhões em 2010 para aproximadamente 65 milhões em 
2050’. 

‘No Brasil, a parcela das transferências públicas per capita destinadas à população idosa, se 
comparada à fração para as crianças, é muito maior do que em qualquer outro país da OCDE e da 
América Latina e do Caribe com sistema de proteção similares. O gasto do setor público brasileiro 
em educação e previdência (com porcentagem do PIB) é similar ao de países da OCDE. No 
entanto, dada a estrutura etária mais jovem no Brasil, isso representa investimentos públicos 
menores em educação para a juventude (9,8% da média salarial vs. 15,5% na OCDE) e benefícios 
públicos previdenciários médios muito maiores (66,5% da média salarial vs. 30,4% da média 
salarial na OCDE)’. 

8. O alerta do Banco Mundial em 2011 não foi suficiente para o país implementar reformas a tempo 
de aproveitar o bônus demográfico, e atualmente estamos na maior crise econômica e fiscal já 
observada, com um sistema previdenciário que consome mais de 50% da despesa primária federal e 
que tem inviabilizado políticas públicas em todas as esferas de governo. O cenário atual fica ainda 
mais agravado quando se observa as projeções futuras de despesas previdenciárias. Segundo 
relatório do FMI denominado Monitor Fiscal (2019), o Brasil tem o segundo maior passivo com 
previdência entre os países avançados e emergentes analisados, chegando a mais de 200% do PIB, 
abaixo apenas do Kuwait. Dentre os países desenvolvidos, nenhum chega a 100% do PIB. 

Figura 2 - Passivos implícitos de gastos com previdência e saúde 
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Fonte: FMI (2019). Fiscal Monitor: Curbing Corruption. 

9. Esse cenário é alarmante e exige uma mudança de estratégia de fiscalização por parte do 
Tribunal. Inúmeros alertas foram emitidos, além de determinações e recomendações para a 
aprimorar a transparência e a governança dos regimes de previdência financiados com recursos 
federais. Além disso, o Tribunal também realizou auditorias coordenadas com Tribunais de Contas 
subnacionais nos regimes de previdência de estados e municípios, bem como fiscalizações na 
arrecadação previdenciária. Foram dezenas de trabalhos nos últimos 25 anos, com destaque para 
consolidações de fiscalizações realizadas para subsidiar as propostas de reformas em 2003 e em 
2017, por exemplo. Os benefícios da atuação do Tribunal foram inúmeros, exemplificados a seguir: 

1) Criação do Fundo do Regime Geral de Previdência Social em 2014, 14 anos após exigência da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, após recomendação do TCU nas Contas de Governo de 2011 e 
determinação no Acórdão 2.059/2012-TCU-Plenário, ambos de relatoria do Ministro José Múcio 
Monteiro; 

2) Registro contábil do passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores 
federais civis a partir de 2014 e das pensões militares a partir de 2017, após recomendação no 
Acórdão 2.059/2012-TCU-Plenário e nas Contas de Governo de 2011, ambos de relatoria do 
Ministro José Múcio Monteiro; 

3) Divulgação em notas explicativas do Balanço Geral da União de projeções atuariais do RGPS e 
das despesas futuras com militares inativos, após recomendações recorrentes em Contas de 
Governo desde 2012; 

4) Aumento da segurança jurídica sobre a diferença entre seguridade, previdência e assistência, 
bem como aumento da credibilidade dos números da previdência ao atestar a existência de déficit 
no Acórdão 1.295/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, no cenário 
do debate de possível reforma da previdência decorrente da Proposta de Emenda à Constituição 
247/2016; 

5) Redução de bilhões de reais em pagamentos indevidos de benefícios pagos pelo INSS, em 
decorrência da fiscalização contínua desde 2015 que, mais recentemente, resultou no 
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Acórdão 1.947/2019-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; 

6) Edição da Lei 13.846/2019, que tem na exposição de motivos os achados e recomendações do 
Tribunal relacionados às fiscalizações contínuas de irregularidades nos benefícios do INSS; 

7) Ampliação do debate sobre judicialização dos benefícios previdenciários e assistenciais, ao 
estimar os custos em mais de R$ 92 bilhões somente 2017 com benefícios concedidos 
judicialmente (Acórdão 2.894/2018-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro André Luís de 
Carvalho); 

8) Edição da Lei 13.876/2019, que dispõe sobre honorários periciais em ações em que o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) teve como motivação os achados do trabalho de judicialização 
constantes do Acórdão 2.894/2018-Plenário. 

10. No relatório desta fiscalização, há uma proposta de redirecionamento de esforços dos 
levantamentos bianuais sobre os números da previdência, requeridos no Acórdão 1.295/2017-TCU-
Plenário, para as auditorias financeiras anuais dos números da previdência. O objetivo é aumentar a 
responsabilidade dos administradores dos regimes de previdência pela divulgação completa e 
tempestiva das informações e liberar recursos para o Tribunal aumentar a confiança dos 
parlamentares nos números da previdência e, dessa forma, aumentar a credibilidade da Previdência 
Social perante a população. É fundamental que a sociedade esteja bem informada sobre as 
condições do sistema de previdência para que os debates das próximas reformas tenham um ponto 
de partida mais avançado, com melhores perspectivas de consensos necessários para instituição de 
um sistema sustentável, confiável e eficiente. 

11. Além disso, gostaria de acrescentar proposta de encaminhamento ao Excelentíssimo Relator, 
com o objetivo de aumentar o parâmetro de responsabilidade previdenciária dos dirigentes federais, 
exigindo altos padrões de governança, desempenho, conformidade e prestação de contas. Para isso, 
proponho revisitar o tema de uma recomendação efetuada nas Contas de Governo de 2013 e não 
implementada até hoje. A referida recomendação foi endereçada à Casa Civil para que tomasse 
providências necessárias para o fiel cumprimento da Lei 9.717/1998, em especial quanto à 
estruturação de unidade gestora única, permitindo assim a transparência, a prestação de contas e a 
responsabilização do RPPS da União. 

12. O art. 40, § 20, da Constituição estabelece que fica vedada a existência de mais de um regime 
próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma 
unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, 
X. A Lei 9.717/1998 dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes 
próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
(DF) e dos Municípios e dos militares dos Estados e do DF. Em seu art. 8º, a Lei estabelece que os 
responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade gestora do 
respectivo RPPS e os membros dos seus conselhos e comitês respondem diretamente por infração 
ao disposto na lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime disciplinar estabelecido na 
Lei Complementar 109/2001. Os requisitos de governança da Lei 9.717/1998 fornecem um nível de 
transparência, prestação de contas e responsabilidade maiores do que os observados no modelo 
atual, onde cada órgão e entidade gerencia os seus aposentados e pensionistas. 

13. Conforme observado no relatório, a ausência de unidade gestora única é um complicador para 
assegurar a compensação entre regimes de previdência quando há migração de beneficiários. Por 
fim, a fragmentação institucional e dos sistemas nas centenas de órgãos e entidades federais 
limitam a qualidade dos dados utilizados para as projeções atuariais do RPPS da União, conforme 
observado no relatório deste levantamento. 

14. Nesse sentido, considerando a necessidade de articulação política e a liderança necessária para 
viabilizar uma solução conjunta dos três Poderes, proponho assinar prazo de 360 dias para que a 
Casa Civil, em articulação com lideranças dos três Poderes, institucionalize unidade gestora única 
do RPPS da União, exigida pelo art. 40, § 20, da Constituição Federal de 1988 e pelo art. 8º da 
Lei 9717/1998. 

15. Adicionalmente, proponho determinar à Casa Civil, em conjunto com o Ministério da 
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Economia e o Ministério da Defesa, a apresentação de um plano de ação em 90 dias para aprimorar 
a governança do sistema de previdência no Brasil, de modo a avaliar de forma integrada todos os 
regimes, civis e militares, da União, de Estados e Municípios, do setor público e do setor privado, 
contributivos e não contributivos. 

16. O objetivo dessa proposta é harmonizar padrões mínimos de divulgação de informações 
financeiras e atuariais, sem afetar a autonomia de cada gestor de regime previdenciário. 
Atualmente, a Secretaria de Previdência (SPREV) do Ministério da Economia tem um papel central 
de formulador de política. Porém, no âmbito federal, há o desafio de harmonização com os Poderes 
Judiciário e Legislativo e também com o Ministério da Defesa. Na esfera estadual e municipal, 
mesmo havendo previsão legal para a supervisão pela SPREV, os níveis de judicialização de RPPS 
de entes subnacionais para continuarem funcionando mesmo sem certificados de regularidade 
emitidos pela SPREV demonstram que há limites institucionais decorrentes do federalismo. Uma 
instância de governança, mesmo que não deliberativa, poderia orientar e avaliar os regimes de 
previdência e mitigar riscos de solvência, liquidez, eficiência e transparência. 

III Todos os regimes de previdência pública precisam de reforma 

17. Toda política pública tem custos e benefícios. A política de previdência visa à proteção da 
renda do trabalhador ou dependente em situação de perda de capacidade laboral, principalmente em 
decorrência de idade avançada, invalidez e morte. O benefício dessa política é imediato ao 
assegurar a subsistência dos segurados. Esse é o ponto de partida da avaliação de sustentabilidade 
do sistema previdenciário, sob a premissa de que pessoas vêm em primeiro lugar. Ocorre que um 
sistema insustentável prejudica tanto os beneficiários do sistema quanto a população em geral, que 
financia os déficits, causados essencialmente em razão da insuficiência de contribuições para arcar 
com os benefícios previdenciários. 

18. Para aqueles cidadãos que não cumprem os requisitos de elegibilidade para aposentadoria ou 
pensão, em regra, muitos países possuem políticas de assistência social aos idosos e às pessoas com 
deficiência. Em relatório intitulado ‘Um Panorama dos Sistemas Previdenciários na América Latina 
e Caribe’, elaborado por Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), esses benefícios 
assistenciais são denominados aposentadorias sociais, pois contribuem para aumentar a cobertura 
de políticas de bem-estar econômico da pessoa com incapacidade laboral. 

 

Figura 3 - Taxa de pobreza relativa de idosos e não idosos na América Latina 

 
Fonte: BID (2014). Um Panorama dos Sistemas Previdenciários na América Latina e Caribe. 

19. Segundo esse estudo, enquanto a taxa de pobreza relativa da população brasileira em geral 
estava próxima de 25%, essa mesma taxa somente para a população de idosos era pouco superior a 
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5%, demonstrando o impacto do BPC na redução da pobreza no Brasil. Exatamente em razão da 
relevância desse programa de governo, ele foi incluído no escopo do presente levantamento. 

Figura 4 - Pobreza por faixa etária 

 
Fonte: OCDE (2017). OECD Policy Memo. Pension Reform in Brazil. 

20. Em complemento, estudo recente da OCDE (2017) demonstra claramente a escolha do Brasil 
por reduzir a pobreza da população idosa, com índices abaixo de 10% para idade acima de 65 anos. 
Em contrapartida, crianças e adolescentes começam em um patamar de 30% em situação de 
pobreza. Nos países da OCDE, essa margem é mais estável entre 10% e 15% nas faixas etárias. 

21. Tendo pessoas como ponto de partida da avaliação da sustentabilidade, a primeira pergunta 
para avaliar o sistema previdenciário no Brasil é: quantos idosos e pessoas com deficiência 
precisam de uma política previdenciária? Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o Brasil já ultrapassou 210 milhões de habitantes. Na Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios - Contínua (PNAD-Contínua) de 2018, o grupo de pessoas de 60 anos ou mais subiu de 
12,8% em 2012 para 15,4% em 2018, enquanto pessoas de 65 anos ou mais subiu de 8,8% para 
10,5%. A população acima de 60 anos é próxima de 32 milhões de habitante e acima de 65 anos em 
torno de 22 milhões. 

22. Segundo dados do censo de 2010, dos 190,7 milhões de habitantes à época, 45,6 milhões 
(23,9%) tinham pelo menos uma das deficiências investigadas (visual, auditiva, motora ou 
intelectual), mesmo em menor grau. Desse total, 2,6 milhões foram identificados com deficiência 
mental/intelectual (1,4%), 11,5 milhões (6,1%) declararam grande dificuldade para exercer 
competências visuais, auditivas e motoras e 1,6 milhões (0,8%) declararam não conseguir de modo 
algum. Como referência, à época o INSS divulgou ter quase 3 milhões de pessoas aposentadas por 
invalidez e 1,8 milhão de beneficiários do BPC pessoas com deficiência. Em 2018, foram 3,3 
milhões de aposentadorias por invalidez e 2,6 milhões no BPC pessoas com deficiência. 

23. Em 2018, o número de beneficiários aposentados em todos os regimes previdenciários era 
inferior a 24 milhões. Porém, há outros nove milhões de pensionistas em todos os regimes. No 
âmbito do BPC, foram 4,6 milhões de beneficiários, sendo 2 milhões idosos em situação de 
pobreza. Por fim, no RGPS, também há 2,1 milhões de beneficiários que não são nem aposentados 
nem pensionistas. São trabalhadores usufruindo de benefícios durante a idade laboral, como 
auxílios, benefícios acidentários e salário maternidade. No total, são 39,4 milhões de beneficiários. 

Figura 5 - Beneficiários dos regimes de previdência e do BPC em dezembro de 2018 

0-17 18-25 26-40 41-50 51-60 61-70 + 70 
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Fonte: Relatório de Levantamento (peça 126). 

24. O BPC tem um critério de idade bem definido para idoso em situação de pobreza. A idade é de 
65 anos. Porém, os conceitos de portador de deficiência e de vulnerabilidade social têm exigido 
muito esforço do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, respectivamente, para esclarecer quais 
beneficiários são elegíveis. Já os regimes de previdência têm enorme variedade de possibilidades 
para um segurado se tornar elegível a um benefício. O INSS possui 99 espécies de benefícios, cada 
um representando uma regra de elegibilidade distinta. Além disso, a aposentadoria por tempo de 
contribuição e as aposentadorias por idade com diferentes idades mínimas favorecem uma 
variedade de idades de concessão entre os beneficiários. O gráfico abaixo demonstra a grande 
quantidade de beneficiários aposentados/inativos com benefício concedido em idade inferior a 60 
anos em 2018, estando a maioria no RGPS e nas Forças Armadas. No RPPS, chega a 49%. Chama 
atenção o fato de 67% dos militares entrarem na inatividade com idade inferior a 50 anos. 

Figura 6 - Idade na data de concessão da aposentadoria ou transferência para a inatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório do Levantamento, peça 126. 

25. As características demográficas mencionadas e as regras de elegibilidade dos regimes de 
previdência e do BPC impactam diretamente a sustentabilidade da política de previdência vigente e 
do BPC. Somando o déficit de todos os regimes de previdência e a despesa com BPC em 2018, 
foram gastos R$ 450 bilhões dos cofres públicos para financiar déficits dos regimes de previdência 
e a despesa do BPC. Esse total é maior do que toda a despesa com juros nominais do setor público 
consolidado de 2018, que foi de R$ 379,2 bilhões, segundo estatísticas do Banco Central. 
Destacam-se os déficits do RGPS e dos Estados e Distrito Federal, que representam quase dois 
terços do total. 

 

Figura 7 - Déficits dos regimes de previdência e despesa com BPC em 2018 
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Em R$ bilhões 

Fonte: Relatório de Levantamento (peça 126) 

26. Em termos per capita, o RGPS tem o menor valor e se destacam os regimes dos militares, e dos 
servidores públicos federais, estaduais e distritais. Isso demonstra que a reforma no RGPS tem 
maior relevância sob o ponto de vista fiscal. A reforma dos militares e dos servidores públicos 
federais tem maior relevância sob o aspecto social, uma vez que toda a sociedade está financiando 
os déficits. Já a reforma da previdência de estados e do DF têm as duas vertentes. Tem enorme 
relevância fiscal e também tem um valor per capita muito maior do que a média dos beneficiários. 
BPC e municípios têm valor per capita próximo da média, porém, têm desafios específicos. No 
âmbito dos municípios, apesar de ser o menor valor, há materialidade suficiente para impactar o 
funcionamento das prefeituras e a implementação de políticas públicas de responsabilidade de 
municípios. No BPC, há um desafio de aumentar a previsibilidade dos critérios e também se 
antecipar à transição demográfica. 

Figura 8 - Déficit per capita dos regimes de previdência e despesa com BPC em 2018 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Levantamento (peça 126) 

27. O déficit financeiro dos regimes previdenciários e a despesa do BPC de 2018 são indicadores 
relevantes para dar senso de urgência para a necessidade de reformas. Contudo, é o valor presente 
das projeções futuras desses déficits (déficit atuarial) e da despesa com BPC (custo futuro) que 
permitirá avaliar se a política vigente é sustentável ou não. Mesmo quando não há receita 
correspondente, como no caso do BPC e da despesa com militares inativos, as projeções futuras são 
fundamentais para perceber o impacto das alterações demográficas e das regras de elegibilidade nas 
contas públicas. Apesar disso, tanto o BPC quanto o regime dos militares têm limitações 
significativas em suas projeções. Já o RGPS possui projeções futuras até 2060, mas não há um 
balanço atuarial com essas projeções trazidas a valor presente. Por isso, em uma primeira análise só 
serão avaliados os passivos atuariais dos regimes próprios da União, dos estados, do DF e dos 
municípios, que possuem valor presente das projeções para 75 anos, como preveem as boas práticas 
atuariais. 

Figura 9 - Passivos atuariais dos RPPS de todos entes federados (Em R$ bilhões) 
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Fonte: Peça 126 e PLDO 2020. 

28. O passivo atuarial total dos servidores públicos no Brasil está próximo de R$ 6 trilhões. Esse 
número sozinho seria suficiente para criar um alerta nacional para as contas públicas. Ele é maior 
do que a Dívida Bruta do Governo Geral, que é de R$ 5,2 trilhões. Apesar de todas as esferas 
apresentarem déficits, o passivo atuarial dos estados e do DF responde por de 63,8% do total. 
Mesmo em termos per capita, estados e DF têm valor muito alto, próximo do déficit atuarial per 
capita de servidores federais. O déficit atuarial per capita é um indicador de quanto cada 
participante (ativo, inativo e pensionista) do regime precisaria arcar na atualidade para tornar o 
regime sustentável, ou seja, sem necessidade de aporte por parte do respectivo governo. 

 

Figura 10 - Passivos atuariais per capita dos RPPS de todos entes federados 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do relatório. 

29. Na ausência de projeções atuariais completas do RGPS, dos militares e do BPC, foi calculado o 
valor presente das projeções para os próximos 10 anos de todos os regimes previdenciários e do 
BPC. Foi utilizada a taxa de desconto de 6% para o cálculo do valor presente. O RPPS federal 
utiliza 6,02% e as pensões militares utilizam taxas menores. Internacionalmente também é comum 
a utilização de taxas inferiores. Portanto, a taxa adotada é conservadora, o que resulta em uma 
projeção também conservadora. 

30. Além disso, é importante fazer ressalvas sobre as projeções dos militares, do RPPS federal e 
dos RPPS de estados e municípios. 

31. As projeções dos militares inativos divulgadas nas notas explicativas do Balanço Geral da 
União de 2018 são resultado de atualização com taxa de reposição salarial de 3,4%. Já as projeções 
das pensões preveem queda constante entre 2020 e 2029. Ocorre que nos últimos dois anos o 
déficit evoluiu a taxas superiores a 10% ao ano, de modo que o déficit foi de R$ 34 bilhões em 
2016 e de R$ 43,9 bilhões em 2018, um aumento de 29% em apenas dois anos. Além disso, no 
relatório deste levantamento (itens 5.3.3 e 5.3.4), a equipe de auditoria descreveu teste de acerto 
das projeções das pensões dos últimos cinco anos, comparando a projeção do Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (PLDO) com o valor apurado no exercício. A taxa de erro média foi de 
33% de subavaliação do déficit. Por exemplo, o PLDO previa um déficit de R$ 14 bilhões em 2018 
e o valor apurado foi de R$ 19 bilhões. 

32. Quanto ao RPPS federal, também há diferenças relevantes entre o projetado e o apurado nos 
últimos cinco anos, porém superavaliando a despesa e o déficit. Por exemplo, o déficit projetado de 
2018 foi de R$ 77,7 bilhões e o valor apurado foi de R$ 51,2 bilhões. 

33. No RGPS foi identificada subavaliação do déficit entre 2014 e 2016. Porém, em 2017, a 
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diferença foi de apenas R$ 1 bilhão e, em 2018, houve uma superavaliação do déficit próxima a 
5%. Dessa forma, no caso do RGPS não há indícios tão claros de distorção das projeções. 

34. A última ressalva se refere às projeções de estados e municípios. Como não dispomos das 
projeções dos próximos 10 anos, foram replicados os valores do déficit de 2018 para os anos de 
2020 a 2029. Considerando a trajetória de crescimento desse déficit, a projeção fica extremamente 
conservadora e, consequentemente, subavaliada. 

 

Figura 11 - Valor presente das projeções de 10 anos dos regimes e do BPC (Em R$ bilhões) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de projeções oficiais calculadas a valor presente. 

35. Feitas as ressalvas necessárias sobre as projeções realizadas, é possível utilizar os resultados 
para ter uma dimensão do tamanho do problema da sustentabilidade do sistema de previdência no 
Brasil nos próximos 10 anos. As projeções abrangem o período entre 2020 e 2029 e totalizam mais 
de R$ 5 trilhões. Esse resultado é mais grave do que o passivo atuarial dos RPPS de todos os entes 
que totalizou R$ 6 trilhões, tendo em vista que nesse caso as projeções são para 75 anos. O valor 
presente das projeções de 10 anos é útil para comparar com as economias previstas na Proposta de 
Emenda à Constituição 6/2019, na denominada ‘PEC paralela’ e no Projeto de Lei 1.645/2019, que 
propõem alterações nas regras do RGPS, do BPC, do RPPS federal e dos militares das Forças 
Armadas. 

36. Dessa dívida de R$ 5 trilhões nos próximos 10 anos, mais da metade se refere ao RGPS, 
especialmente pressionado pela previdência rural. A segunda maior dívida é dos RPPS de estados e 
DF, que representam 15%. O RPPS federal abrange 13%. O BPC alcança 11,5% e militares 
inativos e pensionistas, 6%. 

 

IV A PEC 6/2019 ajuda a mudar a trajetória do déficit, mas não é suficiente 
37. Dos R$ 5 trilhões previstos de déficit nos próximos 10 anos, a PEC 6/2019, com o texto 
aprovado na Câmara dos Deputados, resolverá menos de R$ 1 trilhão, portanto menos de 20% do 
problema. Sem dúvida, é um avanço importante na direção da sustentabilidade do sistema 
previdenciário no Brasil. Contudo, não será suficiente para uma redução substancial do déficit entre 
2020 e 2029. Estão fora da PEC os RPPS de estados e municípios, militares das Forças Armadas e 
BPC. Este último devido às alterações realizadas na Câmara dos Deputados e na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. Por isso, nesta seção, o objetivo é avaliar em que 
medida as reformas propostas atacam o problema da sustentabilidade do sistema de previdência do 
país e apontar áreas com maior potencial de economia para reformas futuras. 

 

Figura 12 - Estimativa de economia com a PEC 6/2019 - Valor presente de 2020 a 2029 
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(Em R$ bilhões) 

 
Fonte: Relatório de Levantamento (peça 126). 

38. A economia prevista pela PEC para o RGPS no texto aprovado pela Câmara dos Deputados 
atacaria 23% do déficit do RGPS dos próximos 10 anos. Para o RPPS federal essa economia 
representaria 24%. Ainda não há projeções do Governo Federal após ajustes realizados na CCJ do 
Senado Federal. Portanto, não é possível saber todas as repercussões na redução dessa economia. O 
relatório do Senador Tasso Jereissati, relator da PEC na CCJ, indica algumas reduções, como, por 
exemplo, R$ 10 bilhões em decorrência da retirada da possibilidade de pensões abaixo do salário 
mínimo e a supressão de mudanças no BPC, que representaria R$ 23 bilhões em 10 anos. Ao 
concluir, o relator informa que a economia total da PEC 6, isoladamente, passaria a ser de R$ 870 
bilhões, portanto, R$ 63,5 bilhões a menos do que a que foi aprovada na Câmara e R$ 366,6 
bilhões a menos em relação à proposta original enviada pelo Governo. 

39. Todavia, o Senador Tasso Jereissati propôs em anexo ao relatório uma nova PEC, denominada 
‘PEC Paralela’, que incluiria uma reforma com economia prevista de R$ 350 bilhões em 10 anos 
nos estados e municípios, além de outras medidas que somadas à PEC 6 resultariam em uma 
economia global de R$ 1 trilhão e 312 bilhões em 10 anos. 

 

Figura 13 - Estimativa de economia com a PEC 6/2019 e a PEC Paralela 

Valor presente de 2020 a 2029 (Em R$ bilhões) 

 
Fonte: Relatório de Levantamento (peça 126) e Relatório do Senador Tasso Jereissati na CCJ/SF. 

40. A PEC Paralela representaria uma economia na ordem de 40% no déficit atuarial de estados e 
municípios, lembrando, porém, que essa estimativa está subavaliada em razão da ausência de 
projeções individuais para o período entre 2020-2029 e da utilização do valor de 2018. Portanto, 
esse percentual estaria superavaliado. O mais provável é que essa economia seja inferior a 30% do 
déficit calculado com dados efetivos, estando, dessa forma, na mesma ordem de grandeza do que se 
observou no RGPS e no RPPS federal. 

41. Outra reforma em andamento no Congresso Nacional é a dos militares das Forças Armadas, por 
meio do Projeto de Lei (PL) 1.645/2019, atualmente em debate na Comissão Especial da Câmara 
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dos Deputados. O PL propõe modificação no sistema de proteção social dos militares das Forças 
Armadas e reestruturação salarial da carreira. A partir das estimativas de receitas, despesas e 
economia líquida, calculou-se o valor presente dessas projeções utilizando a mesma taxa de 6% 
adotada para mensurar o déficit atuarial de todos os regimes. O resultado foi uma economia líquida 
de R$ 7 bilhões em 10 anos, que representaria 2,4% de R$ 305 bilhões de déficit total nos próximos 
10 anos. 

42. Sem entrar no mérito do PL, dois alertas são necessários quanto ao regime previdenciário das 
Forças Armadas. O primeiro se refere ao fato de esse tipo de despesa, de fato, ter condições 
diferenciadas em muitos países, conforme destacado no Acórdão 1.295/2017-Plenário. Basta 
observar o caso dos EUA, que apresentou em 2018 quantidades semelhantes de servidores federais 
aposentados e pensionistas (2,6 milhões) e de militares inativos e pensionistas (2,3 milhões) e, 
mesmo assim, o passivo atuarial dos militares (R$ 5,4 trilhões) é o dobro dos servidores civis 
(R$ 2,5 trilhões). O segundo alerta se refere ao nível fragilizado de transparência orçamentária e 
atuarial da despesa com militares inativos e pensionistas no Brasil, com falhas graves nas projeções 
atuariais e com a classificação orçamentária fora da função ‘Previdência Social’, conforme 
destacado no relatório deste levantamento. A transparência é requisito para assegurar confiança e 
previsibilidade inclusive para os beneficiários do regime de previdência administrativo das Forças 
Armadas. 

 

Figura 14 - Projeções de economia líquida com PL 1645/2019 (Em R$ bilhões) 

 
Fonte: Relatório de Levantamento. (peça 126) 

43. Por fim, o BPC tende a ficar fora da reforma conduzida pela PEC 6/2019. Trata-se de escolha 
política e democrática no sentido de manutenção das regras atuais de elegibilidade, bem como dos 
valores vigentes. A contribuição que este Tribunal poderia dar para o debate seria no sentido de 
promover mais segurança jurídica, conformidade nos pagamentos de benefícios e transparência 
sobre o impacto que a transição demográfica terá nas despesas com o BPC. 

44. Quanto à segurança jurídica, o Acórdão 2.894/2018-Plenário, de relatoria do Ministro André 
Luis de Carvalho, constatou que 25% dos benefícios do BPC para pessoas com deficiência são 
concedidos judicialmente. Para BPC idoso, esse percentual cai para 8%. Juntos, ambos representam 
mais de 400 mil beneficiários (9,4% do total) e que totalizaram R$ 6 bilhões em 2017 (12,2% do 
total da despesa). Uma das principais causas se refere à diversidade de interpretações dadas sobre o 
que venha a ser o conceito de vulnerabilidade social. O relatório do Tribunal apontou grande 
quantidade de ações civis públicas que apresentam diferentes interpretações e, portanto, diferentes 
regras de elegibilidade, criando um tratamento desigual entre cidades, estados e regiões do país. 

45. Em relação à conformidade de pagamentos, o Tribunal realiza fiscalização contínua em 
periodicidade anual dos benefícios sociais, incluindo BPC. A decisão mais recente está no 
Acórdão 1.947/2019-Plenário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. Nesse trabalho foram 
analisados benefícios referentes ao exercício de 2018 e foram detectados 56 mil benefícios com 
indícios de irregularidades, que totalizariam em um ano R$ 650 milhões. Para reduzir os 
pagamentos indevidos, é fundamental que as regras de concessão dos benefícios sejam claras, com 
menor margem de interpretação possível. 
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46. Sobre a transparência do impacto que a transição demográfica terá nas despesas com o BPC, 
cabe registrar que as projeções que constam no PLDO são para apenas três anos. Em razão da 
reforma, foram calculadas projeções para períodos maiores. Aqui destacamos a projeção de 
aumento de 4,6 milhões de beneficiários em 2018 para 8,4 milhões em 2029, considerando 
principalmente o impacto da evolução demográfica no BPC idoso e com valores relativamente 
estáveis para o BPC para pessoas com deficiência. Em termos monetários, essa evolução é de 
R$ 52,6 bilhões em 2018 para R$ 120 bilhões em 2029, mais que dobrando em pouco mais de 10 
anos. Para garantir maior transparência, o ideal é que essas projeções seguissem as mesmas 
premissas adotadas nos regimes previdenciários. Desse modo, seria possível ajustar políticas 
sociais e econômicas vigentes como resposta aos riscos apontados pelas projeções. 

47. Finalmente, dois últimos assuntos merecem destaque sobre possibilidades de reformas futuras. 
O primeiro está na arrecadação de receitas previdenciárias. O segundo na previdência 
complementar. 

48. Em relação à arrecadação previdenciária, desde 2016 o debate da reforma da previdência foi 
contaminado pela expectativa de que a cobrança dos devedores da previdência resolveria o déficit, 
pelo fato de somarem centenas de bilhões de reais. Concomitantemente, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional, em atendimento a recomendação do TCU, estava implementando a classificação 
de risco da dívida ativa, uma espécie de rating, que permite avaliar a probabilidade de recuperação 
econômica da dívida ativa. Como resultado, atualmente sabemos que menos de 10% da Dívida 
Ativa Previdenciária tem alta chance de recuperação. Prova disso é que a arrecadação da dívida 
ativa gira em torno de 1% anualmente. Segundo o relatório deste levantamento, 60% da dívida 
ativa decorre de crédito constituído a mais de 10 anos. 

49. Mesmo nesse cenário, em resposta, o Governo Federal propôs o Projeto de Lei 1.646/2019, que 
estabelece medidas para o combate ao devedor contumaz e de fortalecimento da cobrança da dívida 
ativa. Apesar de relevante a proposta, o seu foco está mais na justiça fiscal e na eficiência dos 
procedimentos de cobrança do que em ganhos fiscais significativos para a redução do déficit. 
Segundo a exposição de motivos do PL, a estimativa de ganhos de arrecadação com créditos 
considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação para os exercícios de 2020, 2021 e 2022 é, 
respectivamente, de R$ 2,18 bilhões, R$ 1,82 bilhão e R$ 1,46 bilhão. 

50. Por outro lado, o crédito inadimplente ainda não inscrito em dívida ativa, por ser mais novo, 
tem maior probabilidade de recuperação e, portanto, maior relevância fiscal. Enquanto esse tipo de 
crédito previdenciário somava R$ 265 bilhões ao final de 2018 e resultou em uma recuperação de 
R$ 30 bilhões (11,3%), a dívida ativa previdenciária somava R$ 491 bilhões e teve arrecadação de 
R$ 5 bilhões (1%). Como agravante, mais da metade desses créditos não inscritos em dívida está 
suspensa administrativa ou judicialmente. Enquanto somadas a recuperação da dívida ativa e do 
crédito não inscrito resultaram em R$ 35,6 bilhões, a inadimplência de contribuições 
previdenciárias foi de R$ 27,7 bilhões em 2018. A inadimplência decorre da diferença entre R$ 319 
bilhões declarados pelos contribuintes e de R$ 291 bilhões arrecadados em 2018. 

51. Em relação à sonegação, o relatório constatou novamente a inexistência de estudo oficial 
recente que mensure com alguma segurança qual é o patamar de sonegação de receitas 
previdenciárias. Por outro lado, em 2018, houve desonerações de R$ 62 bilhões de receitas 
previdenciárias. Enquanto as receitas previdenciárias dobraram em 10 anos, as renúncias 
quadruplicaram, em valores nominais. Desse montante, R$ 26 bilhões decorrem do Simples 
Nacional, R$ 12 bilhões da desoneração da folha de salários, R$ 8 bilhões de desonerações de 
entidades filantrópicas da área de saúde, R$ 7,5 bilhões de exportação da produção rural e o 
restante está distribuído entre outras entidades filantrópicas, Funrural, MEI e outros. 

52. O último tema abordado no relatório de levantamento e que também foi objeto de debate na 
PEC 6/2019 se refere à previdência complementar. Apesar da controvérsia sobre a adoção de forma 
mais abrangente dessa alternativa, organismos internacionais, como por exemplo a OCDE, 
recomendam a combinação entre regimes de repartição simples e de capitalização (OECD Pensions 
Outlook 2018). No Brasil, da mesma forma que os regimes públicos de previdência perderam parte 
da credibilidade em razão de problemas de sustentabilidade, os regimes de previdência 
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complementar fechados, mais conhecidos como fundos de pensão, tiveram um alto impacto na 
credibilidade, porém, em decorrência de escândalos de corrupção e má gestão. Porém, conforme 
observado no relatório, em 2018, os fundos de pensão possuíam ativos de R$ 900 bilhões e 
obrigações futuras de R$ 850 bilhões, sendo, portanto, superavitários no longo prazo. Esse dado, 
somado à experiência de países mais desenvolvidos, demonstra a necessidade de levar em 
consideração a capitalização como parte da solução para tornar os regimes públicos de previdência 
menos insustentáveis. 

V Considerações finais e encaminhamentos 
53. Cumprindo o objetivo deste despacho de destacar os principais resultados e conclusões do 
relatório de levantamento e de contextualizar a gravidade da situação previdenciária no Brasil a 
partir da consolidação dos números apresentados, concluo alertando para o esgotamento do modelo 
orçamentário brasileiro motivado principalmente por despesas obrigatórias de caráter continuado, 
em especial as despesas previdenciárias. 

54. Segundo a OCDE, o Banco Mundial e o FMI, o orçamento público tem o objetivo de garantir 
que políticas públicas sejam implementadas conforme planejado. Para isso, o orçamento precisaria 
assegurar decisões baseadas em evidências em três dimensões: 1) a da responsabilidade fiscal; 2) a 
da priorização racional entre políticas e programas; 3) a da entrega eficiente de bens e serviços 
públicos. Essas três dimensões remetem a três níveis de avaliação de custos: 1) sustentabilidade 
fiscal e custos futuros; 2) efetividade governamental e custos de oportunidade; e 3) eficiência 
institucional e relação custo-benefício. Nesse sentido, a política de previdência deve ser avaliada 
sob essas três dimensões, pois atualmente não há transparência suficiente sobre a sua 
sustentabilidade, seus custos de oportunidade e seus custos e benefícios. 

55. Conforme destacado neste despacho, o Brasil tem o segundo maior passivo previdenciário entre 
países emergentes e desenvolvidos, alcançando mais de 200% do PIB, de acordo com o FMI; o 
déficit atuarial dos regimes de servidores dos entes federados é superior ao valor da dívida bruta do 
governo geral em 2018; a economia prevista pela PEC 6/2019 é inferior a 20% do valor presente do 
déficit projetado para 10 anos; e, só o déficit de 2018 é superior aos juros nominais do setor público 
consolidado. Com esse diagnóstico, percebe-se que o sistema de previdência do Brasil é 
insustentável e exige reformas contundentes para redirecionar essa trajetória. Porém, não há 
informações consolidadas de todos os regimes de forma sistematizada, periódica e confiável sobre 
as projeções atuariais e até mesmo dos déficits. 

56. Caso não sejam implementadas reformas efetivas, os custos de oportunidade já observados 
atualmente serão ainda mais dramáticos. Políticas de educação, saúde, segurança, infraestrutura e 
assistência social estão ficando em segundo plano pelo crescimento inercial da despesa 
previdenciária. Conforme observado, enquanto menos de 10% dos idosos são pobres, 
aproximadamente 30% das crianças vivem na pobreza, segundo relatório do BID. É uma escolha 
aparentemente impossível, pois trata-se de dois grupos dependentes da população economicamente 
ativa. Porém, há problemas nas regras de elegibilidade e nas taxas de reposição que podem ser 
objeto de reforma. Ficou claro no relatório de levantamento que o Brasil optou por permitir 
aposentadorias precoces em todos os regimes de previdência. Essa escolha tem um custo 
econômico e social que precisa ser mensurado e divulgado para que a sociedade e o Congresso 
avaliem o custo de oportunidade da manutenção das regras atuais de aposentadoria e pensão. 

57. Por fim, a relação custo e benefício na política de previdência precisa ser avaliada tanto no 
nível macro quanto no nível micro, no âmbito da concessão, da manutenção e do pagamento de 
benefícios. A missão de instituições gestoras de benefícios previdenciários, como o INSS, o 
Ministério da Economia, o Ministério da Defesa e institutos de previdência de estados, DF e 
municípios, é relativamente simples: pagar beneficiários que tenham direito ao benefício, no valor 
certo e de forma tempestiva. A complexidade geralmente está no volume de benefícios e nas regras 
de elegibilidade. Ocorre que os índices de pagamentos indevidos e de judicialização demonstram 
problemas graves na operacionalização das políticas de previdência. Esse cenário exige uma 
avaliação de custo-benefício para regras excepcionais, que, por mais justas que possam parecer, 
resultam em um sistema complexo, passível de erros, fraudes e interpretações que, além de também 
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resultar em injustiça social, geram um alto custo tanto para a previdência quanto para as estruturas 
estatais de controle. 

58. Feitas essas considerações, parabenizo a equipe de auditoria pela qualidade do relatório de 
levantamento e sintetizo a seguir as propostas adicionais de encaminhamento ao Excelentíssimo 
Ministro Relator: 

a) assinar prazo de 360 dias, com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal de 1988, para 
que a Casa Civil, em articulação com lideranças dos três Poderes, institucionalize unidade gestora 
única do Regime Próprio de Previdência Social da União, exigida pelo art. 40, § 20, da 
Constituição Federal de 1988 e pelo art. 8º da Lei 9717/1998. 

b) determinar, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, à Casa Civil, em conjunto com o 
Ministério da Economia e o Ministério da Defesa, a apresentação de um plano de ação em 90 dias 
para aprimorar a governança do sistema de previdência no Brasil, de modo a avaliar de forma 
integrada todos os regimes, civis e militares, da União, de Estados e Municípios, do setor público e 
do setor privado, contributivos e não contributivos.” 

É o relatório. 
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VOTO 

 

 Trata-se de levantamento de auditoria com vistas a reunir e consolidar informações sobre 
receitas e despesas do sistema de previdência no Brasil, abrangendo os regimes públicos federal, 
estadual e municipal, civil, militar, social e complementar. 

2. Em breve síntese, o objetivo deste levantamento é apresentar um panorama da previdência 
social no país, trazendo transparência a seus números, com vistas a qualificar os debates 
sobre a sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro pela sociedade civil e pelo 
governo, em especial considerando o momento no qual o Brasil se encontra, que é 
exatamente durante as discussões pelo Congresso Nacional da Reforma da Previdência (PEC 
06/2019), da PEC Paralela (PEC 133/2019) e do Projeto de Lei 1.645/2019, que dispõe, entre 
outros assuntos, sobre a proteção social dos militares. 

3. Inicialmente, embora este Tribunal não tenha ainda se manifestado sobre a natureza do 
sistema de proteção social dos militares, ou seja, se seria ou não de natureza previdenciária, 
matéria que está em discussão no TC 034.660/2014-3, adotei literalmente neste voto os dados 
apurados pela equipe de fiscalização quanto a esse ‘sistema’ (inatividade e pensão dos 
militares das Forças Armadas), os quais serão utilizados para fins de divulgação e 
consolidação dos resultados financeiros da previdência social federal.  

4. Lembro aos meus pares que, quando relatei as Contas de Governo referentes ao ano de 2016, 
ressaltei as peculiaridades referentes aos encargos da União com militares inativos, tendo em 
vista não se aplicar a contributividade e o equilíbrio financeiro e atuarial, considerando que 
as regras não preveem o pagamento de contribuição por parte dos militares ativos para 
sustentar os benefícios pós trabalho. Contudo, utilizei, em meu relatório, para fins de 
simplificação, o termo “RPPS” como se referindo ao conjunto do RPPS da União para 
servidores civis e dos Encargos Financeiros com militares inativos e seus pensionistas. 

5. Este levantamento é a continuação, ou melhor, a atualização e o aprimoramento de outras 
fiscalizações realizadas sobre a matéria, que se iniciaram, nesse modelo de coleta de dados, 
no ano de 2010. Portanto, embora o assunto não seja novo para esta Corte, a realização deste 
levantamento quase que pari passu com as discussões nacionais sobre a reforma da 
previdência social demonstra, mais uma vez, a sensibilidade desta Casa em identificar e tratar 
questões realmente relevantes e tempestivas para o país. 

6. É notório que a sustentabilidade da previdência social se reflete na sociedade como um todo 
e é objeto de debate permanente também em várias partes do mundo, não sendo um problema 
isolado nosso. As alterações demográficas, como o aumento na expectativa de vida e a 
diminuição dos níveis de natalidade, por exemplo, impactam significativamente os sistemas 
previdenciários ao redor do globo, exigindo reformas previdenciárias, as quais devem 
equilibrar a sustentabilidade econômica do sistema com os impactos sociais delas advindos. 

7. No Brasil, o déficit da previdência deixou de ser assunto de especialistas em economia e 
políticas públicas para alcançar o dia a dia de todos os segmentos da população. Sem medo 
de errar, as contas e a reforma da previdência perpassam sonhos, preocupações, esperanças e 
aflições quanto ao futuro deste país. Por isso, trazendo a discussão para o mundo real, fica 
patente a importância deste trabalho. 

8. Como apontado pela unidade instrutora, o Brasil encontra-se em estágio avançado de 
transição demográfica, o que quer dizer que o país está perdendo o chamado bônus 
demográfico, situação na qual a população economicamente ativa é superior à população 
dependente (crianças e idosos). Em outras palavras, o Brasil está envelhecendo rapidamente, 
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sem que a questão da previdência tenha sido resolvida ou melhor encaminhada.  

9. Mesmo admitindo que, desde 1998, os regimes de previdência sob a esfera federal têm sido 
objeto de reformas paramétricas que vêm alterando as regras para obtenção de seus 
benefícios, principalmente no Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e no Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS), com alguns avanços no sentido de melhorar seus 
resultados financeiros, essas alterações não foram suficientes para a equalização da matéria.  

10. Atualmente, o Brasil encontra-se com alto déficit previdenciário e fiscal e num cenário futuro 
bastante preocupante, uma vez que, segundo relatório do Fundo Monetário Internacional 
(Monitor Fiscal 2019), o passivo com a previdência é o segundo maior de todos os países 
pesquisados, chegando a mais de 200% do PIB, quando, para os países desenvolvidos, 
nenhum chega a 100%. 

11.  O déficit da previdência vem crescendo ano a ano, alcançando, em 2018, o patamar, para os 
três subsistemas (RGPS, RPPS e militares), de R$ 290,9 bilhões. Dos dados coletados, 
verifica-se que todos os regimes acima são deficitários e precisam de ajustes, que devem se 
materializar por meio de reformas, como a ora em tramitação no Parlamento. 

12. Outro ponto que deve ser ponderado quando se aborda a questão previdenciária, 
especialmente no que concerne à sua sustentabilidade, é que, por um lado, os beneficiários, 
em tese, devem ser priorizados, ante o fundamento constitucional de proteção à dignidade da 
pessoa humana, especialmente em situação de perda da capacidade laboral, sobretudo pelo 
fato de que as pessoas contribuíram ao longo de sua vida laboral para terem o direito de 
receber um determinado rendimento que lhes proporcione uma vida digna na inatividade. Por 
outro lado, um sistema insustentável prejudica tanto os beneficiários quanto a população em 
geral, que financia os déficits, causados essencialmente em razão da insuficiência de 
contribuições para arcar com os benefícios a serem pagos.  

13. Essa questão também impacta algumas políticas assistenciais a exemplo do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), que foi objeto de capítulo específico neste levantamento. 
Embora o BPC não tenha natureza previdenciária, o assunto foi aqui tratado tendo em vista 
que, quando do projeto inicial da reforma previdenciária em discussão no Parlamento 
brasileiro, alterações nesse benefício foram consideradas. Ademais, há forte interação entre a 
previdência social e o BPC, pois os idosos e aqueles com necessidades que, porventura, não 
consigam se enquadrar em um dos critérios de elegibilidade previdenciária possivelmente 
buscarão socorro no BPC.  

14. A unidade instrutora traz uma comparação que, mais uma vez, demonstra a gravidade da 
matéria e a dificuldade em ter que escolher os caminhos para o país sobre suas políticas 
públicas, especialmente de grupos que dependem da população economicamente ativa, sendo 
elas previdenciárias ou assistenciais. Segundo documento da OCDE (Policy Memo. Pension 
Reform in Brazil, 2017), enquanto que menos de 10% dos idosos (acima de 65 anos) no país 
são pobres, aproximadamente 30% das crianças vivem na pobreza. Resta então a questão: 
para onde canalizar os parcos recursos disponíveis?  

15. Ouso para ilustrar o problema trazer o famoso ditado popular: ‘o cobertor é curto’. Com o 
incremento ‘inercial’ da despesa previdenciária, políticas de educação, saúde, segurança, 
infraestrutura e, mesmo, de assistência social são afetadas em seus custeios e investimentos, 
pois há, cada vez mais, uma compressão das despesas discricionárias do governo. 

16. As causas do déficit da previdência são muitas, mas duas se destacam como relevantes: as 
conjunturais, por exemplo, ocasionadas pela recessão da economia que o país atravessa; e as 
estruturais, provenientes de mudanças demográficas, como o aumento da expectativa de vida 
e o declínio da taxa de crescimento da população, com aceleração do envelhecimento 
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populacional. Não podemos deixar também de apontar que o país permitiu aposentadorias 
precoces em todos os regimes de previdência e ganhos nas aposentadorias e pensões acima 
da inflação como consequência da política de valorização do salário mínimo e de aumento 
real da remuneração de servidores públicos ocorrido entre 2006 e 2015 (que também 
beneficiaram, por paridade, os já aposentados e pensionistas), fazendo com que a ‘conta 
chegasse’ e de maneira bastante amarga para a grande maioria da população. 

17. A simples leitura dos parágrafos anteriores demonstra o quão complexa é a busca pela 
desejada sustentabilidade da previdência social brasileira. Infelizmente, não existe solução 
milagrosa e salvadora. Por isso, este levantamento é muito importante neste momento, pois 
oferece informações atuais sobre a matéria e sinaliza, ao mesmo tempo, a necessidade de 
aprimoramento da transparência e da governança dessa política pública, a exemplo da falta 
de informações consolidadas de todos os regimes de forma sistematizada, periódica e 
confiável sobre as projeções atuariais e, até mesmo, dos déficits correspondentes. 

18. Por fim, alerto que, embora o presente trabalho traga luz sobre os números da previdência 
social e sobre questões para melhorar a gestão e a governança das políticas públicas 
referentes à matéria, não é objetivo deste levantamento adentrar no mérito das discussões 
travadas nas Casas Legislativas sobre os caminhos a serem definidos e regulamentados para a 
solução da sustentabilidade da previdência social do Brasil e matérias correlatas. 

Da Seguridade Social 

19. Registro, inicialmente, que o presente trabalho apresenta evolução na discussão da 
abrangência e reflexos do conceito sobre seguridade social em relação aos levantamentos 
anteriores realizados por este Tribunal. Até o levantamento de 2017, este Tribunal 
posicionou-se refutando teses de que as três áreas da seguridade social (previdência, 
assistência social e saúde) fossem reunidas para efeito de cálculo único de seus resultados 
financeiros.  

20. Neste levantamento, a questão não é mais discutida. O presente trabalho aborda 
essencialmente e traz números da dimensão previdência. No entanto, tendo em vista a 
importância da matéria, a equipe de fiscalização elaborou o Apêndice 3, que trata de 
informações sobre receitas e despesas da seguridade social, bem como discorre sobre fontes 
de financiamento, evolução de grandes agregados e desvinculação de receitas da União, o 
que pode constituir material de proveitosa consulta para o aprofundamento da matéria. 

Da Previdência Social  

21. A previdência social de responsabilidade federal é composta dos seguintes regimes: Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) e Regime Próprio da Previdência do Servidor (RPPS).  

22. Como ressalvei acima, a natureza do sistema de proteção dos militares das Forças Armadas 
está em discussão neste Tribunal, fato que não inviabiliza a divulgação dos dados ora 
levantados, tanto individualmente como consolidados. Além desses, este levantamento tratou 
dos números referentes à previdência de estados e municípios e do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). 

23. Conceitualmente, previdência social é definida pela Constituição Federal de 1988 como um 
direito social assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais. Seu objetivo é mitigar riscos a 
que os indivíduos estão expostos, em especial aqueles relacionados à impossibilidade de 
prover o seu sustento e o de sua família por meio do trabalho, seja por velhice, doença, 
desemprego, morte, ou outros eventos, mediante o recebimento de pensões, aposentadorias e 
auxílios.  

24. Na atual regulamentação, a cobertura de eventuais insuficiências financeiras dos regimes 
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federais é da União, não havendo a participação dos segurados ou beneficiários, conforme 
estabelecido no art. 16, parágrafo único, da Lei 8.212/1991 e no art. 2º, § 1º, da Lei 
9.717/1998.  

25. No caso dos militares, considerando que não há previsão legal de contribuição do agente para 
custear os encargos com a inatividade, mas apenas para pensão (Lei 3.765/1960), também 
cabe à União custear a integralidade da remuneração daqueles que estão na inatividade, seja 
na reserva remunerada, seja na reforma, nos termos do art. 3º da Lei 6.880/1980.  

26. Em última análise, os déficits previdenciários dos regimes federais e as despesas com o 
sistema de proteção social dos militares são de responsabilidade da União, o que, por 
conseguinte, impacta na sua capacidade de investimento e mesmo de custeio de outras ações 
governamentais.  

27. Uma questão que não pode ser esquecida é que o RGPS, sob a gestão centralizada do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), também concede outros benefícios, como 
auxílio-doença, salário maternidade e auxílio reclusão, que não encontram correspondência 
no RPPS ou no sistema de proteção social dos militares.  

28. No relatório que antecede este voto, há uma coletânea das regras vigentes no que concerne à 
obtenção de aposentadoria e pensão, com as alterações mais recentes e regras de transição, 
para cada um dos regimes previdenciários.  

Dos Dados Levantados 

29. Inicialmente, registra-se que os dados e informações constantes deste trabalho foram obtidos 
de órgãos e entidades públicas ou de sistemas informatizados oficiais. Ressalvo, por 
relevante, que trabalhos de levantamento de dados implicam escolha e adoção de 
determinados parâmetros, os quais fazem parte da metodologia previamente definida pela 
unidade instrutora, a qual se encontra descrita no corpo do relatório de fiscalização. 

30. O presente levantamento apresenta, para a maioria de seus dados, série histórica de 2009 a 
2018, tratando essencialmente das receitas, das despesas e do resultado financeiro de cada 
regime previdenciário e do sistema de proteção social dos militares. Para maior clareza na 
comparação e análise, a equipe de fiscalização trouxe, em várias oportunidades para valor 
presente (exercício de 2018) os valores nominais de cada ano da série histórica, com base na 
variação do INPC. Outra disposição das informações adotada no levantamento foi de buscar 
apresentar os dados coletados em relação ao Produto Interno Bruto, pois as comparações 
entre países são feitas utilizando tal métrica. 

31. Infelizmente, os dados levantados são desalentadores. O déficit agregado dos regimes da 
previdência federal e do sistema de proteção social dos militares cresce ano a ano, chegando, 
no exercício de 2018, a R$ 290 bilhões, o que só confirma a gravidade da situação. 

32. Para fins de apresentar um pequeno sumário desses números, reproduzo a tabela abaixo que 
traz informações sobre as quantidades de beneficiários, o número de contribuintes, a despesa 
e a receita de cada regime: 

Tabela 1 - Quantidades de benefícios, beneficiários e contribuintes por regime (ano base 2018) 

Quantitativos de Benefícios dos Regimes de Previdência 
  RGPS RPPS Militares 

Aposentados/Inativos 20.425.962 446.852 160.374 
67% 60% 45% 

Pensões 7.720.443 294.145 195.979 
25% 40% 55% 
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Outros benefícios 2.132.250  - 4.0281 
7% 0% 1% 

Total 30.278.655 740.997 360.381 
100% 100% 100% 

Despesa em 2018 (R$ bilhões) 586,38 84,92 46,21 
Despesa por beneficiário (R$/ano) 19.366,12 114.602,35 128.225,41 
Quantidade de contribuintes ativos 51.138.581 688.778 368.8682 
Receita em 2018 (R$ bilhões) 3 391,18 33,4 2,36 
Necessidade de financiamento por beneficiário 
(R$/ano) -6.446,79 - 69.527,95 -121.676,78 
Fontes e observações: RGPS: quantidades do BEPS 12/2018 e valores do Fluxo de Caixa do INSS 12/2018. RPPS: quantidades da 
Projeções Atuariais anexo ao PLDO 2020 e valores do RREO  12/2018. Militares: quantidades de militares das Forças Armadas, 
conforme Ministério da Defesa (peça 101) e valores do RREO 12/2018. 
1 Anistiado Político Militar  
2 Militares ativos das Forças Armadas, conforme art. 3º, §1º, alínea “a”, da Lei 6.880/1980. 
3 Os valores de receita do RGPS e RPPS incluem a contribuição patronal, que não existe no caso dos militares. No RPPS, a receita 
inclui ainda a contribuição dos inativos. 

33. A propósito, os dados sobre receitas, despesas e necessidade de financiamento por 
beneficiário evidenciam grandes discrepâncias entre eles, fruto de diferenças históricas no 
desenho da política previdenciária nacional (as quais estão descritas no relatório que 
antecede esse voto). Isto pode ser ilustrado pela diferença na necessidade de financiamento 
per capita de cada regime, ou seja, no quanto o Tesouro Nacional precisa, em média, aportar 
por ano para pagamento de cada beneficiário.  

34. Temos que lembrar que as despesas previdenciárias são de controle mais difícil, pois, uma 
vez elegível, o trabalhador tem direito à aposentadoria, engrossando o número de inativos, 
por isso as reformas previdenciárias buscarem sempre postergar a entrada do cidadão na 
inatividade. 

35. O cenário futuro não é favorável, em especial nos regimes próprios, com a perspectiva de 
redução do número de servidores/contribuintes ativos em relação ao de inativos. Esse 
indicador chama-se razão de dependência. Assim, no sistema de repartição, os ativos 
contribuem e os inativos recebem os benefícios, sendo, então, necessário para a 
sustentabilidade do sistema que haja um alto número de ativos para financiarem os inativos. 
Caso não haja reposição ou entrada de novos contribuintes ativos no sistema a tendência é de 
déficit crescente nesse modelo. 

Dos Resultados Financeiros dos Regimes de Previdência  
Do Regime Geral de Previdência Social - RGPS 

36. Historicamente, as receitas do RGPS perfazem o montante entre 5,4% a 5,8% do Produto 
Interno Bruto (PIB). As receitas do RGPS, em 2018, totalizaram R$ 391,2 bilhões. 

37. A arrecadação do RGPS tem forte relação com a massa salarial de empregados formais. 
Nesse sentido, considerando que o PIB brasileiro se retraiu nos anos de 2015 a 2017, com 
baixíssima recuperação em 2018 e com o aumento das taxas de desemprego, a arrecadação 
previdenciária foi diretamente afetada. Para se ter uma ideia de como essa questão 
conjuntural afetou suas receitas, o volume de recursos arrecadados no RGPS em 2018 
equivale a pouco menos do montante arrecadado em 2012 (em valores equalizados). 

38. Por seu turno, as despesas cresceram de 6,8% do PIB em 2009 para 8,6% em 2018, 
alcançando no último ano R$ 586,4 bilhões. Esse aumento foi ocasionado tanto por causas 
estruturais, a exemplo do envelhecimento da população, com o aumento das condições de 
elegibilidade para aposentadoria, como conjunturais, a exemplo da política de valorização do 
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salário mínimo, que pressiona as contas do regime, e o período de baixa atividade econômica 
que o país vem atravessando.  

39. Nesse cenário, o déficit do RGPS cresce desde 2012, acentuando-se a partir do ano de 2015, 
pelos motivos acima relatados, passando, em comparação ao PIB, de 1,29% em 2014 para 
2,86% em 2018, atingindo, neste exercício, o montante de R$ 195,2 bilhões. 

40. Observo que o RGPS é segregado em urbano e rural. No que concerne à parcela urbana, 
verifica-se que houve superávit durante os anos de 2010 a 2015, voltando a ser deficitário a 
partir de 2016, ocasionado pelas mesmas causas acima. Já a parcela rural sempre foi 
deficitária, com um incremento significativo da despesa no decorrer dos anos. O grande 
problema referente às aposentadorias rurais é o baixo volume de receitas, que representa 
apenas cerca de 8% da despesa. 

41. Outro dado importante é que a grande maioria dos benefícios (aposentadorias e pensões) se 
encontra no RGPS, sendo que a sua quantidade saltou de 23,53 para 30,27 milhões, o que 
representa um aumento de 28,64% entre os anos de 2009 e 2018. 

Do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

42. No que concerne ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União, os números 
coletados são relativos aos gastos da União com seus servidores civis e outros gastos 
similares que são também encargos da União, tais como despesas de inativos do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal (FCDF).  

43. O regime apresentou déficit financeiro ao longo de toda a série histórica analisada. O 
relatório de levantamento traz algumas causas para esse déficit histórico. No ano de 2018, o 
déficit atingiu R$ 51,24 bilhões, representando um montante de cerca de 0,75% do PIB, com 
receitas de R$ 33,7 bilhões e despesas da ordem de R$ 84,9 bilhões.  

Do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas 
44. Quanto aos resultados referentes aos militares das Forças Armadas, os quais abrangem 

pensionistas e inativos, há algumas peculiaridades. Primeiro, as receitas para o sistema de 
proteção dos militares abrangem apenas receitas para pensões, conforme previsto na Lei 
3.765/1960 (Lei sobre Pensões Militares), não havendo, portanto, previsão legal de 
contribuição para a inatividade. 

45. Ademais, é importante ressaltar que, ao contrário das receitas previdenciárias do RGPS e 
RPPS, as receitas desse sistema sofrem a incidência do mecanismo de Desvinculação de 
Receitas da União (DRU), o qual está previsto no art. 76 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal pelo percentual de 30% desde 2016. 
Antes de 2016, a DRU até então aplicada era de 20%. 

46. Em 2018, o valor da receita (R$ 2,36 bilhões) em termos reais foi menor do que a de 2017 
(R$ 2,39 bilhões). Analisando a variação ano a ano, o crescimento médio anual dessa receita 
foi negativo ao longo da série analisada, com percentual de -1,71% ao ano. 

47. As despesas com pensionistas e inativos militares tiveram um crescimento real de 32,1% 
entre 2009 e 2018 (40,17% para pensões e 25,84% para inativos), sendo que o crescimento 
médio anual foi 3,4% no período (4,65% para pensões e 2,71% para inativos), atingindo o 
montante no ano passado de R$ 46,21 bilhões.  

48. Como resultado desse comportamento de baixa receita e de crescimento da despesa, nota-se 
uma elevação do déficit apurado nesse sistema, o qual atingiu o patamar de R$ -43,85 bilhões 
em 2018. Como consequência, tem-se que o sistema de proteção dos militares é quase todo 
coberto com recursos do Tesouro Nacional, sendo que, nesse mesmo exercício, do total de 
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gastos, quase 95% foi coberto com recursos dessa fonte.  

49. Volto, neste momento, a fazer uma ressalva que reputo oportuna sobre o sistema de proteção 
social dos militares. Sem prejuízo das discussões sobre a natureza previdenciária ou não 
desses benefícios, é fato que já houve esforços empreendidos pela Casa Civil, STN e 
Ministério da Defesa em evidenciar os referidos encargos financeiros em notas explicativas 
das demonstrações contábeis de 2018.  

50. Há espaço, conforme trazido pela Exma. Ministra Ana Arraes em seu voto quando da 
apreciação das contas de governo de 2018, para que, em observância às normas contábeis e 
às melhores práticas internacionais, haja a melhor evidenciação da referida obrigação da 
União por meio do registro contábil, a favor da transparência das obrigações fiscais e da 
prestação de informações completas e fidedignas à sociedade, para permitir ainda um 
adequado planejamento financeiro do Governo Federal.  

51. Nesse sentido, fiz ponderações, acolhidas pela Exma. Relatora, para que a deficiência na 
projeção e ausência de política de registros contábeis dos encargos financeiros futuros com 
militares fosse avaliada no âmbito do TC 034.660/2014-3. Tal medida, no entanto, não tem 
reflexo direto nas análises e nos dados coletados no presente levantamento. 

Do Resultado Consolidado dos Regimes Previdenciários e do Sistema de Proteção Social do Militares 

52. Em resumo, o resultado agregado da União cresceu negativamente de 2009 a 2018 em 
90,55%, ou seja, em 2009 o déficit era de R$ 152,3 bilhões passando, em 2018, para R$ 
290,3 bilhões. Em 2018, as receitas agregadas foram de R$ 427,22 bilhões enquanto as 
despesas totalizaram R$ 717,51 bilhões. 

53. O crescimento médio real anual do déficit agregado foi de 7,95%. Já o resultado agregado em 
relação ao PIB apresentou déficit em todos anos da série levantada, sendo que o déficit saltou 
de -2,70% em 2009 para -4,25% do PIB em 2018. 

54. Os dados levantados mostram que, realizando a análise referente ao período da série 
histórica, tanto por números atualizados pelo INPC quanto pela ótica do PIB, observa-se 
déficit crescente dos sistemas de previdência da União. 

55. A equipe de levantamento traz informações ainda mais relevantes, quando compara o 
resultado agregado da previdência e dos militares com o resultado do Tesouro Nacional, 
considerando que essas receitas e despesas têm peso considerável sobre as finanças da União.  

56. Pelos dados consolidados, o aumento do déficit previdenciário e dos militares é diretamente 
acompanhado pelo aumento do déficit primário, o qual na série avaliada é negativo desde 
2014. Ao se fazer uma correlação entre esses dois déficits atualizados pelo INPC, o índice de 
correlação atinge o patamar de 0,84, o que demonstra que a piora do resultado fiscal dos 
últimos anos tem alta relação com os aumentos dos déficits previdenciários. 

57. O que é motivo de preocupação e de constante acompanhamento é que, na comparação com 
o PIB, a análise demonstra que, em 2018, o déficit primário atingiu -1,76%, enquanto o 
resultado previdenciário e dos militares chegou a -4,25% do PIB. Nesse sentido, o 
agravamento do déficit previdenciário e dos militares reflete-se diretamente no aumento do 
déficit primário do Governo Central, o que ratifica a situação dramática da sustentabilidade 
do sistema previdenciário nacional e do sistema de proteção social dos militares. 

Das avaliações atuariais da Previdência Social e da Proteção Social dos Militares 

58. A equipe de levantamento abordou a avaliação atuarial dos regimes previdenciários e dos 
militares, tanto no que concerne a seus possíveis impactos financeiros quanto na própria 
qualidade das bases de informações e dos parâmetros utilizados, o que é importante para 
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verificar se a metodologia adotada é consistente em “acertar” as projeções e resultados 
esperados para os anos vindouros.  

59. As avaliações atuariais são importantes na medida que apresentam provisões matemáticas a 
respeito dos compromissos assumidos pela previdência junto aos segurados, incluindo os 
atuais inativos e os servidores em atividade, que receberão os benefícios quando elegíveis. 
Reflete o pagamento de todos os benefícios que serão pagos até o falecimento do 
beneficiários e eventuais pensões. 

60. Para o RGPS, desde o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias PLDO 2018, utiliza-se 
nova metodologia de cálculo de projeção dos regimes previdenciários, a qual está descrita no 
relatório anexo a este voto.  

61. A situação é preocupante, pois a avaliação atuarial do RGPS de longo prazo traz como 
resultados projetados um incremento considerável do déficit que passaria de 3% do PIB em 
2020 para mais de 11% em 2060.  

62. De outra parte, a equipe de levantamento verificou a qualidade dos resultados das projeções 
atuariais do RGPS de 2014 a 2018 para fins de aferir a acurácia da metodologia utilizada. Em 
2018, verificou-se que o resultado projetado ficou R$ 9 bilhões acima do apurado. Após 
analisar dados de 2014 a 2018, inclusive já com a nova metodologia, conclui-se que, embora 
sejam necessários ajustes para melhor refletir os valores projetados dos apurados, haveria 
sinais de melhoria na qualidade da avaliação atuarial desse regime. 

63. Já a avaliação atuarial do RPPS da União (servidores civis), de responsabilidade da 
Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, seguiu a Portaria MF 464, de 
19/11/2018, a qual leva em consideração premissas técnicas da avaliação que representam 
um conjunto de estimativas de natureza demográfica, biométrica, econômica e financeira. 
Algumas fragilidades na base técnica atuarial e na base cadastral, esta causada pela ausência 
de uma unidade gestora única, tópico a que retornarei mais adiante, vêm sendo apontadas e 
acompanhadas em trabalhos deste Tribunal.  

64. O resultado da avaliação atuarial, constante no PLDO 2020, dos benefícios concedidos e a 
conceder, apurado para 75 anos a valor presente, foi de R$ 1.536 bilhões e o valor presente 
atuarial das contribuições foi de R$ 315 bilhões, resultando em um déficit atuarial de R$ 
1.220 bilhões sem considerar a premissa de reposição dos servidores.  

65. No que concerne aos valores projetados e apurados no período de 2014 a 2018, verifica-se 
que há aproximação razoável entre esses parâmetros para as receitas. No que concerne às 
despesas, as projeções estão todas superestimadas, pois, segundo a Secretaria de Previdência 
do Ministério da Economia, foram consideradas mais aposentadorias do que as efetivamente 
ocorridas.  

66. Destaca-se ainda a necessidade de que a União venha a mensurar e reconhecer no seu passivo 
a obrigação referente ao benefício especial previsto na Lei 12.618/2012, ou seja, o benefício 
especial devido aos servidores que ingressaram antes da instituição do regime de previdência 
complementar (2013). Alinho-me, neste momento, à equipe de levantamento no sentido de 
não discutir se o benefício especial é previdenciário ou não. Entretanto, como ele será pago 
pela União, deve então estar de acordo com as normas da contabilidade aplicadas no setor 
público e com o princípio da transparência. 

67. No que concerne aos militares, a avaliação atuarial das pensões é feita pelo Ministério da 
Defesa. O plano de custeio vigente dispõe que as contribuições para pensão por parte dos 
militares ativos e inativos é de 7,5% sobre remuneração/proventos, adicionados de 1,5% caso 
o militar tenha aderido até 29/12/2000 para a pensão para as filhas maiores.  
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68. As projeções indicariam redução tanto da despesa quanto dos déficits com pensões militares 
ao longo dos próximos dezesseis anos, sendo que a despesa se reduz quase pela metade nesse 
período, de um valor de R$ 18,2 bilhões para pouco mais de R$ 9,75 bilhões. No entanto, 
esses dados carecem de aprimoramentos, tais como reavaliação do período utilizado para 
projeção (que é de apenas 16 anos) e da revisão da inexistência de previsão de crescimento 
salarial.  

69. Verifica-se também discrepância no resultado esperado com relação ao apurado. Para o 
PLDO de 2017, era previsto um resultado negativo de R$ 11,42 bilhões e o resultado acabou 
sendo negativo em R$ 15,7 bilhões, ou seja, 38% maior que o projetado. Tais achados 
indicam a necessidade de melhoria na avaliação atuarial das pensões dos militares.  

70. No que concerne à avaliação atuarial dos inativos militares (na condição de reserva 
remunerada ou reformados), essa está contida apenas no Balanço Geral da União (BGU), na 
forma de Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.  

71. Essa sistemática iniciou-se nas demonstrações financeiras de 2017, em decorrência de 
cumprimento da recomendação de item 3.1.28, das Contas de Governo de 2016, Acórdão 
1.320/2017-TCU-Plenário, de minha relatoria, e também foi realizada no BGU de 2018. 

72. Pelo BGU de 2018, verifica-se crescimento quase linear das despesas com inativos militares. 
Ademais, a projeção elaborada carece da utilização de premissas e hipóteses econômicas e 
biométricas mais robustas, a exemplo do horizonte de projeção, realizado para um período de 
apenas 27 anos.  

73. Por fim, anoto que a questão sobre como tratar as avaliações atuariais de militares inativos 
não está exaurida neste Tribunal, matéria em análise, entre outras, no TC 034.660/2014-3 (da 
relatoria do Ministro Raimundo Carreiro). Entendo, então, que este não é o melhor momento 
para a definição de encaminhamentos quanto ao referido assunto. 

Da Inexistência da Unidade Gestora Única do RPPS da União 

74. Reputo da maior importância o presente tópico que versa sobre a inexistência de unidade 
gestora única. Essa unidade está prevista na Lei 9.717/1998, que dispõe sobre as regras gerais 
para funcionamento e organização dos RPPSs. A estruturação dessa unidade foi objeto de 
recomendação no já longínquo julgamento das contas de governo do exercício de 2013 e não 
foi implementada até hoje.  

75. Restou consignado nos trabalhos de levantamento que a ausência de unidade gestora única é 
mais um entrave para assegurar a compensação entre regimes de previdência quando há 
migração de beneficiários. Ademais, a fragmentação institucional e dos sistemas nos vários 
órgãos e entidades federais limitam a qualidade dos dados utilizados para as projeções 
atuariais do RPPS da União,  

76. Assim, a instituição e estruturação de unidade gestora única traria maior transparência e 
eficiência na gestão da previdência dos servidores da União, inclusive no que concerne a 
ganhos com a compensação entre os regimes, considerando os potenciais prejuízos 
decorrentes de receitas não calculadas (compensadas) para esse regime.  

77. O que não se pode admitir e demonstra a falta de governança com relação à matéria é que 
cada órgão ou entidade atue como uma unidade autônoma de concessão e manutenção de 
aposentadorias e pensões.  

78. Há sinalizações quanto ao início de uma estruturação da unidade gestora do RPPS da União, 
por meio da edição do Decreto 9.498/2018, que previu a centralização da concessão e 
manutenção de aposentadorias e pensões dos órgãos da administração pública federal direta 
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec) no então 
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, atribuição que, agora, é da 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia. No entanto, pelo cronograma, a centralização somente acontecerá a partir de 
1/2/2022. 

79. Ocorre que a criação da unidade gestora única imporá a necessidade de articulação entre os 
Poderes da República, o que é mais um elemento desafiador nessa equação.  

80. Em suma, a matéria reveste-se de grande importância e deve ser equalizada o mais breve 
possível. O titular da unidade instrutora faz proposta em seu despacho nesse sentido, a qual 
será tratada no tópico dos encaminhamentos deste voto. 

Da Previdência dos Regimes Próprios de Estados e Municípios 
81. O presente levantamento, assim como identificado para a União, verificou que a situação dos 

regimes próprios de previdência de estados e municípios, de uma forma geral, indica 
desequilíbrios financeiros e atuariais, que vêm se agravando ao longo dos anos. Os dados 
avaliados neste levantamento são do período de 2014 a 2018. 

82. Destaca-se que, em 2018, apenas três estados apresentavam resultado previdenciário 
positivo: Amapá, Rondônia e Roraima. No entanto, todos os estados da federação 
apresentaram resultado atuarial negativo, ou seja, quando se projetam os resultados dos 
exercícios da série atuarial para valor presente, todos são deficitários. 

83. Para o consolidado dos estados e do DF, o déficit atuarial trazido para valor presente em 
2018 é de cerca de R$ 3,7 trilhões, sendo que esse parâmetro aumentou em relação ao PIB, 
de 42%, em 2015, para 56%, em 2018.  

84. No que tange aos municípios, em 2018, havia 2.138 municípios com regimes próprios para 
seus servidores civis. Para os demais, os respectivos funcionários públicos estão vinculados 
ao RGPS.  Em geral, permanecem no RGPS os municípios brasileiros de menor porte.  

85. Para os municípios, o resultado atuarial trazido para valor presente em 2018 é de cerca de R$ 
934 bilhões, valor esse que aumentou em relação ao PIB, de 11%, em 2015, para 14%, em 
2018. 

86. Em suma, os dados levantados demostram desequilíbrios financeiros tanto nos estados 
quanto em boa parte dos municípios, confirmando a situação dramática da previdência desses 
entes. 

87. Mesmo que, no consolidado, os números quanto ao déficit previdenciário dos munícipios 
pareçam de menor monta, é certo que eles têm materialidade suficiente para impactar as 
contas e a implementação de políticas públicas de suas responsabilidades.  

88. Por oportuno, este levantamento faz detalhada análise dos principais riscos e problemas dos 
RPPS de estados e municípios, bem como dos resultados de auditorias nesses regimes 
promovidas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. Aborda também a 
questão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), o qual é o instrumento de 
supervisão da União em relação aos RPPS dos estados e municípios. 

89. Por último, uma das discussões que se trava no Parlamento atualmente quanto à reforma da 
previdência diz respeito à inclusão ou não dos estados e municípios no texto da PEC.  
Segundo dados constantes no sítio da previdência na internet, o impacto fiscal da inclusão 
desses entes federativos na PEC 6/2019, para 10 anos, seria da ordem de R$ 299 bilhões.  

90. Somente a título de ilustração da importância da matéria, segundo a Secretaria de 
Previdência do Ministério da Economia, caso a PEC 6/2019 seja aprovada somente para 
produzir efeitos ao RPPS da União, as contas públicas dos demais entes da Federação não 
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terão impacto fiscal de imediato, e esses entes continuarão a “repassar valores cada vez mais 
expressivos para cobrir déficits apurados no sistema previdenciário de seus servidores, 
comprimindo os orçamentos” (peça 95, p. 2).  

91. No entanto, a proposta aprovada tanto na Câmara dos Deputados quanto, agora, pelo Plenário 
do Senado Federal em primeiro turno não contempla a previdência de estados e municípios. 
Não obstante estarem fora desta reforma, medidas urgentes deverão ser objeto de discussão e 
regulamentação por estados e municípios quanto à sustentabilidade de seus RPPSs, tendo em 
vista o quadro de insustentabilidade desses e de penúria orçamentária dos entes federativos. 

92. Mais uma vez ressalvo que não cabe a este Tribunal definir os rumos e regras referentes à 
previdência social brasileira, porém enfatizo a importância do presente trabalho para que o 
Congresso Nacional, os entes federativos e a sociedade, diante da profusão das informações 
constantes neste levantamento, possam debater e buscar soluções para a sustentabilidade dos 
regimes previdenciários, inclusive no que concerne a alternativas para a previdência de 
estados e municípios, mesmo que esta não tenha sido incluída na PEC 6/2019.  

Da Recuperação e Cobrança de Créditos Administrativos e Dívida Ativa Previdenciária 

93. O presente levantamento traz informações relevantes sobre receitas previdenciárias que, 
embora devidas, deixam de entrar nos cofres da União, em especial no que tange à situação 
dos estoques de créditos ativos de natureza previdenciária (cobrança via administrativa) e da 
dívida ativa previdenciária (cobrança via judicial, normalmente). Além disso, discorre-se 
sobre as medidas implementadas visando ao controle e à recuperação desses créditos, assim 
como dois fenômenos associados à alimentação dos referidos estoques: a inadimplência e a 
sonegação. 

94. O estoque dos créditos de contribuições tipicamente previdenciárias devidos e não recolhidos 
espontaneamente totalizou, em 2018, o valor de R$ 265,09 bilhões, sendo que o total de 
créditos ativos da União no mesmo período atingiu R$ 1.967,80 bilhões, ou seja, os créditos 
previdenciários representam cerca de 13,5% do total. Para o mesmo ano, a relação de 
créditos ativos da União e créditos previdenciários em relação ao PIB foram de 28,8% e 
3,9%, respectivamente. 

95. Para melhor ilustrar a dimensão do problema, o estoque dos créditos previdenciários devidos 
e não recolhidos espontaneamente correspondia, em 2018, a cerca de 62% do que fora 
efetivamente arrecadado naquele ano. 

96. Os créditos previdenciários são classificados em 4 situações, com a respectiva percentagem 
em relação ao todo: devedor (14,85%), parcelado (34,7%), exigibilidade suspensa 
administrativa (35,9%) e exigibilidade suspensa judicial (14,6%). Desses, apenas o devedor 
pode ser cobrado. Destaca-se o elevado percentual de créditos previdenciários suspensos 
administrativa e judicialmente, que, com exceção do ano de 2017, tem-se mantido acima de 
50% do total de créditos, alcançando o montante de R$ 133,75 bilhões em 2018. 

97. Quanto à recuperação de créditos tributários previdenciários na esfera administrativa, os 
valores arrecadados anualmente giram em torno de R$ 30 bilhões, tendo-se reduzida a 
representatividade do valor recuperado em comparação com o estoque desses créditos, que 
era de 15,3% em 2016, passou para 10,9% em 2017 e chegou a 11,5% em 2018. No ritmo de 
recuperação observado em 2018, seriam necessários aproximadamente oito anos e meio para 
reaver o total do estoque, considerando que nenhum novo crédito fosse constituído no 
período. 

98. Já no que concerne à dívida ativa previdenciária, o estoque de créditos inscritos referentes à 
previdência social corresponde historicamente a cerca de 22,5%, em média, do estoque total 
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de créditos inscritos em dívida ativa da União.  

99. Sempre buscando trazer informações que se possam comparar com as receitas 
previdenciárias, que é a fonte primária de financiamento do sistema, verifica-se que o 
estoque de dívida ativa previdenciária, que chegou a R$ 491,21 bilhões ao final de 2018, 
equivaleria a aproximadamente 115% da receita previdenciária do exercício (R$ 427,22 
bilhões). 

100. Quando falamos em dívida ativa, há sempre a necessidade de se verificar a idade do 
estoque das dívidas, pois quanto mais velho esse for, mais difícil será a sua recuperação. 
Segundo informações da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 37,1% do estoque tem 
mais de dez anos de inscrição. A situação mostra-se ainda mais negativa para fins de 
recuperação de tais créditos, quando 60% dos créditos tributários que deram origem à dívida 
ativa previdenciária foram constituídos há mais de dez anos e, destes, 28,6% já contam mais 
de vinte anos da constituição. 

101. Não é sem razão que o rating da dívida ativa previdenciária divulgado pela PGFN 
classifica que cerca de 62% do estoque, em dezembro de 2018, ou seja, cerca de R$ 304,4 
bilhões, seriam de baixa recuperação ou irrecuperáveis. Aliado a isso, há espaço para pouco 
otimismo em relação à efetiva recuperação da dívida ativa previdenciária, uma vez que os 
valores arrecadados anualmente representam, em média, pouco mais de 1,3% do estoque 
acumulado, ritmo que demandaria cerca de 75 anos para se recuperar todo o estoque, 
considerando que nenhuma nova inscrição fosse realizada no período. 

102. Como seria de se esperar, os maiores devedores são empresas de médio e grande portes, 
que representam 97,6% do número de devedores e respondem por 96,8% do valor da dívida 
do grupo, ou seja, aproximadamente R$ 149 bilhões. De outra sorte, haveria certo alento 
considerando que esses devedores se encontram, em sua maioria, com a situação cadastral 
junto à Receita Federal do Brasil (RFB) como ativos, o que sinalizaria que há perspectiva de 
alguma recuperação de tais valores. 

103. No que concerne à inadimplência, que seriam os valores declarados, mas não recolhidos 
espontaneamente, a RFB estima que essa seria da ordem de R$ 27,7 bilhões no ano de 2018, 
o que representa cerca de 8,7% do valor total das contribuições declaradas, correspondendo a 
cerca de 6,5% da receita previdenciária arrecadada no período.  

104. Diferentemente da inadimplência, a sonegação diz respeito a valores não declarados pelos 
contribuintes. Não há números claros sobre a sonegação das contribuições previdenciárias no 
país, uma vez que a RFB e a PGFN não teriam uma metodologia desenvolvida capaz de 
garantir a uniformidade dos estudos de longo tempo e a precisão dos resultados. Para se ter 
uma pequena ilustração dos prejuízos que ocorrem por conta da sonegação, um estudo 
realizado pela Receita Federal do Brasil em 2007 (com dados do ano de 2003) indicava que a 
sonegação quanto às contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção rural 
corresponderia a cerca de 36,6% da receita potencial o que equivaleria a algo em torno de R$ 
43 bilhões. 

105. Por fim, ambos os órgãos descrevem ações de combate à sonegação previdenciária, com a 
recuperação de aproximadamente R$ 102 bilhões ao longo dos últimos oito anos. 

106. Mesmo com as ações empreendidas tanto pela Receita Federal do Brasil como pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que vem utilizando, até mesmo, estratégias 
extrajudiciais para recuperação de créditos previdenciários, reputo que, diante das 
informações acima, haveria espaço para aprimoramento da eficiência arrecadatória nas ações 
de fiscalização, cobrança e recuperação desses valores, os quais fazem falta como receitas 
tributárias e, por conseguinte, apresentam reflexos negativos na sustentabilidade da 
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previdência social brasileira.  

Das Renúncias e Desonerações Tributárias nos Resultados da Previdência Social 
107. As desonerações tributárias são todas e quaisquer situações que promovam presunções 

creditícias, isenções, anistias, reduções de alíquotas, deduções, abatimentos e diferimentos de 
obrigações de natureza tributária. Em singela síntese, embora as desonerações ou renúncias 
previdenciárias fossem idealizadas para induzir o aumento de competitividade de alguns 
setores, é fato que elas reduzem as receitas, afetando o resultado financeiro da previdência 
social. 

108. Nos últimos quatro anos, as principais desonerações previdenciárias decorreram de 
renúncias relacionadas ao Simples Nacional, às entidades filantrópicas e à desoneração da 
folha de salários, que, em conjunto, tiveram participação sempre acima de 80% do total 
desonerado. 

109. Verifica-se que, nos últimos dez anos, as desonerações tributárias da previdência social 
mais que triplicaram, saindo de cerca de R$ 17 bilhões em 2009 para quase R$ 62,5 bilhões 
em 2018, o que representa incremento de 268% no período. 

110. Ademais, observou-se que as desonerações de contribuições previdenciárias 
experimentaram crescimento real muito superior ao da receita previdenciária nos últimos dez 
anos, pois, enquanto as desonerações previdenciárias aumentaram em 117,2%, a receita 
previdenciária cresceu apenas 24,6% no período. 

111. Em termos de proporção do PIB, enquanto a receita experimentou um discreto crescimento 
no período analisado, passando de 6,1% do PIB em 2009 para 6,3% em 2018, as 
desonerações da Previdência Social cresceram de forma mais expressiva, saindo de 0,5% 
para 0,9% do PIB no mesmo período. 

112. Por evidente, as desonerações tributárias e, por conseguinte, as previdenciárias devem 
fazer parte de uma política pública, indicando, inclusive, medidas compensatórias para as 
perdas de receita e objetivos tangíveis, como maiores investimentos ou contratações de 
empregados, por exemplo. Caso contrário, para as contas da previdência social, será 
necessário que a perda de arrecadação, sem os mecanismos acima, será obrigatoriamente 
coberta pelo Tesouro Nacional. Nesse sentido, antes de se autorizar qualquer desoneração, a 
matéria deve ser objeto de prévia avaliação e discussão quanto a seus custos e benefícios, 
especialmente quanto a seus efeitos na sustentabilidade da previdência social. 

Benefícios de Prestação Continuada (BPC) 

113. Primeiramente, o Benefício de Prestação Continuada, instituído pelo art. 203 do inciso V, 
da Constituição Federal de 1988, não tem natureza previdenciária, mas apresenta grande 
interação com essa matéria, pois visa garantir um salário mínimo mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que não possua meios para prover a própria manutenção ou não 
possa tê-la provida por sua família. Estão aí alcançados aqueles que não cumprem os 
requisitos de elegibilidade para a aposentadoria e pensão. Esse instituto é o que se chama 
aposentadoria social ou aposentadoria de assistência social. 

114. De acordo com as informações prestadas pela Secretaria Nacional de Assistência Social - 
SNAS (peça 85), nos últimos dez anos, o estoque de BPC passou de 3.166.845 para 
4.635.316. Houve incremento tanto na modalidade ‘pessoa com deficiência’ (saltou de 
1.625.625, para 2.595.862) como entre ‘idosos’ (passou de 1.541.220 para 2.042.316). O 
aumento da quantidade de benefícios tem impacto direto no valor despendido pela União. 

115. A equipe de fiscalização identificou quatro fatores que têm contribuído para o crescimento 
da quantidade de benefícios: 1) diminuição da idade mínima exigida, no caso de idosos; 2) 
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envelhecimento da população brasileira; 3) aumento da expectativa de vida da população; e 
4) judicialização das concessões.  

116. Para se ter uma ideia do impacto dos dispêndios com o BPC, conjugando-se os efeitos do 
crescimento dos estoques (maior número de entrantes do que de cessados) com o impacto do 
ganho real do salário mínimo, tem-se que, em 2018, o gasto com BPC atingiu a marca de R$ 
52,6 bilhões. Esse valor é cinquenta e oito vezes os R$ 908 milhões gastos a mesmo título em 
1996 (já em valor presente, corrigido pelo INPC). 

117. Esses números podem ainda ser mais impactados considerando a situação estrutural do país 
nos próximos anos. Especula-se que, caso o cenário socioeconômico venha a ficar pior do 
que o projetado, com aumento do desemprego devido à automação das atividades humanas 
ou a crises econômicas, bem como se houver dificuldade para as pessoas se aposentarem pelo 
INSS devido a reformas previdenciárias, é possível que a demanda pelo BPC se torne ainda 
maior. 

118. A continuarem as condições de crescimento dos estoques do BPC, a quantidade desse 
benefício, nos próximos dez anos, deve continuar aumentando e atingir, em 2029, a cifra de 
8,4 milhões de benefícios, ao custo anual de R$ 120 bilhões. 

119. Uma questão que foi objeto de detalhada análise diz respeito ao aumento significativo de 
concessão do BPC pela via judicial, no período de 2014 a 2017, que foi da ordem de 24,7% 
no caso de BPC pessoa com deficiência e 7,5% para idoso, motivadas, principalmente, por 
discussões sobre a definição de família, os critérios de miserabilidade, a exclusão de 
benefícios sociais e previdenciários do cálculo da renda média per capita familiar e a 
comprovação das condições de deficiência exigidas para a concessão do benefício, nos casos 
de pessoas com deficiência.  

120. A PEC 6/2019 inicialmente trazia dispositivo para melhor aclarar os critérios de 
elegibilidade para o recebimento do BPC. No entanto, essa matéria foi excluída da 
Constituição Federal de 1988, pelo projeto aprovado semana passada em primeiro turno pelo 
Senado Federal, devendo apenas ser regulada pela Lei 8.742/1993. Assim, a tendência é que 
a judicialização continue apresentando reflexos no aumento dessa despesa. 

121. Ademais, fiscalização deste Tribunal estimou em R$ 4,6 bilhões o custo total das despesas 
nas estruturas da Justiça Federal, da Procuradoria da República, do setor jurídico do INSS e 
da Defensoria Pública da União devido à ocupação desses órgãos com tarefas relativas à 
concessão de benefícios previdenciários e do BPC em 2016 (TC 022.354/2017-4). 

Do Panorama Atual da Previdência Complementar Fechada (Fundos de Pensão)  

122. É oportuno mencionar que este capítulo é inédito nos levantamentos dos números relativos 
à previdência social realizados por este Tribunal. Nesse sentido, a equipe de fiscalização 
sintetizou, em seu relatório, como se compõe o patrimônio social dos fundos de pensão, uma 
vez que, na contabilidade desses fundos, não se tem o conceito “resultados financeiros e 
atuariais”, mas são apurados, mensalmente, levando em conta a gestão de investimentos, 
gestão administrativa e gestão previdenciária. 

123. Dos dados coletados, verifica-se um aumento na quantidade de participantes ativos que 
atingiu a cifra de 2,52 milhões em 2018, representando um incremento de quase 20% em 
relação ao ano de 2009. Também se constata um aumento de cerca de 27,2%, no mesmo 
período, na quantidade de benefícios (aposentadorias e pensões) pagos.  

124. Sobre os recursos geridos pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar, essas 
administraram o volume de R$ 903,1 bilhões no ano de 2018, sendo que, desse montante, R$ 
474,5 bilhões têm como patrocinadores empresas estatais de controle do Governo Federal. 
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125. Um achado aparentemente positivo, não obstante o dado ser consolidado, é que os fundos 
de pensão teriam ativos superiores às obrigações futuras, com sobra de R$ 50 bilhões. 

126. Embora a equipe de levantamento não tenha entrado nesta questão, reputo relevante 
ponderar que, de acordo com algumas posições teóricas, a exemplo do documento ‘OECD 
Pensions Outlook 2018’, os fundos de pensão devem se tornar ainda mais importantes na 
medida em que os países busquem dar prioridade à maior participação de trabalhadores nesse 
segmento. Aumentam-se os incentivos para que a parcela ativa poupe para sua aposentadoria, 
estimulando ainda que trabalhadores mais velhos permaneçam no mercado de trabalho por 
mais tempo, desonerando os regimes públicos com reflexos na sustentabilidade desses, 
considerando as mudanças demográficas da população.  

127. Em tese, a maior adesão a fundos de pensão traria benefícios para a economia, pois haveria 
o aumento de fontes de financiamento, traria incentivos à continuidade de trabalhadores no 
mercado e seus reflexos nos regimes públicos, bem como de ser uma forma de diversificar as 
fontes de remunerações quando da inatividade do beneficiário. 

128. No caso de um sistema de capitalização para os servidores públicos, com a chamada 
previdência complementar, há vantagens de longo prazo, pois a mudança equaliza as 
elevadas despesas previdenciárias, mas, nos curto e médio prazos, haveria perda da 
contribuição dos novos servidores relativamente à parcela acima do teto e um aumento de 
despesas por conta do desembolso da contribuição patronal relativa à essa parcela excedente. 
Esses pontos devem ser objeto de análise e decisão política por parte dos governos. 

Considerações Finais e Encaminhamentos  

129. O que se verifica dos dados coletados e consolidados neste levantamento é que os regimes 
de previdência pública são insustentáveis e as despesas com a inatividade de militares e o 
BPC se apresentam crescentes. 

130. Além do volume de dados trazidos por este levantamento, enfatizo que o subsídio de todos 
os regimes previdenciários, inclusive estados e municípios, do sistema de proteção social dos 
militares e do BPC é maior do que a despesa com juros da dívida do setor público 
consolidada, alcançando cerca de R$ 449,9 bilhões comparados a R$ 379,2 bilhões, 
respectivamente. 

131. A despesa previdenciária adicionada ao BPC corresponde a mais de 50% da despesa 
primária federal, com reflexos dramáticos nas demais despesas e políticas públicas do 
governo. 

132. Segundo cálculos levantados pelo titular da SecexPrevidência (peça 128), a questão ora em 
discussão ainda é mais grave quando se traz a valor presente as projeções futuras do déficit 
dos regimes previdenciários da União, Estados e Municípios, com os encargos com o sistema 
de proteção dos militares (déficit atuarial) e do BPC (déficit nominal). 

133. Para tanto, foi calculado o valor presente das projeções para os próximos 10 anos dos 
regimes previdenciários da União e dos entes federativos, do sistema de proteção dos 
militares e do BPC, com uma taxa de desconto de 6% a.a. (conservadora, quando comparada 
à aplicada ao RPPS, às pensões de militares e ao utilizado internacionalmente), chegando a 
um número de mais de R$ 5 trilhões, no período de 2020 a 2029. 

134. Esses R$ 5 trilhões estariam divididos em: R$ 2,8 trilhões para o RGPS, R$ 707 bilhões 
para o RPPS União, R$ 788 bilhões para RPPS estados e munícipios, R$ 588 bilhões para o 
BPC, e R$ 305 bilhões para militares. 

135. Os números acima seriam, em geral, conservadores, tendo em vista as ressalvas descritas 
no despacho de peça 128, mas que já demonstram o tamanho do desafio de se equalizarem as 
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contas referentes a tais benefícios num futuro de médio prazo. 

136. Os números são realmente preocupantes e, diante desse cenário, resta a seguinte pergunta 
direta: como atacar a questão da sustentabilidade da previdência pública, do BPC e do 
sistema de proteção dos militares? 

137. A resposta não é simples, mas passa, por óbvio, pela necessidade de reformas estruturais, 
como a PEC 6/2019, que buscam impor regras para adiar aposentadorias, reduzir benefícios e 
aumentar encargos e alíquotas. A discussão que se faz necessária é em que grau e 
profundidade as reformas devem ser feitas equilibrando os ajustes financeiros necessários 
(viés fiscal) com a proteção e os direitos dos beneficiários, além de seus efeitos na redução 
das desigualdades (viés redistributivo).  

138. Quando comparamos essa projeção (R$ 5 trilhões para os próximos 10 anos) com as 
estimativas previstas com a PEC 6/2019, após a sua aprovação em primeiro turno no Senado 
Federal, ocorrida semana passada, na qual se prevê uma economia de cerca de R$ 800 
bilhões em 10 anos, verifica-se que haveria uma alteração da trajetória do déficit, mas 
resolveria pouco mais do que 15% do problema. Mesmo que se reduzisse o universo do 
déficit projetado apenas para os regimes previdenciários da União (RGPS e RPPS), o 
montante projetado para 10 anos seria de despesas de mais de R$ 3,4 trilhões. Assim, os 
benefícios da PEC 6/2019 seriam equivalentes a cerca de 24% das despesas projetadas. 

139. O cenário seria um pouco melhor caso a PEC Paralela da Previdência (PEC 133/2019), que 
trata de outras mudanças na previdência, com a inclusão de estados e municípios em novas 
regras, a qual está em tramitação no Senado Federal, venha a ser aprovada, a economia em 
10 anos poderá ser da ordem de R$ 442 bilhões, o que melhoraria o cenário, mas também 
estaria longe de resolver a situação. 

140. Os efeitos do Projeto de Lei (PL) 1.645/2019, que trata do sistema de proteção dos 
militares das Forças Armadas, seriam ainda mais singelos. A partir das estimativas de 
receitas, despesas e economia líquida, calculou-se o valor presente dessas projeções 
utilizando a mesma taxa de 6% adotada para mensurar o déficit atuarial de todos os regimes, 
obtendo-se o resultado de uma economia líquida de R$ 7 bilhões em 10 anos, que 
representaria 2,4% de R$ 305 bilhões de déficit no mesmo período.  

141. Tudo isto sem falar nas projeções de incremento de concessão do BPC que giram em torno 
de R$ 120 bilhões em 2029 e na ausência dos estados e municípios nesta reforma. 

142. Por evidente, todas as projeções acima podem apresentar alguma reserva, pois elas 
dependem de um conjunto grande de parâmetros, como, por exemplo, perfil dos segurados, 
idade, tempo de contribuições, fluxos de falecimento de aposentados e pensionistas, entre 
outros, que podem, até mesmo, não estar disponíveis para análise. Entretanto, as projeções 
acima indicam a gravidade da situação e a necessidade premente de ações. 

143. Ademais, há questões que não foram analisadas pela unidade instrutora, como os possíveis 
efeitos conjunturais que a reforma da previdência possa trazer para o país, como a 
possibilidade de maior atratividade do país para investimentos nacionais e internacionais, 
com aumento na força de trabalho ativa, com o consequente aumento de receitas 
previdenciárias, bem como a redução do endividamento do governo, o que pode propiciar 
maior redução de juros e o aumento do PIB.  

144. De outra sorte, também não há números nem projeções sobre as contas da previdência 
quanto às novas formas de contratação de mão de obra trazidas pela reforma trabalhista, 
como, por exemplo, o crescimento de contratações na modalidade “pejotização”, uma vez 
que não haverá a contribuição patronal. 
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145. Além disso, há a possibilidade de implementação de políticas e ações de governança e 
gestão, as quais podem ser implementadas sem alteração constitucional, que visem diminuir 
desonerações, sonegações e fraudes previdenciárias, bem como de medidas para aprimorar a 
cobrança dos devedores da previdência.  

146. Também há espaço normativo para se aclarar melhor as hipóteses de elegibilidade do BPC 
para pessoas com deficiência, tendo em vista o alto número de benefícios concedidos 
judicialmente. O emaranhado de regras de ilegibilidade resulta em um sistema complexo, 
passível de erros, fraudes e novas interpretações, que geram um alto custo para a própria 
previdência e para as estruturas estatais de controle.  

147. São muitas e complexas as variáveis envolvidas quando se discute a sustentabilidade da 
previdência social e benefícios correlatos. Reforço, nesse sentido, a conclusão do titular da 
unidade instrutora, quanto aos deslindes futuros sobre a matéria, de que a política de 
previdência tem que ser avaliada sob as três dimensões difundidas pela OCDE, Banco 
Mundial e pelo FMI, quando tratam de orçamento público, que são: sua sustentabilidade; 
seus custos de oportunidade; e seus custos e benefícios. 

148. Ressaltei em algumas passagens neste voto que não compete ao Tribunal definir os rumos 
a serem tomados quanto à busca de solução desses problemas, que perpassam por questões 
conjunturais do país e estruturais do ponto de vista demográfico.  

149. Pelos dados trazidos neste levantamento, é certo que muitas questões sobre os regimes 
previdenciários, do sistema de proteção dos militares e do BPC precisarão de outras 
regulamentações e ações por parte deste governo e dos vindouros. Independentemente do que 
vier a ser regulado pela PEC 6/2019, PEC 133/2019 e pelo PL 1.645/2019, o assunto 
previdência será, por anos, por décadas, objeto de discussão e debates na busca de sua 
sustentabilidade financeira em equilíbrio com a proteção aos beneficiários. 

150. Nesse sentido, entendo que este levantamento cumpriu seu objetivo de trazer informações 
e dados qualificados, especialmente sobre os regimes previdenciários, do sistema de proteção 
social dos militares e do BPC, para que o Congresso Nacional, os entes federativos e a 
sociedade possam aprimorar as discussões e análises sobre a matéria. Resta assente o papel 
preponderante e inafastável deste Tribunal de garantir que haja credibilidade, fidedignidade e 
transparência nos números da previdência social do país.  

151. Quanto aos encaminhamentos propostos, faço breves considerações. Primeiramente, 
acolho a tese trazida pela unidade instrutora quanto à possível nova abordagem para a 
atuação deste Tribunal a respeito da matéria. A SecexPrevidência aponta para uma mudança 
de estratégia de fiscalização, com o redirecionamento dos esforços dos levantamentos 
bianuais, como este, para auditorias financeiras anuais dos números da previdência.  

152. Deixo, no entanto, de levar para o acórdão deste processo a sugestão de tornar sem efeito o 
item 9.5.1 do Acórdão 1.295/2017-TCU-Plenário, que determinou à Segecex que realizasse o 
acompanhamento bienal da evolução dos números da previdência, uma vez que essa 
determinação estaria no estágio ‘em implementação’, tendo em vista que a unidade instrutora 
realizará auditorias financeiras anuais dos números da previdência.  

153. Acolho a recomendação ao Ministério da Economia quanto à adoção de providências, no 
âmbito dos servidores federais civis, para a mensuração e reconhecimento da despesa futura 
com o benefício especial da Lei 12.618/2012. 

154. No que concerne à proposta de recomendação para a reclassificação de gastos com 
militares inativos na função “09 Previdência Social”, deixo de acolhê-la, neste momento, sem 
fazer juízo de mérito da questão, tendo em vista que este Tribunal ainda não se manifestou 
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sobre a natureza do sistema de proteção social dos militares, se é de cunho previdenciário ou 
não, conforme relatado neste voto. 

155. No que concerne à proposta apresentada pelo titular da SecexPrevidência  para que seja 
assinado prazo para que a Casa Civil, em articulação com lideranças dos três Poderes, 
institucionalize unidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social da União, 
reputo-a como bastante importante, mas, tendo em vista que não houve a prévia oitiva da 
Casa Civil da Presidência da República sobre a matéria, no sentido de que ela pudesse se 
manifestar previamente, ponderando eventuais medidas já adotadas pela Secretaria de 
Previdência do Ministério da Economia, ou a adotar, assim como eventuais entraves para o 
cumprimento da determinação, encaminho para que seja expedida recomendação de igual 
teor em vez de determinação. Esse encaminhamento não impede que a unidade instrutora 
promova ações para acompanhar e monitorar a recomendação, até mesmo por meio de 
representação, caso entenda pertinente. 

156. Já a proposta de expedir determinação à Casa Civil, em conjunto com o Ministério da 
Economia e o Ministério da Defesa, para que apresente um plano de ação para aprimorar a 
governança do sistema de previdência no Brasil, de modo a avaliar de forma integrada todos 
os regimes, civis e militares, da União, de Estados e Municípios, do setor público e do setor 
privado, contributivos e não contributivos, entendo que essa, de certa forma, alcança o 
encaminhamento proposto pela equipe de levantamento quando sugere que os citados órgãos 
divulguem os dados de todos os regimes em um painel integrado, fomentando assim o 
controle social, assim como a coleta e a consolidação de informações de todos os regimes, 
tendo em vista o papel central de formulador das políticas previdenciárias no país.  

157. A proposta é pertinente, pois, em última análise, não caberia ao Tribunal a obrigação de 
coletar e consolidar tais dados, mas, sim, dos administradores dos regimes de previdência. A 
este Tribunal, compete, sim, fiscalizar e auditar tais informações, por meio de auditorias 
financeiras. Entendo, então, que o teor da recomendação da equipe possa apenas ser 
incrementado com as sugestões do titular da unidade instrutora. 

158. Parece-me que a competência para operacionalizar a questão seja da Secretaria de 
Previdência do Ministério da Economia, que, além da harmonização de padrões mínimos de 
divulgação de informações financeiras e atuariais, tal instância de governança poderia 
articular ações com os Poderes Judiciário e Legislativo e o Ministério da Defesa. Nesse 
sentido, acolho-a também como recomendação, sem prejuízo de ajustes de redação. 

159. Na mesma linha, a Secretaria de Previdência pode, ao incrementar sua governança, passar 
a ser uma instância de orientação e avaliação dos regimes de previdência dos entes estaduais 
e municipais, no sentido de mitigar riscos de solvência, liquidez, eficiência e transparência. 

160. Por fim, registro meus elogios à equipe de levantamento e ao corpo diretivo da 
SecexPrevidência por este importante trabalho, que enaltece o nome desta Instituição junto à 
sociedade e ao Parlamento brasileiro. 

161. Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação 
deste Colegiado. 

 
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 9 de outubro de 

2019. 
 

Ministro BRUNO DANTAS  
Relator 
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ACÓRDÃO Nº 2451/2019 – TCU – Plenário 
 

1. Processo nº TC 009.811/2019-2.  
2. Grupo II – Classe de Assunto:  V - Relatório de Levantamento. 
3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 
4. Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da 
Cidadania; Ministério da Defesa; Ministério da Economia; Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
Secretaria de Previdência; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do 
Brasil; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 
5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência 
Social (SecexPrevidência). 
8. Representação legal: não há. 
 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento de auditoria com vistas a 
reunir e consolidar informações sobre receitas e despesas do sistema de previdência no Brasil, 
abrangendo os regimes públicos federal, estadual e municipal, civil, militar, social e complementar.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. levantar o sigilo destes autos, exceto daquelas peças classificadas individualmente 
como sigilosas; 

9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, 
inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, em articulação com as lideranças dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, promova ações para institucionalizar e estruturar unidade gestora única do 
Regime Próprio de Previdência Social da União, nos termos do que dispõem o art. 40, § 20, da 
Constituição da República de 1988 e o art. 8º da Lei 9.717/1998;  

9.3. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 250, inciso III, do 
Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de tomar as devidas 
providências para mensuração e reconhecimento da despesa futura com o benefício especial, previsto 
no § 1º do art. 3º da Lei 12.618/2012, devido aos servidores que ingressaram antes da instituição do 
regime de previdência complementar e que fizerem a opção por esse regime, com vistas ao 
aperfeiçoamento das informações contábeis e financeiras da União (item 5.6); 

9.4. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, à 
Casa Civil, em conjunto com o Ministério da Economia e o Ministério da Defesa, que defina plano de 
ação, com a indicação de ações, responsabilidades e cronograma, com vistas a aprimorar a governança 
do sistema de previdência no Brasil, de modo a avaliar de forma integrada todos os regimes, civis e 
militares, da União, de Estados e Municípios, do setor público e do setor privado, contributivos e não 
contributivos, bem como a elaboração de painel em sítio de internet com informações detalhadas de 
quantitativos e resultados previdenciários agregados dos subsistemas do RGPS, RPPS da União e do 
sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas (inativos e pensões); 

9.5. dar ciência desta deliberação à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à Casa 
Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Defesa, ao Ministério 
da Cidadania, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ao Instituto Nacional do 
Seguro Social, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria de Previdência e à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

 
10. Ata n° 39/2019 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 9/10/2019 – Ordinária. 
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2451-39/19-P. 
13. Especificação do quórum:  
13.1. Ministros presentes: José Mucio Monteiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Raimundo 
Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas (Relator) e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
JOSÉ MUCIO MONTEIRO 

(Assinado Eletronicamente) 
BRUNO DANTAS 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 
 
 

 


