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APRESENTAÇÃO

A Reforma da Previdência do Setor Público Brasileiro tem sido objeto de calorosos

debates dentre os vários segmentos da sociedade. A importância atribuída ao tema é

proporcional não só aos graves déficits que vem gerando para o sistema previdenciário

como um todo, mas, sobretudo, pelo comprometimento que tem imposto aos orçamentos

públicos num contexto em que, cada vez mais, o Estado necessita priorizar os

investimentos em outras áreas como educação e saúde.

Inserida em um cenário mais amplo de reformas do Estado Brasileiro, a Reforma da

Previdência do Setor Público partiu da percepção de que seus desequilíbrios financeiros

.são subsidiados por toda a sociedade. De outro lado, a ausência de uma regulamentação

federal sobre o tema permitiu que inúmeros regimes próprios de previdência fossem

criados sem que se observasse, por exemplo, a necessidade de avaliações atuariais de

forma a garantir que as alíquotas de contribuição fossem suficientes para o pagamento dos

beneficios prometidos. O caso brasileiro foi agravado, ainda mais, quando os entes estatais,

equivocadamente, optaram pela concessão de serviços de assistência médica dentro do

sistema de previdência, desconsiderando o fato de possuírem lógicas de financiamento

distintas.

Reconhecendo as distorções do atual regime, o governo brasileiro propôs uma série

de medidas estruturais que deveriam ser seguidas pelos sistemas de aposentadoria dos

servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, instituindo para isso

o Regime de Previdência no Serviço Público. Assim, no sentido de equalizar e dar

encaminhamento em· bom termo às distorções do atual modelo previdenciário do
. ,-

funcionalismo público e, tendo-se como evidente o peso que tal regime -exerce sobre todo 'o

sistema, a Reforma Constitucional da Previdência (Emenda Constitucional n° 20, de 15 de

dezembro de 1998) autorizou os entes estatais a instituírem fundos integrados por Xc
contribuições, para o financiamento dos beneficios de aposentadoria e pensões de seus

servidores e respectivos dependentes, bem como estabeleceu uma série de requisitos

técnicos. Através da Lei n." 9.717, de 27 de novembro de 1998, e da Portaria n." 4.992, de

05 de fevereiro de 1999, estabeleceu-se normas para a organização e funcionamento desses

regimes.

1



Dentro deste contexto, o presente trabalho analisa os esforços de quatro estados

brasileiros (Bahia, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro) na reformulação dos regimes

próprios de previdência dos seus servidores públicos. Oferece, ainda, uma visão

internacional sobre a questão, utilizando para isso as experiências dos Estados Unidos e do

Reino Unido. De forma a tomar a apresentação dos dados coletados mais clara, o trabalho

foi dividido em cinco capítulos.

No primeiro capítulo são considerados os conceitos básicos sobre os sistemas

previdenciários. Nele, são discutidos os diversos tipos de regimes utilizados no

financiamento dos sistemas de aposentadoria (repartição, capitalização e misto), bem como

as características dos planos de beneficio disponíveis (plano de beneficio definido e plano

de contribuição definida).

o segundo capítulo descreve o histórico dos sistemas de previdência dos servidores "

públicos brasileiros, conferindo uma maior importância ao período recente de reformas

desses sistemas. A abordagem das reformas é realizada em um contexto mais amplo de

transformações por que passa o Brasil. Neste sentido, são abordadas as fontes da crise

fiscal dos estados, com especial atenção à parte relacionada aos desequilíbrios dos regimes

próprios e seu impacto sobre os orçamentos públicos. A leitura deste segundo capítulo trará

uma compreensão das alterações introduzidas pela Reforma da Previdência do Setor

Público (Emenda Constitucional n? 20), bem como do impacto da Lei de Responsabilidade

Fiscal (LC n? 101, de 4 de maio de 2000) sobre a reformulação e manutenção destes

regimes próprios.

O terceiro capítulo é destinado à experiência internacional. Nele, são analisados de

uma forma geral os sistemas de aposentadoria dos servidores públicos estaduais dos

Estados Unidos e do Reino Unido.

O quarto capítulo, à luz das variáveis analíticas previamente expostas e,

considerando a experiência internacional analisada, oferece uma descrição e avaliação dos

esforços reformadores dos quatros estados brasileiros pesquisados.

Finalmente, no último capítulo, procede-se à conclusão do trabalho, ressaltando as

variáveis analíticas que se apresentaram com as mais importantes, bem como levantando

questões gerais as quais deverão ser consideradas, para que estes sistemas de aposentadoria

tomem-se auto-sustentáveis no longo prazo.
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CAPÍTULO 1

CONCEITOS BÁSICOS

É importante notar que a existência de regimes próprios de previdência, para os

servidores públicos separado daquele concebido, para o atendimento dos empregados do

setor privado, não se faz presente apenas no Brasil. A experiência internacional demonstra

que esta é uma prática habitual. Segundo RABELO (2001), a separação encontraria

justificativa em dois pontos. Em primeiro lugar, esta diferenciação estaria respaldada na

natureza específica dos serviços prestados por essas pessoas. Em segundo, com maior

peso, estariam os fatores históricos já que, para o autor, não haveria motivo para considerar

inviável a existência de um único sistema que atendesse a ambos os setores público e

privado.

A maior generosidade na concessão dos beneficios pelos sistemas do setor público,

quando comparados aos do setor privado, estaria no fato de, comumente, os empregados do

setor privado serem mais bem remunerados, que os seus congêneres do setor público, os

quais, por sua vez, gozariam de sistemas de previdência mais generosos. O problema é que

esta prodigalidade apresentada pelos sistemas de previdência do setor público possui como

corolários um ônus tributário imposto sobre o umverso de contribuintes e/ou a

incapacidade do Estado em investir em áreas julgadas prioritárias, como visto

anteriormente.

Sobre este assunto, PESKIN (1999) argumenta que o objetivo de qualquer plano de

aposentadoria do setor público deveria ser o de prover os beneficios prometidos ao menor

custo possível. Caso esta afirmação seja tomada como verdadeira e, reconhecendo o

impacto negativo que os desequilíbrios destes sistemas exercem sobre a concessão de bens

públicos para toda a sociedade, bem como a influência depressiva sobre as políticas

públicas, seria de se esperar que os governos, ao instituírem estes regimes próprios de

previdência, buscassem uma forma auto-sustentável de financiamento para os mesmos.

Em outras palavras, ao idealizarem um sistema de aposentadoria para os seus servidores,

estados e municípios devem ter claro de que se trata de um arranjo contratual. Nele, as

partes envolvidas, isto é, o empregador (neste caso, o governo) e o empregado (aqui, o

servidor público) concordam em diferir parte dos ganhos presentes destes em prol de um
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rendimento no período da aposentadoria. Esta promessa transforma-se em uma obrigação

futura, que, geralmente, no caso do setor público, recai sobre o ente estatal.

Para uma melhor compreensão do até aqui exposto, passa-se à discussão dos

mecanismos de financiamento clássicos empregados nos sistemas de previdência social,

bem como de algumas características dos beneficios oferecidos.

1.1 CAPITALIZAÇÃO VERSUS REPARTIÇÃO

1.1.1 Características do Regime de Repartição

Em um sistema de aposentadoria sob o regime de repartição, os trabalhadores em

atividade realizam contribuições ao sistema, as quais, somadas às contribuições dos

empregadores, financiarão os benefícios de aposentadoria percebidos por aqueles

indivíduos que, na atualidade, façam jus ao benefício. Em contrapartida, estes

trabalhadores ativos adquirem o direito à percepção, no futuro, de um beneficio de

aposentadoria. Desta forma, poder-se-ia conceituar os sistemas de aposentadoria que

operam sob o regime de repartição como um contrato social realizado entre gerações

(intergeracional) por meio do qual trabalhadores ativos financiam os beneficios de

aposentadoria do contingente já aposentado, renovando-se este acordo através do tempo

(BERTÍN ePERROTTO, 1997).

Um plano de aposentadoria financiado sob o regime de repartição pode adotar a

figura da contribuição definida (CD) ou de beneficio definido (BD)l. Os sistemas de

repartição que oferecem planos de beneficio definido podem ser superavitários

(overfunded, ou seja, há mais ativos do que as obrigações futuras), adequadamente

financiados (adequately funded), ou deficitários (underfunded). Já para os sistemas de

repartição que adotam planos de contribuição definida há um equilíbrio entre os ativos e as

obrigações.

Note-se que, a prmcipio, todos os sistemas de repartição, mesmo de benefício

definido, são superavitários. RABELO (2001) nos oferece uma exemplificação para o fato.

Suponha. uma situação, em que um ente estatal opte pela constituição de um sistema de

I Sobre as características destes planos, ver mais adiante
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aposentadoria sob o regime de repartição. Suponha, ainda, que não haja, neste primeiro

momento, qualquer servidor em gozo de beneficios, de forma que o ente público

patrocinador apenas promova o recolhimento das contribuições realizadas por seus

servidores (todos ativos) e que não haja, portanto, qualquer dispêndio com o sistema.

Desta feita, teríamos, segundo o autor, uma situação de curto prazo ótima. Neste caso, o

superávit acumulado poderia ser: (1) utilizado na constituição de um fundo dentro do

próprio sistema previdenciário, com a fmalidade do pagamento das obrigações futuras, ou

(2) direcionado a outras fmalidades do ente patrocinador.

Importante ressaltar que"ao contrário do senso comum, o sistema de repartição não .

é inerentemente ineficiente. De outro lado, é preciso reconhecer que tal regime é

extremamente complexo e fortemente influenciado por variáveis demográficas:

(a) primeiro, a taxa de dependência (quociente de servidores inativos e pensionistas com

relação aos ativos) do sistema de aposentadoria depende do comportamento da população

coberta, em particular, do fenômeno conhecido como envelhecimento da população;

(b) segundo, do ponto de vista econômico, deve-se levar em consideração a existência de

fatores como o comportamento dos salários, que servem de base para o cálculo do valor do

beneficio a ser concedido.

De uma forma mais abrangente, BERTÍN e PERROTTO (1997) destacam mais

dois fatores. Um de natureza política, ou seja, o afrouxamento das condições para a

outorga dos beneficios, e um outro que seria a criação de regimes especiais (conhecidos

como aposentadorias de privilégio) que têm contribuído para o aumento da fragilidade do

sistema.

Uma solução para a viabilidade desses regimes de repartição estaria na utilização de

cálculos atuariais minuciosos, que ao preverem o comportamento de longo prazo do

sistema, permitiria ao ente patrocinador corrigir possíveis déficits futuros. O problema é

que essa correção necessária implicaria em aumento das alíquotas de contribuição ou na

redução dos valores dos beneficios prometidos, o que politicamente, no caso brasileiro,

apresenta-se como inviável.

BERTÍN e PERROTTO (1997) apresentam a lógica do sistema de repartição
através da equação:

(I) at * Wt * Tt = ~t * Jt , onde:
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ut é a taxa de contribuição no período t ;

Wt é o salário real médio no período t ;

Tt seria o número de trabalhadores contribuintes no período t;

Bt representaria a aposentadoria média no período t ;

Jt seria o número de aposentadorias no mesmo período.

Explicam os autores que, em uma situação de autofinanciamento do sistema e de

equilíbrio orçamentário, o nível das aposentadorias pode ser expresso da seguinte maneira:

(lI) Pt = Tt/Jt * at * Wt onde,

A relação (T /1) representaria a quantidade de trabalhadores ativos por cada

aposentado, e que, segundo os autores, estaria em função de um conjunto de variáveis

demográficas, econômicas e institucionais. Por outra parte, reescrevendo a expressão (H),

poder-se-ia analisar as relações de dependência entre as variáveis envolvidas:

(IH) ptlat = Wt * (TtlJt)

Se, como assinalado antes, existem fatores estruturais e conjunturais que tende a

afetar de forma negativa o quociente ativos/inativos (TtlJt), a preservação da proporção

entre o nível médio dos beneficios e a taxa de contribuição para o sistema (ptlat) estará em

função da possibilidade de que as mudanças percentuais nos salários (Wt) compensem o

decréscimo na taxa de sustentação do sistema. Neste caso, a manutenção das relações

assinaladas dependerá dos incrementos na produtividade do trabalho e, em particular, de

que estas mudanças sejam transladadas, através do mercado, aos salários. De forma

defmitiva, os autores afirmam que os aumentos na produtividade, ceteris paribus,

refletidos em incrementos salariais, seriam um dos mecanismos legítimos para sustentar os

beneficios do sistema de repartição e os potenciais incrementos na cobertura do sistema.

1.1.2 Características do Regime de Capitalização

Sob um regime de capitalização, as contribuições realizadas pelos trabalhadores são

acumuladas em contas individuais que serão, posteriormente, investidas em um menu

determinado de instrumentos financeiros. Neste sentido, os beneficios de aposentadoria

dependerão do saldo das respectivas contas, ou seja, da soma das contribuições realizadas

(at *wt) e da taxa de rentabilidade obtida (1 + r) ao longo do período:
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ct * wt * (1+r), onde r representa o retomo obtido pelos investimentos do Fundo.

Assim sendo, o regime de capitalização, por oferecer um beneficio que dependerá

das contribuições realizadas e dos retornos sobre os investimentos, pode ser considerado

como um sistema onde a contribuição é defrnida, mas não o beneficio (BERTÍN e

PERROTO, 1997).

De outro lado, os regimes de capitalização também podem conceder beneficios

defrnidos. Nestes casos, para que se possa cumprir com as promessas feitas, faz-se

necessário o cálculo.periódico e as modificações necessárias nos níveis de contribuição de

forma que o sistema mantenha sua solvência no longo prazo.

A diferença principal entre um regime de capitalização e um de repartição, que

conceda beneficios defrnidos, está no fato de que naquele há a constituição de reservas ao

longo da vida do trabalhador, com vistas ao frnanciamento de seus beneficios, o que

raramente se observa neste último. Segundo BERTÍN e PERROTTO (1997), o nível destas

reservas dependerá dos parâmetros que se estabeleçam para a realização dos cálculos:

salário de referência, as contribuições acumuladas, a rentabilidade obtida pelos

investimentos, a mortalidade esperada, etc. Para RABELO (2001), um ente público

patrocinador de um sistema de aposentadoria sob o regime de capitalização poderia optar,

de acordo com sua situação fiscal, por capitalizar apenas parcialmente seu sistema.

Desta forma, haveria um alívio nos dispêndios do Tesouro com o pagamento dos inativos e

pensionistas o que resultaria numa folga orçamentária a ser aplicada em outras áreas.

o sistema de capitalização apresenta uma série de pontos positivos como, por

exemplo, o incentivo à criação de poupança de longo prazo no país ou o fato de diminuir o

risco político de ter, no futuro, o beneficio diminuído como poderia ocorrer com um

sistema de repartição. Para, PESKIN (1999), entretanto, a segurança não é a razão primeira

para se capitalizar um sistema de aposentadoria do setor público. A verdadeira razão em

fazê-lo estaria na questão da promoção de uma maior eqüidade intergeracional, ou seja,

diminuir a transferência dos custos do pagamento das obrigações correntes para as futuras

gerações de contribuintes.

Na visão de MONDINO e BARBOSA (1995), os esquemas de aposentadoria

capitalizados são preferíveis aos sistemas de aposentadoria sob o regime de repartição.

No estudo desenvolvido por eles, destacam-se, como pontos positivos de um sistema

capitalizado: (1) o fato de que estes sistemas evitam o eventual problema de poucos
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contribuintes por beneficiários e a necessidade de aumentos simultâneos na carga

tributária, redução dos beneficios ou ambos; (2) de outro lado, os esquemas capitalizados

tornariam mais clara a relação entre as contribuições realizadas pelos trabalhadores e os

beneficios recebidos na aposentadoria, estimulando a formação de poupança e

(3), finalmente, a adoção de um sistema capitalizado, se bem planejado e administrado,

contribuiria para a formação de um montante substancial de poupança que poderia ser

canalizado para o investimento produtivo. As conclusões do estudo realizado pelos autores

revelam um significativo progresso na taxa de investimento e produção per capita, bem

como apontam melhorias no bem-estar social, possibilitados pelo modelo de capitalização.

Desta feita, o trabalho conclui pela necessidade de que o Brasil considere a adoção de um

modelo previdenciário capitalizado.

A dificuldade maior na implementação destes regimes capitalizados estaria no

elevado custo da transição. Isto porque, a maioria dos países, incluindo o Brasil, criou seus

regimes com base na repartição e, caso houvesse a opção pelo novo regime de

capitalização, parte das contribuições seria vertida para o novo sistema, deixando um

passivo descoberto, representado pelas obrigações concernentes ao pagamento das

aposentadorias correntes. Para RABELO (2001), haveria, a priori, três fontes de

financiamento para esse custo de transição. Os dois primeiros seriam a emissão de dívida

pública e o aumento das alíquotas de contribuição o que, no entanto, é julgado, pelo

próprio autor, inviável para estados e municípios brasileiros. Restaria uma terceira opção

factível, que seria a alienação de bens públicos para a constituição de fundos com fins

previdenciários. Salienta, ainda, o autor que, numa primeira etapa, o que importa não é o

quanto capitalizar o regime, mas, sim, como estruturá-lo em bases atuarialmente justas,

respeitando tanto a legislação em vigor quanto a capacidade de financiamento do ente

público.

É importante ressaltar que a grande maioria dos países ainda financia seus sistemas

sob o regime de repartição. Entretanto, PALÁCIOS E IGLESIAS (2000) afirmam que mais

de 50 aíses têm constituído reservas para o pagamento de parte (parcialmente



Como conseqüência deste movimento em favor da capitalização, a administração

das reservas que irão se formar será de vital importância para a sustentabilidade do

sistema. É importante ressaltar que, apesar de se estar falando de sistemas de previdência

para o setor público, não implica, necessariamente, no gerenciamento direto por parte do

governo o que, também, não significa que este tenha abdicado por completo de sua função

fiscalizadora. De fato, o governo deve se posicionar cada vez mais com um agente

regulador dos sistemas de seguridade, não devendo, entretanto, retirar a flexibilidade .

necessária ao sistema.

Um ponto central na discussão deve ser a:busca por um modelo que minimize as

influências políticas sobre estas crescentes reservas. Há o risco de que, deixados

exclusivamente em mãos do' governo, os fundos gerados por um sistema capitalizado

possam ser desviados para fins outros que não o pagamento dos beneficios previdenciários.

Tal movimento, no longo prazo, poderia acabar minando a lógica e a viabilidade de um

sistema de capitalização. Assim sendo, a escolha de um sistema de seguridade,

principalmente de capitalização, deve levar em consideração o modelo de governança a ser

adotado, ou seja, estipular de forma transparente as responsabilidades pela gestão do

sistema.

1.1.3 Regimes Mistos

Uma terceira opção de financiamento dos sistemas de seguridade pode ser realizada

pela combinação dos dois sistemas anteriormente discutidos. Um grande número de países

tem estruturado seus sistemas previdenciários sob vários pilares. Nesse contexto, o sistema

de repartição, financiado por contribuições previdenciárias e/ou impostos, tem a finalidade

de caráter mais social, ou seja, de distribuição da renda; de outro lado, a parte do sistema

financiada sob o regime de capitalização tem sido utilizada como uma garantidora da renda

de aposentadoria. Este modelo misto, que coincide com a proposta feita pelo Banco

Mundial em 1994, está demonstrado na tabela 1 abaixo.

A análise do primeiro pilar revela que ele tem uma finalidade redistributiva e de

combate à pobreza. Segundo RABELO (1998), a sua dimensão e financiamento dependem

da estrutura que se dê ao segundo pilar.
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o segundo pilar oferece uma série de combinações; o regime de financiamento, por

exemplo, pode ser tanto de repartição quanto o de capitalização; a natureza dos beneficios

pode ser de contribuição definida ou de beneficio definido e, por último, sua administração

pode estar a cargo do setor público ou privado.

o terceiro pilar é a previdência complementar, que pode tomar duas formas:

(a) fundos de pensão patrocinados pelos empregadores (previdência fechada) ou (b) contas

individuais de aposentadoria (previdência aberta).

Tabela 1. Esquema dos Três Pilares (misto) dos Sistemas de Previdência

1° Pilar r Pilar 3° Pilar

Compulsório Compulsório Voluntário
Público Público/ Privado* Privado

Repartição Repartição/Capitalização * Capitalização
Combate à Pobreza */ Poupança Forçada Poupança Pessoal

Redistribuição aos idosos

Beneficio Definido Beneficio Definido/ Beneficio Definido/
Contribuição Definida Contribuição Definida

Contributivo/ Contributivo Contributivo
Financiado via Orçamento

Universal! n.a n.a
Sujeito a limites de renda

ou Patrimônio*
Fonte: Banco Mundial (1994);
* Preferência! recomendação da equipe técnica do Banco Mundial.

1.2 TIPOS DE BENEFÍCIOS

Qualquer patrocinador de um sistema de aposentadoria seja ele público ou privado,

ao idealizar o modelo a ser utilizado, deve considerar uma série de características que julga

pertinente ao seu sistema. Neste sentido, há uma escolha fundamental a ser feita: o plano a

ser oferecido será de contribuição definida ou de beneficio definido? Para tomar a decisão

correta, o patrocinador e as demais partes envolvidas na constituição do sistema devem

compreender as diferenças nos atributos das estruturas referentes ao processo de

capitalização, obrigação do patrocinador, garantia dos beneficios, e a diferença sobre quem

recai o risco e o ganho proveniente do desempenho dos investimentos.
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1.2.1 Planos de Beneficio Definido (BD)

Ao instituir um plano de beneficio definido o ente estatal estará acordando em

conceder aos seus servidores um pagamento estipulado em dinheiro pelo período em que

durar a aposentadoria. E, sendo o beneficio normalmente pago pelo tempo em que o

servidor aposentado estiver vivo (e, em alguns casos, possivelmente, após a morte deste,

caso o plano contemple a pensão para os dependentes), o ente estatal acabará arcando com

os riscos de que alguns dos aposentados recebam o beneficio por um período maior do que

o programado. Neste sentido, é imprescindível que os sistemas de aposentadoria que

concedam estes tipos de planos, capitalizados ou em regime de repartição, promovam os

cálculos atuariais adequados para que o custo dos beneficios seja financiado de forma

atuarialmente justo.

Segundo LOGUE E RADER (1998), estruturalmente, as mais importantes

características dos planos de beneficio definido seriam: a fórmula de cálculo do beneficio,

a taxa de reposição e a taxa de capitalização.

o valor do beneficio definido é obtido pela aplicação da fórmula estipulada no

documento constitutivo do plano. Nestes planos, o servidor sabe de antemão o valor do

beneficio que fará jus ao se aposentar. Para tanto, são necessários cálculos periódicos de

forma a se adaptar o comportamento das variáveis aos compromissos preestabelecidos.

O valor da aposentadoria será conhecido multiplicando-se um certo fator pelos anos de

serviço e o resultado pela média salarial do indivíduo. Um exemplo poderia esclarecer

melhor o mecanismo utilizado.

Suponha um empregado que tenha R$25.000,00/ano como média de ganhos.

Que tenha trabalhado com um mesmo empregador por 30 anos, e cuja fração de beneficio

seja igual a 1,5% (ou 0,02). Seu beneficio seria, então, de R$ 11.250,00/ano:

• Beneficio = 25.000,00 (média dos ganhos) X 30 (anos de serviço) x 0,02 (fração de

beneficio) = 11.250,00.

Uma segunda característica dos planos de beneficio definido sena a taxa de

reposição. Ao determinar o nível de beneficio a ser concedido, os empregadores

geralmente trabalham atrelados à taxa de reposição. Ela representa o nível em que o salário

será substituído pelo beneficio e/ou pela Seguridade Social, caso haja esta opção.
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Esclarecendo. Se o beneficio esperado pelo empregado é de R$ 20.000,00 e seu

salário final esperado é de R$ 40.000,00, a taxa de reposição será de 50%, isto é, o

beneficio irá repor 50% do salário corrente do empregado.

No caso específico do Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegurou aos

servidores públicos estatutários das três esferas a percepção de um beneficio equivalente ao

último salário ganho no cargo em que efetivamente se deu a aposentadoria (caso o servidor

o tenha ocupado por pelo menos cinco anos). Isto representa uma taxa de reposição igual a

100%.

Note que em um plano de beneficio definido, o servidor público terá o direito ao .

beneficio prometido mesmo que os ativos do plano juntamente com os ganhos de

investimentos não sejam suficientes para tanto. Nestes casos, dependendo do que estiver

estipulado na lei constitutiva destes regimes próprios, o ente estatal arcará tanto com os

ganhos provenientes de um bom desempenho dos investimentos, quanto arcará com os

riscos de que os retornos, juntamente com as contribuições realizadas, não sejam

suficientes para o pagamento das obrigações avençadas.

Esta é a raiz dos desequilíbrios financeiros apresentados pelos sistemas de

previdência criados para atender o funcionalismo público brasileiro. Desde a constituição

destes regimes próprios de previdência, os patrocinadores (estados e municípios) não

tiveram a preocupação em promover os devidos cálculos atuariais de forma que o aumento

crescente da diferença entre o valor arrecadado com as contribuições dos servidores ativos

e o montante gasto com o pagamento dos inativos e pensionistas acabou por impor a estes

mesmos entes a obrigação de honrarem com os compromissos estabelecidos, através de ..

recursos do Tesouro, o que por fim penalizou toda a sociedade. Assim, quando o sistema

for de beneficio definido é preciso que haja reavaliações periódicas das alíquotas de

contribuição, para se garantir que as necessidades de financiamento do sistema estejam

sendo atuarialmente cobertas.

1.2.2 Planos de Contribuição Definida (CD)

Em um plano de contribuição definida, empregados e empregadores realizam

contribuições estipuladas com relação a uma percentagem dos salários ou sobre uma

quantia em dinheiro as quais serão contabilizadas individualmente. Quando da
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aposentadoria, o empregado tem a opção de receber sua cota em parcela única ou de

adquirir uma anuidade sobre o que houver acumulado em sua conta.

É importante ressaltar dois aspectos dos planos de contribuição definida: primeiro,

diferente dos planos de beneficio definido, o valor a ser percebido na aposentadoria é

incerto, dependendo da quantia contribuída e do desempenho dos investimentos; segundo,

o nsco aqui recai sobre os participantes e não mais sobre a entidade patrocinadora do

plano.

Da mesma forma, em contraste com os planos de beneficio definido, os

beneficiários dos planos onde a contribuição é definida arcam com o risco de longevidade,

isto é, eles podem sobreviver por um período superior ao programado para a duração dos

pagamentos dos beneficios.

Em alguns casos, o empregador aloca os ativos para seus empregados, em outros,

os beneficiários participam nas decisões sobre os investimentos; assim, o beneficiário

agiria de forma direta na determinação dos riscos que julga suportável. Tal fato, a

pnncipio, poderia parecer atrativo, já que permite ao empregado externar suas

necessidades e preferências, mas, de outro lado, também pode representar um risco, já que

a alocação de ativos exige conhecimentos específicos.
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CAPÍTULO 2

BREVE HISTÓRICO DOS SISTEMAS DE PREVIDÊNCIA

DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO

A história dos sistemas de previdência dos servidores públicos brasileiros está

fortemente ligada à própria expansão do Estado Nacional. Para uma melhor compreensão

de como se processou esta evolução, a análise será dividida em quatro etapas.

2.1 O Período 1960-1970

As décadas de 60 e 70 são marcadas por uma profunda mudança em relação aos

anos anteriores. O rápido crescimento econômico, com altos índices de industrialização e a

conseqüente urbanização do país, fez surgir a necessidade da expansão do aparato estatal,

de forma a atender à crescente demanda por serviços básicos destes novos aglomerados

populacionais.

Neste cenário, caracterizado por uma multiplicidade de regimes trabalhistas, o

caminho encontrado pelos entes estatais, para fazer frente à necessidade da expansão do

número de servidores públicos, foi a adoção da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT);

até então, o regime era o estatutário (os estatutos são instrumentos que disciplinam as

relações de trabalho e estipulam os direitos e deveres dos servidores públicos para com o

ente governamental contratante); diferentemente, os trabalhadores do setor privado eram

regidos pela CLT. Uma das principais conseqüências deste movimento foi o incremento da

população coberta pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que, por sua vez,

fez crescer a necessidade de financiamento do sistem~. O problema surgiu quando as

alternativas apresentadas: (1) majoração das alíquotas de contribuição; (2) repasse dos

custos aos serviços prestados pelos entes estatais ou (3) o aumento da carga tributária

mostraram-se inviáveis. Essa situação acabou por levar os entes patrocinadores do sistema

à inadimplência crônica para com a previdência oficial.

Ressalte-se, porém, que, apesar das dificuldades de financiamento do sistema, o

pensamento dominante naquela época era o de que as altas taxas de crescimento
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econômico experimentadas pelo país, durante o chamado "milagre econômico",

terminariam por resolver as questões de solvência do sistema.

2.2 O Período 1980

Passada a euforia dos anos anteriores, os anos 80 irão presenciar os primeiros sinais

reais da profunda crise de financiamento pela qual passaria o Sistema Previdenciário

Nacional. Na verdade, AFONSO (1996) assinala que antes mesmo do final da década de

70, já se desenhava uma redução na relação receita/despesa; fato agravado nos anos

posteriores fundamentalmente em virtude da adoção de políticas de cunho recessivo.

Da mesma forma e em conseqüência do acima exposto, OLIVEIRA e TEIXEIRA (1986)

relatam a queda nos salários reais e no nível de emprego, ao mesmo tempo em que se

verificava a sonegação das obrigações previdenciárias e a diminuição das transferências

por parte dos entes governamentais.

Apoiado nas asserções anteriormente relatadas, não seria incorreto afirmar então

que a crise previdenciária nesse período constituiu-se na conjugação de dois fatores

estruturais relacionados: (1) à expansão desproporcional dos benefícios e (2) ao número de

indivíduos cobertos, juntamente com um fator conjuntural representado pela crise

econômica que assolou o país no início dos anos 80. Neste contexto, o esgotamento das

fontes de financiamento externo somado ao desequilíbrio fiscal crescente, contribuiu para o

rápido endividamento governamental (AFONSO, 1996).

Essa crise que afetou significativamente o sistema previdenciário, no caso do setor

público, explicitou a incapacidade deste em arcar com os custos decorrentes da nova

estrutura de custeio do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sobretudo, face às

restrições orçamentárias a que se submetia.

Em suma, o período que compreende os anos anteriores aos 60 e estende-se até a

promulgação da Constituição Federal de 1988, no que diz respeito às relações dos entes

estatais para com os seus servidores, apresenta as seguintes características: (a) a legislação

que regia os sistemas de seguridade social dos servidores públicos apresentava-se de forma

esparsa e pouco uniforme, na maioria das vezes não respeitando os requisitos técnicos; (b)

o custeio dos beneficios de aposentadoria eram, geralmente, de responsabilidade dos

Tesouros Federal, Estadual e Municipal, enquanto que as pensões apresentavam fontes de
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custeio próprio (contribuições compulsórias realizadas ao ente público ou às suas

autarquias ou fundações previdenciárias) e (c) os Institutos de Previdência Estaduais

mantinham carteiras que permitiam a associação de municípios e de seus respectivos

servidores para, mediante contribuições específicas, conceder benefícios, que tinham

regras mínimas estabelecidas na legislação federal (CAIXA, 2001).

2.3 A Constituição Federal de 1988

o terceiro período está inserido em um contexto maior de transformações pelo qual

passou o Brasil. Mais especificamente no caso dos servidores públicos, as modificações

partiram da percepção de que o modelo celetista e a conseqüente utilização do RGPS por

parte do setor público esgotara-se. Segundo os dados do Relatório da Caixa Seguros.

Consultoria (2001), a preocupação que estimulou os constituintes a reformar o sistema

previdenciário residiu na busca de soluções envolvendo 3 aspectos da Administração

Pública: (1) a implantação de um Regime Jurídico Único (RJU) e a conseqüente volta ao

regime estatutário; (2) a busca da estabilidade funcional e (3) a padronização das

aposentadorias e dos benefícios oferecidos aos servidores públicos, como meio de conferir

tratamento isonômico aos servidores das três esferas políticas.

A adoção de um regime jurídico único procurava eliminar a multiplicidade de

tratamento, em termos de direito, regimes, controles e responsabilidades sobre questões

trabalhistas e previdenciárias dos servidores públicos.

A estabilidade funcional seria o instrumento que possibilitaria ao setor público

controlar e administrar seu quadro de pessoal. Em outras palavras, procurou-se compensar

as desvantagens salariais que os servidores públicos tinham com relação aos trabalhadores

do setor privado, com a garantia de emprego e pela concessão de benefícios

previdenciários mais vantajosos, sobretudo quanto ao seu alcance financeiro (CAIXA,

2001).

Ocorre que, se de um lado a Carta de 88 concedeu aos servidores públicos uma

gama de vantagens, sobretudo com relação aos seus esquemas de seguridade social

(concessão de beneficios de toda espécie aos servidores, instituição de auxílios e licenças

para os mais variados fins, pela concessão de anuênios e quinquênios, pela incorporação à

remuneração ou aos proventos de verbas de caráter temporário etc.), de outro lado, ela não
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observou os mínimos preceitos técnicos indispensáveis à sustentabilidade dos sistemas,

principalmente, quanto ao seu custeio.

Neste período, os estados mantiveram seus antigos Institutos de Previdência

custeando as pensões e saúde e os Tesouros estaduais, incumbindo-se do pagamento das

aposentadorias.

2.4 A Reforma da Previdência do Setor Público em 1998

a) O contexto da reforma dos regimes próprios de previdência

A Reforma dos Sistemas de Previdência do funcionalismo público estadual está

inserida em um contexto muito mais amplo de reorganização das finanças públicas

nacional. De fato, até 1994, o planejamento orçamentário não passava de um instrumento

fictício e o equilfbrio das contas públicas se dava mediante a indexação das receitas e pela

corrosão do valor das despesas (CAIXA, 2001).

No entanto, após a estabilização da moeda nacional, em 1994, em virtude da

implantação do Plano Real, as finanças dos estados e municípios brasileiros passaram a

representar uma questão-chave para manutenção do Plano. Nesse cenário, os desequilíbrios

do Sistema Previdenciário (tanto o Regime Geral de Previdência Social quanto os Regimes

Próprios de Previdência) são reconhecidos como um dos principais pontos de instabilidade

fiscal das contas nacionais.

Gráfico 1 - Resultado Primário Estadual e Municipal/ % do PIB
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Fonte: Ministério da Fazenda.
Elaboração: Autor.
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o gráfico 1 permite a visualização dos resultados das contas públicas dos estados e

municípios brasileiros, para os anos de 1991 até 1999, como resultado da deterioração

fiscal destes entes. Os dados apresentados revelam a magnitude dos desequilíbrios fiscais,

bem como a necessidade da adoção de medidas que possibilitem o acompanhamento e

controle das contas públicas nacionais.

b) Fontes da crise fiscal dos estados

A análise das contas públicas dos estados brasileiros demonstrou que os maiores

desequilíbrios referiam-se aos montantes de endividamento do setor público e aos gastos

com pessoal.

As principais causas do endividamento público destes entes eram: (1) a falta de

controle para a contratação de operação de crédito, destinado ao financiamento das

despesas de custeio dos governos; (2) a prática comum de transferência do saldo de dívidas

contraídas por um determinado governante e que eram repassadas aos seus sucessores, sob

a forma de restos a pagar; e (3) a rolagem sucessiva das dívidas contratuais e mobiliárias

desses governos (CAIXA, 2001).
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Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: Autor.
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o gráfico 2 mostra que, em 1998, havia estados que comprometiam mais do que o

dobro de sua Receita Liquida Real - RLR. Ainda segundo os dados da CAIXA (2001), 23

dos 27 estados brasileiros apresentavam, em 1998, um estoque da dívida superior à sua

Receita Líquida Real Anual - RLR (corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas

das receitas de operação de crédito, de alienação de bens, as transferências vinculadas de

capital as despesas com transferências constitucionais aos municípios). Neste sentido,

considerando a gravidade do fato, o Senado Federal aprovou a Resolução n? 78/98 a qual

determina que, a partir daquele ano, o saldo total da dívida desses entes não poderia

superar ao dobro da RLR anual.

Paralelamente, o Governo Federal interrompeu o crescimento do nível de

endividamento dos estados com a criação do Programa de Apoio à Reestruturação e ao

Ajuste Fiscal dos Estados, estabelecendo metas fiscais e punições para aqueles que

descumprissem com o acordado. Mais recentemente, a Lei de Responsabilidade Fiscal

(ver mais adiante) instituiu mecanismos eficazes para a contenção de gastos dos entes

estatais.

Mais expressiva e complexa, entretanto, é a questão dos gastos com pessoal.

O problema é que, mesmo com a flexibilidade alcançada com a Reforma Administrativa,

essa rubrica tem se mostrado de dificil controle, seja pelo crescimento vegetativo da folha

de pagamento ou pelas dificuldades operacionais e políticas de se realizar os ajustes

necessários mediante demissões (CAIXA, 2001). A questão agrava-se, quando se percebe

que grande parte dos gastos com pessoal é representado pelo custeio dos sistemas de

aposentadoria do funcionalismo público. Esse fato estreita ainda mais as margens de

manobras quer por questões políticas quer por respeito aos direitos adquiridos.

A Tabela 2 apresenta a relação entre Gasto com Pessoal e a Receita Corrente

Líquida - RCL, que os Estados Federados comprometeram nos anos de 95, 96, 97 e 99.

Observe que 12 dos 27 estados apresentaram uma piora na relação gastos com pessoal e

RCL durante o período analisado. Na média, entretanto, houve uma melhora na relação em

estudo.
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Tabela 2 - Gastos com Pessoal e Número de Servidores Estaduais

Estado Número de Servidores Relação entre Gastos com Pessoal e
(ativos e aposentados) Receita Corrente Líquida (%)

1997 1995 1996 1997 1999

AC 32.500 73,0 69,0 66,1 --
AP 10.600 83,2 58,8 75,3 56,3
AM 61.930 34,8 49,3 42,5 61,0
AL 45.498 . 114,4 105,6 74,3 80,0
BA 187.597 57,0 56,0 52,5 53,0
CE 115.000 53,0 51,0 61,2 53,6
DF 112.884 79,5 82,1 77,3 66,0
ES 70.610 68,6 67,3 65,4 90,0
GO 142.874 78,0 71,0 61,7 78,0
MA 97.291 55,0 59,0 66,5 58,0
MG 476.000 75,3 75,1 80,0 77,0
MT 45.063 82,5 79,4 60,7 67,0
MS 51.000 61,4 55,4 65,2 67,0
PA 116.768 61,5 67,7 69,5 61,4
PR 199.453 74,9 76,8 68,8 71,0
PB 96.719 63,0 59,0 45,7 58,0
PE 164.345 84,0 79,0 70,9 73,1
PI 75.000 87,0 69,0 69,7 67,5
RO 44.000 72,0 65,0 83,0 82,0
RR 21.000 12,5 33,1 23,2 25,5
RJ 406.594 92,6 87,5 79,7 77,0
RN 93.000 80,0 73,0 66,6 52,4
RS 183.812 86,4 86,8 84,9 80,0
SP 1.020.962 63,3 65,8 62,3 69,5
SC 120.081 76,6 72,0 67,0 78,6
SE 49.959 80,0 68,0 65,3 56,3
TO 34.133 46,1 48,7 43,8 37,0

Média --- 70,2 67,8 67,5 55,2

Total 4.074.673

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Recursos Humanos.
Boletim estatístico n" 56. Dezembro de 2000.
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Sob um outro prisma, o gráfico 3 demonstra que, quando comparada a despesa com

pessoal e o limite legal de 60% da RCL, 16 dos 27 estados não cumprem a lei e os demais

encontram-se quase no limite.

Gráfico 3 - Relação de Gastos com Pessoal e Receita Corrente Líquida (%)
dos Estados Brasileiros (1999)
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Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Recursos Humanos. Boletim
Estatístico n" 56. Dezembro de 2000.
Elaboração: Autor

c) O desequilíbrio dos sistemas de aposentadoria dos servidores públicos estaduais.

A necessidade de uma ampla reformulação dos sistemas de aposentadoria do

funcionalismo público foi reconhecida pelo governo federal, quando foi constatado que o

"desequilíbrio nas contas previdenciárias tem sido o principal fator de agravamento dos

resultados fiscais do setor público". 2

Os dados dispostos no gráfico 4 ilustram a questão. Note que os gastos com os

.aposentados e pensionistas dos estados apresentaram uma tendência de crescimento ao

longo do período analisado (95-99) e, apesar de a arrecadação também ter apresentado uma

expansão, os déficits, representados na coluna 3, são crescentes.

2 Programa de Estabilidade Fiscal do Governo Federal, página 2, item 2, parágrafo 5°.
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Gráfico 4 - Resultado total da Previdência do Servidor Público
Estadual. (R$ bilhões)
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Fonte: MP AS/SPSIDEPSP e STN!MF. *Estimativas feitas com base na aplicação da alíquota de contribuição
sobre a respectiva base de incidência. Considerou-se que as alíquotas fornecidas financiam aposentadorias e
pensões.

Uma outra comparação importante confronta os resultados obtidos pelo Regime

Geral de Previdência (INSS) com os apresentados pelos Regimes Previdenciários dos

Servidores Públicos da União, dos Estados e dos Municípios (ver tabela 3). Apesar do

primeiro (INSS) ter apresentado um espantoso crescimento de seu déficit, o fato é que, em

termos absolutos, a Previdência do Setor Público continua a representar o grande problema

do setor previdenciário. Ressalte-se, também, que o número de pessoas cobertas pelo

RGPS, quando comparados ao da Previdência dos servidores públicos, é muito mais

expressivo, o que demonstra mais uma vez o enorme desequilíbrio deste último sistema.

Nos dizeres de KLIASS (2001), "é bastante injusto um sistema que tem um regime que

atende a menos de um milhão de pessoas, como é o caso dos servidores públicos federais,

consumindo um déficit fiscal público que, segundo os primeiros números para o ano de

1999, é cinco vezes maior do que o déficit das contas do INSS, regime ao qual estão

filiados 37 milhões de pessoas, a grande maioria recebendo um salário mínimo".
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o gráfico 5 apresenta as despesas que os estados brasileiros têm com os seus

servidores aposentados e pensionistas com relação ao total da folha. A análise é realizada

em termos percentuais. O Gráfico 6 demonstra, em termos monetários, as despesas que os

estados brasileiros têm com os seus servidores aposentados e pensionistas.

Tabela 3 - Resultados da Necessidade de Financiamento da Previdência -1997/1999
(Em R$ bilhões)

1997 1998 1999
Sem contribuição Com contribuição

adicional adicional

I - Regime Geral (INSS) (2,8) (7,2) (9,3) (9,3)
Contribuições (arrecadação Líquida) 44,3 46,6 48,7 48,7
Beneficios Previdenciários 47,1 53,8 58,0 58,0

11- Previdência dos Servidores (31,6) (33,3) (38,8) (35,2)
Públicos
Contri buições 6,5 7,1 7,4 10,9
Despesa com Inativos e Pensionistas 38,2 40,4 46,2 46,2

União (17,1) (18,0) (19,4) (17,7)
Contribuições 2,6 2,8 3,8 5,4
Despesa com Inativos e Pensionistas 19,7 20,8 23,2 23,2

Estados (12,2) (12,8) (16,6) -(14,9)

Contribuições 3,6 3,9 3,1 4,7
Despesa com Inativos e Pensionistas 15,8 16,7 19,7 19,7

Municípios (2,3) (2,5) (2,8) (2,5)
Contribuições 0,4 0,4 0,5 0,8
Despesa com Inativos e Pensionistas 2,7 2,9 3,3 3,3

TotaUI+m (34,4) -(40,5) (48,1) (44,5)

Fonte: MPAS
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Gráfico 5 - Despesas com Aposentados e Pensionistas dos Estados
(% em relação ao total da folha - 1997)
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Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Recursos Humanos.
Boletim Estatístico n? 56. Dezembro de 2000.
Elaboração: Autor.

Gráfico 6 - Despesas com Aposentados e Pensionistas dos Estados
(R$ milhões / 1997)

6000
5.024

5000

4000

3000
1.817

1.782
2000 1.517

SP MG RJ RS PR DF PE 92 GO BA ES P A CE MA AM AL MT RN PI SE PB MS RO AC TO AP RR

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Recursos Humanos.
Boletim Estatístico n? 56. Dezembro de 2000.
Elaboração: Autor.
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d) A reforma da previdência do setor público brasileiro

As distorções apresentadas pelo modelo instituído em 1988 e os desequilíbrios

financeiros apresentados pelos sistemas de aposentadoria dos servidores públicos

ensejaram, por parte do governo brasileiro, um grande esforço reformador.

o primeiro passo foi dado em 15 de dezembro de 1998. Nessa data, o Congresso

Nacional aprovou a Emenda Constitucional n? 20 que estabelece alterações no Sistema

Previdenciário Brasileiro como um todo. Dado o escopo do trabalho, a análise da Emenda

ater-se-á aos pontos referentes ao Sistema de Aposentadoria dos Servidores Públicos.

o novo modelo previdenciário do funcionalismo público foi concebido de forma a

abarcar os futuros servidores ingressantes em cargos titulares do serviço público, além de

instituir regras de transição aplicáveis aos atuais servidores ativos e inativos.

Essa preocupação encontra respaldo no reconhecimento da necessidade de um regime de

financiamento de transição que levasse em consideração os direitos adquiridos tanto dos

servidores já aposentados como daqueles servidores ativos os quais terão o direito ao

beneficio integral equivalente ao último salário. É importante ressaltar que, na sua

concepção original, a Reforma propunha a extinção desse modelo, o ajuste das alíquotas

dos servidores ativos e a instituição da cobrança de contribuições dos servidores inativos e

pensionistas. As duas últimas medidas causaram muitos protestos por parte daqueles a

quem tais medidas iriam afetar. Defende-se o Ministério da Previdência e Assistência

Social (MP AS), argumentando que a decisão por alterar/instituir alíquotas para os atuais

servidores ativos, inativos e pensionistas, decorre da necessidade de um financiamento de

transição, sem o qual haveria uma sobrecarga significativa sobre as novas gerações,

recaindo também por toda a sociedade. As tabelas 4, 5 e 6 resumem as condições para a

concessão dos beneficios em função da Reforma Previdenciária. Vale ressaltar que essas

condições se aplicam a todos os regimes próprios: Federal, Estaduais, do Distrito Federal e

dos Municípios.
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Tabela 4 - Servidores que até 16/12/98 já haviam completado os requisitos necessários
para a aposentadoria

Tipo de Beneficio Condições para Recebimento do Beneficio

Aposentadoria Voluntária Integral .35 anos de serviço para o homem
.30 anos de serviço para a mulher

Aposentadoria Voluntária Proporcional .30 anos de serviço para o homem
• 25 anos de serviço para a mulher
• 30 anos de serviço efetivo no exercício das

Aposentadoria de Professor funções de magistério, se homem; e 25 anos, se
mulher

Aposentadoria por idade • 65 anos de idade, se homem; e 60 anos, se
mulher

Aposentadoria Compulsória • 70 anos de idade para ambos os sexos

Tabela 5 - Servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/98 e não
completaram o tempo para aposentadoria

Tipo de Tempo no Condições para Recebimento do Valor do
CargoBeneficio (anos) Beneficio Beneficio

.35 anos de contribuição/homem e 30 anos

Aposentadoria
de contribuição/mulher;

.53 anos de idade/homem e 48Voluntária 5 anos/mulher;
Integral

Integral
• 20% de acréscimo no tempo faltante para

aposentadoria.
• 30 anos de contribuição/homem e 25 anos

Aposentadoria
de contribuição/mulher;

• 53 anos de idade/homem e 48 anos deVoluntária 5 idade/mulher;
Proporcional

Proporcional
• 40% de acréscimo no tempo faltante para

aposentadoria.
• 30 anos de contribuição/homem e 25 anos

Aposentadoria
de contribuição/mulher;

• 53 anos de idade/homens e 48 anos deEspecial para ----
idade/mulher;

Integral
Professor

• tempo de contribuição de efetivo
exercício nas funções de magistério

Aposentadoria
---- • 70 anos de idade Proporcional

Compulsória
Aposentadoria .65 anos de idade, se homem e 60 anos, se Proporcional

por idade
---- mulher.
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Tabela 6 - Servidores que ingressaram no serviço público após 16/12/98

Tempo de TempoTipo de Serviço Condições para recebimento Valor do
Beneficio Público no Cargo do beneficio Beneficio

(anos) (anos)

Aposentadoria • Tempo de contribuição: 35

Voluntária 10 5 anos/homem e 30 anos/mulher. Integral
• Idade mínima: 60 anos/homemIntegral

e 55 anos/mulher.
• Tempo de contribuição: 30

anos/homem e 25 anos/mulher;
• Idade Mínima: 55 anos/homem

Aposentadoria
10 5 e 50 anos/mulher; Integralde Professor • Dedicação às funções de

magistério na educação infantil
e no ensino fundamental e
médio.

Aposentadoria • 65 anos de idade/homem e 60 Proporcionalpor idade --- --- anos/mulher.
Aposentadoria

• 70 anos de idade ProporcionalCompulsória --- ---

Além dessa fase de transição, a Reforma Constitucional da Previdência introduziu

regras básicas que deverão ser observadas por qualquer ente governamental que opte por

criar um regime próprio de previdência para os seus funcionários:

1) Somente servidores com cargo efetivo podem estar filiados aos regimes próprios

Pelo novo texto constitucional, os regimes próprios de previdência da União,

Estados e Municípios devem contemplar somente os servidores titulares de cargos efetivos

os quais tenham sido admitidos por concurso público. Ficando aqueles servidores da

administração pública com outros tipos de vínculos segurados obrigatoriamente pelo

Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Importa ressaltar que, no entendimento do Ministério da Previdência e Assistência

Social, não é segurado de Regime Próprio de Previdência aquele que: (1) é servidor

público estável, mas não é ocupante de cargo efetivo (ist? é, os beneficiados pelo artigo 19

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT que concedeu estabilidade a

todo servidor público civil da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da

Administração Direta e Indireta que se encontram em exercício em 5 de outubro de 1988

há pelo menos 5 anos continuados e que não haviam sido admitidos por concurso público;
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(2) é servidor público, mas não é estável e tampouco é titular de cargo efetivo, ou seja,

aquele contratado na forma dos ADTC, mas que não tinham cinco anos de exercício

continuado na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. Caso seja esse o

entendimento firmado, os servidores que se encontrarem nesta situação deverão estar

filiados ao RGPS, administrado pelo INSS, aplicando-se o disposto nas leis n? 8.212/91 e

n? 8.213/91.

2) Caráter contributivo e equilíbrio financeiro e atuarial

Pelo anexo I, da Portaria n04.992/99, o Ministério da Previdência e Assistência

Social (MPAS) fixou uma série de normas técnicas que passam a ser, obrigatoriamente,

observadas pelos responsáveis pela avaliação atuarial dos regimes próprios de previdência.

Antes da Reforma, o servidor poderia aposentar-se por idade ou tempo de serviço.

No caso desta última, o tempo de serviço comprovado não guardava relação efetiva com o

tempo de contribuição para o sistema. Em muitos casos, o que se observava era a

somatória de tempos de serviços relacionados à atividade rural e a permissividades da lei,

como a licença-prêmio não gozada, que era contada em dobro para efeitos de

aposentadoria. Desta feita, artificios existiam os quais permitiam que o servidor percebece

um beneficio sem a devida correspondência contributiva. Em outras palavras,

desrespeitava-se uma regra básica que vincula o valor do beneficio recebido ao valor

efetivamente contribuído. E é exatamente a ausência deste caráter contributivo a

responsável pelos atuais desequilíbrios do regime previdenciário das três esferas de

governo (MP AS, 1998).

Além da problemática financeira do sistema, os regimes próprios de previdência

também apresentam desequilíbrios atuariais, isto é, a definição aleatória das alíquotas de

contribuição e seus respectivos planos de beneficios (processo em que se consideram

fatores como a expectativa de vida dos segurados, o valor dos beneficios pagos, o tempo de

contribuição, dentre outros).

É no sentido de se sanar tais distorções que a Reforma da Previdência instituiu o

caráter contributivo do sistema, ou seja, não vale mais a contagem de tempo fictício ou

tempo de serviço sem o efetivo recolhimento, passando as contribuições a serem

calculadas de modo que se preserve o equilíbrio financeiro e atuarial.
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3) Limite de idade e tempo de contribuição

Segundo o novo modelo, o servidor que ingressar nos quadros da administração

pública, como titular de cargo efetivo, isto é, por concurso público, a partir de 16 de

dezembro de 1998, sujeitar-se-á às novas regras quando do requerimento de sua

aposentadoria. Para tanto, o servidor deverá contribuir por 35 anos e possuir 60 anos de

idade, caso for homem, ou durante 30 anos e ter 55 anos de idade, se mulher.

Esta conjugação entre tempo de contribuição e limite de idade tem como finalidade

assegurar o equilíbrio financeiro/atuarial dos regimes próprios de previdência. De outro

lado, essa medida inibirá a prática comum de concessão de aposentadorias precoces.

Como ressaltado anteriormente, por reconhecer os direitos adquiridos dos atuais

servidores, o legislador instituiu regras de transição onde a idade mínima para os homens

ficou estabelecida em 53 anos.e para a mulher em 48 anos. Previu, também, o acréscimo de

20% e 40% ao tempo necessário no dia 16 de dezembro de 1998 para requerer a

aposentadoria integral e proporcional, respectivamente, e ao menos 5 anos de efetivo

exercício no cargo em que se efetivará a aposentadoria.

4) Período de carência para a aposentadoria

Ainda relacionado ao item anterior, as novas regras definem que o servidor

ocupante de cargo efetivo que ingressar na administração pública a partir de dezembro de

1998 só fará jus à aposentadoria após cumprir tempo mínimo de 10 anos no serviço

público e pelo menos 5 anos no cargo em que se procederá a aposentadoria. No caso dos

atuais servidores, tal exigência fica estabelecida em 5 anos no cargo efetivo sem a

necessidade dos 10 (dez) anos no serviço público.

Com isto, evita-se uma prática bastante arraigada e extremamente nociva às

finanças do sistema público previdenciário, isto é, o ingresso no serviço público de

indivíduos próximos da idade de aposentadoria que, embora tendo contribuído em grande

medida para o RGPS, acaba por aposentar-se pelos regimes próprios de previdência

pública sem nunca terem contribuído para tanto. No mesmo sentido, a exigência de

permanência durante ao menos 5 (cinco) anos em cargo no qual dar-se-á a aposentadoria

coibirá a prática comum de promoções de última hora com o objetivo de aumentar o valor

dos beneficios (MP AS, 1998).
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5) Proibição de acumulação

o novo modelo veda o acúmulo, a partir de dezembro de 1998, de proventos da

aposentadoria com a remuneração do cargo público, excetuando-se os casos previstos na

Constituição.

Cabe ressaltar, no entanto, que tais medidas por respeitarem o direito adquirido

permitem que os servidores que tiverem duas aposentadorias em acúmulo no serviço

público ou aposentadoria e emprego público permaneçam como estão.

6) Fundos previdenciários e arcabouço legal

Reconhecendo, pois, a necessidade da reformulação do sistema, a Reforma

Constitucional autorizou os entes estatais a instituírem fundos integrados por

contribuições, bens, direitos e ativos para o pagamento de aposentadorias e pensões de seus

servidores e respectivos dependentes.

Os legisladores também reconheceram que a transição para os novos regimes

próprios traria consigo um elevado custo financeiro. Desta forma, a nova legislação

possibilita que os entes estatais provisionem recursos tais como os provenientes de

privatização de empresas estatais, das concessões de serviços públicos, de ativos não

operacionais e dos créditos da dívida ativa para um fundo em regime de capitalização que

garanta a manutenção do pagamento dos beneficios previdenciários. Em alguns casos,

estes fundos, que a lei denomina de fundos de ativos, poderão ser utilizados como uma

alternativa para financiar a transição entre o novo e o velho modelo previdenciário. Nesse

sentido, os entes estatais que optarem pela constituição desses fundos previdenciários

deverão observar os seguintes preceitos, determinados pela Lei Federal n? 9.7171, de 27 de

novembro de 1998:

• conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade federativa;

• aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes gerais;

• aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional;

• vedação da utilização de recursos do fundo para empréstimos de qualquer natureza,

inclusive aos entes federados, às entidades da administração indireta e aos

respectivos segurados;
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• vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos de

Governo Federal;

• avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em

conformidade com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações subsequentes;

• estabelecimento dos limites para a taxa de administração;

• constituição e extinção do fundo mediante lei.

o segundo passo foi a instituição de um arcabouço legal federal que normatizasse a

constituição dos novos regimes próprios de previdência dos entes federados. Havia a

preocupação de que, na ausência de uma legislação federal que disciplinasse e impusesse

requisitos mínimos à instituição desses sistemas, novamente proliferassem esquemas

previdenciários sem a sustentabilidade necessária. Assim, instituiu-se a Lei Geral da

Previdência Pública n? 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre as regras

gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos

militares dos Estados e do Distrito Federal. A Portaria n? 4.992, de fevereiro de 1999, veio

regulamentar a Lei Geral da Previdência Pública. Seu objetivo foi conferir uma maior

transparência, segurança, confiabilidade, solvência e liquidez aos regimes próprios. Um

ponto importante dessa Portaria foi o estabelecimento, em seu Anexo I (alterado pela

Portaria n° 7.796, de 28 de agosto de 2000), de normas de atuária a serem seguidos pelos

sistemas de aposentadoria dos servidores públicos.

Em relação a esses dois últimos instrumentos legais (a Lei n? 9.717/98 e a Portaria ..

n? 4.992/99) pode-se destacar alguns pontos importantes:

• reavaliação atuarial e auditorias independentes - o ente fica obrigado a realizar

uma avaliação atuarial inicial - segundo o disposto nó Anexo I da Portaria

n° 4.992/99, com a redação conferida pela Portaria n? 7.796/00, aplicando-se no

couber, também, o disposto na Portaria MPAS n° 4.858, de 26 de novembro de

1998, que dispõe sobre a contabilidade de entidades fechadas de previdência

privada - de modo a definir como será estruturado seu regime, em cada balanço, de

modo a identificar fatores imprevistos e corrigir eventuais distorções.

Essa precaução assegura que o regime próprio mantenha sua viabilidade financeira

no longo prazo;
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• destinação dos recursos - as contribuições devem ser destinadas exclusivamente ao

pagamento dos beneficios previdenciários, sendo admissível a destinação de parte

do recurso para a cobertura de despesas administrativas mediante a cobrança de

uma taxa de administração;

• Transparência - a lei assegura o pleno acesso dos segurados às informações sobre

os seus regimes próprios de previdência, além da participação de representantes

dos mesmos nos órgão superiores do sistema em que seus interesses sejam objeto

de discussão. Nesse sentido, deverá haver registro contábil individualizado das

contribuições feitas por cada servidor (nome, matrícula, remuneração, valores

mensais e acumulados da contribuição do servidor, valores mensais e acumulados

da contribuição do ente patrocinador referente ao servidor) e pelo ente

patrocinador, bem como deverá haver uma identificação e consolidação em

demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis

com pessoal inativo.

e) A Lei de Responsabilidade Fiscal e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

Públicos

Um grande avanço na busca da sustentabilidade dos regimes próprios de

previdência foi a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar

n? 101, de 4 de maio de 2000). De fato, a instituição de uma lei federal estabelecendo

regras claras para a gestão dos recursos públicos, além de representar um significativo

avanço para a Administração Pública, constituir-se-á, no caso dos regimes próprios, em um

poderoso instrumento disciplinador.

A lógica implementada coma a Lei de Responsabilidade Fiscal requer que os

administradores de recursos públicos observem, dentre outros princípios, os do

planejamento e da transparência; requisitos fundamentais para a sustentabilidade e

solvência de qualquer sistema de previdência no longo prazo.

Diante da abrangência da lei e tendo em vista o interesse específico do estudo,

serão abordados a seguir as principais inferências atinentes às questões previdenciárias e

dos gastos com pessoal.
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No capítulo I da LC 101 é apresentado o mars importante conceito da LRF:

A Receita Corrente Líquida - RCL. A receita corrente líquida de um Estado é obtida

subtraindo-se da Receita Corrente Total do Estado as transferências constitucionais, a

contribuição de servidores para o custeio de seus sistemas de previdência e assistência e as

compensações referentes à Lei n? 9.796/99. Essa lei determina que a despesa com pessoal

inativo e pensionista não poderá ultrapassar 12% da RCL.

Uma outra importante alteração introduzida pela LRF foi a ampliação dos objetivos

da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Originalmente, a LDO tinha como função

básica orientar a elaboração dos orçamentos anuais, além de estabelecer as prioridades e

metas da administração, para o exercício financeiro subseqüente. Pelo texto da LRF, a

LDO adquire novas finalidades, sobretudo quanto ao Anexo de Metas Fiscais que conterá

as metas a serem alcançadas e a avaliação das metas dos exercícios anteriores. No caso

específico da previdência, a lei prevê a avaliação da situação financeira e atuarial dos

regimes próprios de previdência dos servidores públicos. Prevê, também, a avaliação da

situação dos fundos de caráter previdenciário, utilizados em geral na complementação das

aposentadorias ou, simplesmente, no pagamento de pensões e serviços médicos utilizados

pelos servidores e beneficiários.

A LRF inova quando estabelece que estes relatórios deverão. ser encaminhados todo

ano ao Legislativo. Assim sendo, a avaliação desses sistemas extrapola a esfera do

executivo, passando a ser disponibilizado e discutido por toda a sociedade, através do

Poder Legislativo. Da mesma forma, passa a ser obrigatório a realização de um

demonstrativo da estimativa da renúncia da receita e a margem de expansão das despesas

obrigatórias de caráter continuado. Segundo PINHEIRO (2001), tal imposição adquire

especial importância na administração dos regimes próprios na medida em que se explicita

as isenções de contribuições concedidas a determinadas faixas de renda ou a determinadas

faixas de idade. Por tanto, a Lei do Orçamento Anual deve demonstrar de forma clara as

medidas e compensação que contrabalancem a isenção concedida.

A LRF estabelece que os regimes próprios devem ser avaliados periodicamente.

Para isso, estipula que a cada bimestre, seja realizado um demonstrativo financeiro que

informe a evolução da receita e da despesa e o déficit desses sistemas previdenciários.
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De outro lado, reconhecendo que os gastos com pessoal têm representado o

principal item de despesas do setor público (segundo os dados da Secretaria do Tesouro

Nacional, entre 1995 e 1999, o conjunto dos estados brasileiros gastou em média, 70% de

suas receitas líquidas com pagamento de pessoal), a LRF estabeleceu que seria nulo de

pleno direito qualquer ato que redundasse em aumento da despesa .com pessoal e que não

atendesse ao limite legal de comprometimento aplicado à despesas com pessoal inativo.

A LRF determina que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada

ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da RCL (ver tabela abaixo)

Tabela 7 - Limite Legal de Comprometimento das despesas com pessoal

Poder União Estados Municípios
Executivo 40,9 49,0 54,0

Legislativo e TC ·2,5 3,0 6,0
Judiciário 6,0 6,0 ---

Ministério Público 0,6 2,0 ---
Total 50 60 60

A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê uma espécie de "gatilho" como mecanismo

de correção de possíveis desvios. Nesse sentido, ela impõe ao Poder ou órgão que exceder

95% do limite total das despesas com pessoal as seguintes restrições: (a) impossibilidade

de concessão de vantagens, aumentos, reajustes ou adequação de remuneração a qualquer

título; (b) impossibilidade de criar novos cargos, emprego ou função; (c) proibição de

alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (d) proibição de

provimento de cargo público, admissão ou contração de pessoal a qualquer título, exceto

nos casos de reposição de servidores aposentados ou falecidos das áreas de educação,

saúde e segurança e (e) impossibilidade da contratação de hora extra, salvo em situações

previstas na lei. A Lei também estipula prazos para a adequação aos limites estabelecidos''.

Com relação à despesa com os sistemas de seguridade social a LRF estabelece que

a criação, majoração ou extensão de qualquer beneficio que integre a seguridade requer,

além da indicação de sua fonte de custeio total, o cumprimento do artigo 17, que versa

sobre as despesas obrigatórias de caráter continuado. Por este artigo, deve estar

demonstrado a origem dos recursos que irão financiar o aumento das despesas, bem como

a comprovação de que não serão afetadas as metas estipuladas pela Lei de Diretrizes

Orçamentárias. Em outras palavras, a LRF estabelece que qualquer concessão de beneficio
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deve ser precedido de cálculo atuarial. 4 Com este mesmo intuito, um outro grande avanço

introduzido com a Lei de Responsabilidade Fiscal foi a obrigatoriedade de que os

servidores contribuam para a manutenção de seus regimes próprios de previdência com

alíquotas que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial desses sistemas.

A responsabilidade pela fiscalização quanto ao cumprimento do estabelecido na lei

será atribuída ao Poder Legislativo, por intermédio do Tribunal de Contas do Estado, e aos

sistemas de controle interno de cada Poder e do Ministério Público.

A Tabela 8 apresenta as sanções institucionais e pessoais previstas pela Lei de

Responsabilidade Fiscal no primeiro caso, e pela Lei de Crimes Fiscais na segunda.

3 Para maiores informações, ver a Lei Complementar n? 101, de 4 de maio de 2000.
4 E dispensado do fixado no artigo 17 o aumento de despesa decorrente de reajustamento do valor do
beneficio ou serviço, em virtude da preservação do seu valor real.
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Tabela 8 - As punições pelo não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal

Indisciplina Fiscal Punição Administrativa * Punição Pessoal**

Não elaboração do Anexo de Metas Multa de 30% dos
Fiscais (doc. da LDO.) vencimentos
Não contingenciamento das dotações
orçamentárias quando comprometidas as Idem.
metas fiscais.

Impossibilidade de receber
Não enquadramento das despesas de transferências voluntárias, contratar Multa de 30% dos
pessoal nos limites da Lei Fiscal. operações de crédito e obter vencimentos

garantias.

Expedição de ato que aumenta a despesa Reclusão de
de pessoal, nos 180 dias anteriores ao I a 4 anosfinal do mandato do titular de cada Poder.

Impossibilidade de receber Perda de cargo, com
Não adequação, em 12 meses, da Dívida transferências voluntárias. inabilitação, por 5 anos,Consolidada aos parâmetros do Senado (a Figuração, desconfortável, num para o exercício de
serem propostos pelo Presidente da ranking divulgado pelo Ministério qualquer função
República, 90 dias após a edição da LRF). da Fazenda. pública.

Não liquidação de ARO (Operação de
Crédito por Antecipação da Receita - Idem
Orçamentária) até 10 de dezembro do ano
em que se firmou o contrato.

Desvio de finalidade no uso de recursos
Perda de cargo, com

conseguidos pela emissão de títulos
inabilitação, por 5 anos,
para o exercício de

públicos. função pública.
Não compensação de despesas, Reclusão de
obrigatórias continuadas. 1 a4 anos
Realização de operações de crédito em Reclusão de
desacordo com Resolução do Senado. 1 a 2 anos
Inscrição irregular de despesas em Restos Reclusão de
a Pagar. 6 meses a 2 anos
Não apresentação dos Relatórios de Impossibilidade de receber Multa de 30% dos
Gestão Fiscal ao Tribunal de Contas. transferências voluntárias e de vericimentoscontratar operações de crédito.
Não encaminhamento das contas anuais
do Governo Federal, para fins de Idem
consolidação. . . ..* As punições administrativas estão prescntas na Lei de Responsabilidade FIScal;
** As punições individuais, para os administradores públicos, estão prescritas na Lei de Crimes Fiscais n" 10.028,
de 19 de outubro de 2000.
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CAPÍTULO 3

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

3.1 ESTADOS UNIDOS

3.1.1 Introdução

Os planos de previdência dos empregados dos governos locais e estaduais

americanos (PERS) cobrem uma grande variedade de funcionários públicos: bombeiros,

policiais, professores, membros do judiciário etc. Em 1997, os PERS possuíam,

aproximadamente, 13 milhões de membros ativos, pagavam beneficios para mais de 5

milhões de beneficiários, e controlavam 2,0 trilhões de dólares em investimentos (tabela

9). MITCHELL (1999) chama a atenção para a diversidade destes planos em termos do

desenho do plano de beneficios, das políticas de investimento e do modelo de governança,

em grande parte, atribuída às suas diferentes histórias e processos de constituição.

Os PERS constituem um sistema previdenciário operando em regime de

capitalização e oferece planos de beneficio definido (BD)5. Isto significa que os

empregados, ao se aposentarem, receberão um beneficio de aposentadoria especificado que

dependerá da idade, dos anos de serviço e de uma média salarial.

3.1.2 Os Planos de Previdência dos Governos Estaduais e Locais dos Estados Unidos

a) Histórico

Os primeiros programas de previdência para os servidores públicos locais e

estaduais americanos foram criados no final do século XIX. Nessa fase inicial, a maioria

5 Embora alguns poucos sistemas forneçam planos de contribuição definida. Ver mais adiante.
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dos sistemas foi desenhada na forma de planos de contribuição definida6. Entretanto,

segundo STEFFEN (1999), os baixos retornos sobre os investimentos durante a primeira

metade do século aliados às altas taxas de inflação no período impeliram grande parte

destes sistemas em direção à utilização de planos de previdência de beneficio definido

(BD). Já no setor privado, os planos de previdência não eram comuns até a II Grande

Guerra, quando começaram a ser estabelecidos como forma de atrair trabalhadores numa

conjuntura em que o mercado de trabalho era rígido e os controles salariais e a influência

dos sindicatos eram fortes.

a.1) O Período 1930-1950

Foi ao longo destes 20 anos que a metade dos maiores planos de previdência para

os servidores públicos locais e estaduais americanos foram estabelecidos. Segundo

.MITCHELL (1999), muitos desses planos proviam beneficios de aposentadoria numa

forma bipartida, isto é, um beneficio pago pelo empregador, baseado no salário e nos anos

de serviço do empregado e, um segundo, resultante do acúmulo das contribuições

realizadas pelos próprios empregados. As contribuições dos empregados eram geralmente

determinadas de forma que o custo total dos beneficios ficava alocado uniformemente

entre o empregado e o empregador.

Um acontecimento importante neste período foi a instituição, em 1935, da

Seguridade Social nos Estados Unidos (Sacia! Security). Os empregados públicos locais e

estaduais foram propositadamente excluídos desse novo sistema. Em 1950, entretanto, o

Congresso americano retificou o Sacia! Security Act para permitir que os estados,

voluntariamente, oferecessem cobertura pela Seguridade Social aos seus empregados

mediante acordo com a Administração do Sacia! Security',

6 o primeiro sistema de previdência municipal americano foi estabelecido em 1857, com o intuito de prover beneficios na
forma de uma soma em dinheiro (lump sum) para os policiais novaiorquinos que tivessem sido feridos em serviço. Em
1878, este plano foi modificado e passou a conceder beneficios de aposentadoria (metade do salário final) para os
policiais que completassem 21 anos de serviço. Nos 50 anos seguintes, muitas outras localidades americanas
estabeleceram sistemas de aposentadoria. Entretanto, o crescimento significativo dos planos de previdência do setor
público só se deu após a adoção do Social Security Act em 1935. (MITCHELL, 1999) .
7 Em 1986, o Congresso conferiu aos empregados estaduais e locais, contratados após 31 de março de 1986 o direito à .
participação no programa Medicare (IRS 1997). Mais recentemente, o Congresso tem discutido a possibilidade de
estender a cobertura da Seguridade Social a todos os novos trabalhadores dos Estados e Localidades; neste caso, os
autores levantam a questão sobre um possível reflexo negativo sobre a saúde financeira do Sistema de Seguridade
americano. (MITCHELL, 1999).
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a.2) oPeríodo 1950-1980

A decisão do Congresso amencano de conceder aos estados a opção de

participarem do Sistema de Seguridade Social resultou em uma série de mudanças nos

desenhos dos planos de previdência locais e estaduais durante a década de 50. De fato, uma

das características de muitos dos sistemas de previdência dos servidores públicos locais e

estaduais americanos neste período foi a integração com a Seguridade Social (MITCHELL,

1999). Contudo, ressalta MITCHELL, muitos destes planos retomaram ao modelo de

beneficio único em 1980, quando ficou claro que a junção dos sistemas tomava a sua

administração demasiadamente complexa.

Os anos de 60 e 70 testemunharam a consolidação dos planos de previdência do

setor público americano. Um dos motivos para isto foi o resultado das vantagens advindas

das economias de escala e da adoção de novas tecnologias por estes planos. Nos anos 80,

observou-se que muitos dos estados e localidades americanos procuraram expandir as

opções de investimento disponíveis para os seus sistemas de previdência. MITCHELL

(1999) afirma que, uma das formas utilizadas foi a substituição das chamadas restrições e'

limites legais aos investimentos em certas classes de ativos por padrões gerais de

prudência. A adoção dos padrões de prudência permitiu que os fundos públicos

mantivessem. uma grande percentagem de seus ativos em ações (geralmente em ações

domésticas), o que, por seu turno, permitiu que estes sistemas' se beneficiassem dos

significativos retornos observados no mercado de ações na década seguinte. Em

conseqüência dos retornos sobre os investimentos e da adequada taxa de contribuição de

empregados e empregadores, esses sistemas tenderam a apresentar altos níveis de

capitalização (MITCHELL, 1999).

Foi nesse período também que foi instituído o marco regulatório para a previdência

privada nos Estados Unidos: o Employee Retirement Income Security Act (ERISA) de

1974. Essa legislação, contudo, não se aplica aos planos de previdência dos servidores

públicos estaduais e locais. A regulação desses planos cabe ao legislativo de cada estado

ou município.
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a.3) o Período 1980 -2000

A maioria dos sistemas de previdência dos funcionários públicos locais e estaduais

americanos continua a manter seus planos de beneficio definido como sua modalidade

básica de beneficio. Cabe ressaltar, entretanto, que alguns poucos sistemas têm feito a

transição para os planos de contribuição definida, ou tem adicionado aos seus programas

de previdência de beneficio definido um plano suplementar de contribuição definida.

Para ilustrar as mudanças ocorridas nos PERS em anos recentes, MITCHELL

(1999) analisa, para os anos 1987 e 1997, três variáveis: (1) número de participantes do

sistema, (2) relação das contribuições e (3) o total dos investimentos. Na tabela 9, observa-

se que, apesar da diminuição do número de sistemas de previdência no período 1986-97

(2.414 e 2.264, respectivamente), o fato é que o aumento do número total de membros

(15.5 milhões e 20.5 milhões, respectivamente) contrabalançou esta diminuição. A análise

das receitas demonstra que, somados os sistemas locais e estaduais, o valor contabilizado

mais do que dobrou (US$ 99 bilhões em 1987 para US$ 225 bilhões em 1997).

Um importante achado desta pesquisa é que grande parte do aumento registrado nas

entradas se deve aos ganhos dos investimentos, os quais quase que triplicaram no período

(US$ 58 bilhões para US$ 159 bilhões). De forma ainda mais expressiva, a tabela

demonstra que houve um aumento no total dos investimentos destes sistemas (US$ 530,1

bilhões para US$ 2.094,1 bilhões). O bom desempenho dos investimentos, produzindo

situações supervitárias em muitos planos, tem contribuído para a redução do valor das

contribuições requeridas dos governos locais e estaduais (HUSTEAD, 1999).

Por fim, a tabela 9 demonstra que a população de aposentados e pensionistas

cresceu de forma significativa, algo em torno de 43% (3,7 milhões para 5,3 milhões).

Como conseqüência deste crescimento, a proporção ativos/assistidos caiu de 2.9 para 2.4.

Dado este amadurecimento do sistema, os autores de~acam a importância das reservas

advindas dos investimentos, pois sem elas haveria uma grande pressão sobre as

contribuições realizadas pelos empregadores, uma vez que os beneficios de aposentadoria

acompanharam de forma relativa os pagamentos realizados aos funcionários da ativa.
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Tabela 9. Sistemas de Pensão Estaduais e Locais Americanos, 1986-1997

1986- 1987 1996-1997
Estados Localidades Total Estados Localidades Total

N°de sistemas* 201 2.213 2.414 212 2.052 2.264
N° de membros*

Membros ativos 9,2 1,5 10,7 11,2 1,6 12,8
(em milhões)

Membros inativos 1,0 0,1 1,1 2,3 0,1 2,4
(em milhões)

Aposentados e 3,0 0,7 3,7 4,3 1,0 5,3
beneficiários
(em milhões)

Total de membros 13,2 2,3 15,5 17,8 2,7 20,5
(em milhões)
Proporção de 3,1 2,1 2,9 2,6 1,6 2,4

ativos/aposentados
%

Entradas (receipts)*
Contribuições/ 9,4 1,8 11,2 17,4 3,4 20,8

Empregados ($B)
Contribuições/ 23,3 7,1 30,4 37,1 7,8 44,9
Governo ($B)

Total das entradas 77,7 21,6 99,3 188,4 36,3 224,7
($B)

% contribuições/ 12,1 8,3 11,3 9,2 9,4 9,3
empregados

%contribuições/ 30,0 32,9 30,6 19,7 21,S 20,0
governo

%ganhos dos 57,9 58,8 58,1 71,1 69,1 70,8
investimentos

Total dos 530,1 2.094,1
investimentos

($B)**
Notas: *US Bureau ofthe Census ofGovernrnents. ** Board ofGovemors ofthe Federal Reserve System (1999).
Fontes: MITCHELL; MCCARTHY; WISNIEWSKI E ZORN (1999). Developments in State and Local Pension
Plans.
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b) Benefícios

Antes de iniciar a análise das características dos benefícios de aposentadoría do

setor público americano, deve ficar claro que estes benefícios, além de se apresentarem de

forma diversa entre e dentro dos próprios estados, também diferem substancialmente se

comparados aos do setor privado. Por isso, não há como se falar em um benefício típico.

De outro lado, um exercício comparativo entre os benefícios concedidos pelos setores.

público e privado auxiliará na melhor compreensão das características gerais dos mesmos.

A história dos sistemas de previdência nos Estados Unidos tem sido marcada por

um constante processo de transição. FORE (1999), por exemplo, analisa a importância

crescente dos planos de contribuição definida. Para ele, as últimas décadas testemunharam

um processo de transição dos planos de benefício definido para os de contribuição definida

no setor privado. Este movimento, segundo o autor, estaria relacionado à introdução do

Employee Retirement Income Security Act (BRISA) em 1974 e, mais tarde, em 1982, à

introdução das contas 401 (k). Já em relação aos sistemas que cobrem os empregados do

setor governamental local e estadual americano, os benefícios de aposentadoria têm sido

fortemente embasados no modelo de benefício definido, provavelmente por não se aplicar

ao setor público os requerimentos impostos pelo ERISA (FORE, 1999).

Fatores adicionais também corroboraram para a manutenção dos planos de

benefício definido no setor público, tais como o alto grau de sindicalização dos

empregados dos governos locais e estaduais e o fato destes planos oferecerem a

possibilidade da instituição da aposentadoria precoce, que era um dos objetivos

pretendidos por muitos empregadores do setor público no passado. Ressalte-se, entretanto,

que, apesar do reconhecimento da força dos planos de benefício definido sobre o setor

público, FORE (1999) assinala que há evidências de que este cenário começa a mudar. Par

ele, um pequeno, porém, crescente número de sistemas locais e estaduais americanos vem

contemplando a mudança de seus planos de benefício definido (BD) para os de

contribuição definida (CD).

Um segundo ponto de comparação entre os setores é a relação entre os pagamentos

médios ao final da carreira e o valor do beneficio de aposentadoria. Uma diferença entre os

dois setores está na quantidade de anos finais que são empregados na determinação do

benefício. O setor público geralmente utiliza os últimos 3 anos de carreira do empregado
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para determinar o valor do beneficio (61%), enquanto que para o setor privado (78%) os

últimos 5 anos (ou um período ainda maior) são utilizados para o cálculo do beneficio.

De forma mais generosa, o setor público aplica às suas fórmulas de beneficio um

multiplicador maior do que aquele utilizado pelo setor privado. Observa-se na tabela 10

que 43% dos planos do setor público usam multiplicadores de beneficios superiores a 2%

do pagamento por ano de trabalho, enquanto que no setor privado apenas 4 % dos planos

acumulam os beneficios a esta taxa.

Segundo :MITCHELL (1999), outros estudos demonstraram que o valor do

beneficio pago pelo setor público é maior do que o pago pelo setor privado. Uma razão

para tanto seria o fato de que os planos do setor público são contributivos (empregados e

empregadores contribuem para o plano; com os empregados contribuindo com

aproximadamente um terço do valor do beneficio), ao passo que no setor privado

raramente os empregados contribuem para seus planos de beneficio definido. Some-se a

isto, o fato de o estudo, em questão, não ter levado em consideração os planos de

contribuição definida que, atualmente, suplementam muitos dos planos de beneficio

definido do setor privado. Finalmente, uma outra explicação para as diferenças no acúmulo

dos níveis do beneficio entre o setor privado e o público é que aproximadamente um quarto

dos empregados públicos não é coberto pela Seguridade Social (MITCHELL, 1999). A

falta da renda proveniente da Seguridade Social deve ser de alguma forma compensada

pela fórmula de cálculo de beneficio do plano. A ausência da cobertura pela Seguridade

Social também explica a maior prevalência no setor público da indexação do valor dos

beneficios à inflação no período após a aposentadoria (tabela 10).

A despeito das diferenças observadas com relação às fórmulas utilizadas para o

cálculo do beneficio de aposentadoria entre e dentro dos próprios estados americanos, eles

compartilham algumas características gerais. Um primeiro ponto em comum na maioria

dos planos de beneficio definido do setor público americano é que os beneficios, por eles

concedidos, são calculados como uma percentagem do salário médio final (definido como

o salário ganho pelo empregado no último ano de emprego, ou, então, a média dos últimos

3 ou 5 anos de trabalho).

Os modelos de acumulação dos beneficios para os empregados cobertos e não

cobertos pela Seguridade Social no setor público estão dispostos no gráfico 7. O gráfico 8,

por sua vez, demonstra os beneficios recebidos após 30 anos de serviço, como percentual
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do salário médio final. Em 1996, o beneficio médio dos trabalhadores dos governos locais

e estaduais cobertos pela Seguridade Social com 30 anos de serviço foi de 57,8% do salário

médio final; para os trabalhadores não cobertos pela Seguridade Social o percentual foi de

68,5% do salário médio final.(FORE, 1999)

Uma outra característica dos fatores de acumulação dos beneficios no setor público

é a utilização pela maioria dos planos de uma taxa variável, aplicável geralmente após

decorrerem os vinte primeiros anos de serviço.

o desenho das fórmulas dos beneficios no setor público aparenta ser motivado por

três diferentes fatores, sendo que o mais importante é se o empregado é ou não coberto

pela Seguridade Social8. Os empregados não cobertos pela Seguridade Social acumulam

seus beneficios de uma forma mais generosa do que aqueles incluídos. Um segundo fator

que influencia o desenho das fórmulas de cálculo dos beneficios é o grupo de empregados

cobertos: os planos que cobrem os empregados locais são quase sempre mais generosos do

que os que cobrem empregados estaduais. Por último, os sindicatos dos empregados

públicos estaduais e locais influenciam o desenho das fórmulas dos beneficios através de

barganhas sobre as taxas de acumulação utilizadas para o cálculo do beneficio.

8 Cerca de um-quarto dos empregados dos governos locais e estaduais não são cobertos pela Seguridade

Social
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Gráfico 7 - Taxas de acúmulo dos benefícios
por categoria de empregados cobertos
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Gráfico 8 - Benefício médio após 30 anos de serviço,
corno percentagem do salário médio final
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Tabela 10. Comparação entre as características dos planos de beneficio definido dos
setores público e privado americano

Público - 1994 Privado - 1995
1. Participação: idade mínima ou serviço ou ambos (%) a 69
2. cnrr vesting (%) 100 96

Em qualquer idade
<5 anos 5 B
5 anos 47 87

6-9 anos 5 B
10 anos 43 6

> 10 anos b B
Outros b 3

3. Aposentadoria antecipada permitida (%) 87 96
Elegibilidade baseada em:

Serviço (S) apenas 23 7
Idade (I) apenas O 5

I55+SlO 8 31
I+S outros 61 53

4. Aposentadoria Normal (%)
Serviço apenas: 43 6

S 30 29 5

Idade apenas: 5 40
162 2 3

Idade + Serviço: 40
155 + S 30 11 3
162 + S 10 5 9

5. Fórmulas dos benefícios (%)
Baseado em uma quantia em dólar b 23c

Baseado nos ganhos 99 69
Carreira b 11
Término 58

Baseado em 5 anos 20 78
Baseado em 3 anos 61 17

Outros 18 15
Outras bases b 2

6: Percentagem do pagamento! ano de serviço 78 37
<1,25% 6 12

1,25% - 1,74% 24 18
1,75% - 2,00% 6 12

2,00%+ 43 4
Outros % O 2

7. Prevalência de Indexação pós-aposentadoria (%)
Automático 45 3

Fonte: :rvrrrCHELL and MCCARTIIY (1999); uses BLS (1995) for 1994 public plan data and BLS (1996) for
1995 private plan data.Notas: a. Não relatado no BLS (1995); b. menos de 0.5% e c. planos multi-empregadores
(negociados com sindicatos).
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b.L) Tipos de benefícios

Os planos de previdência dos funcionários públicos estaduais e locais oferecem

beneficios básicos (aqueles que são pagos na idade considerada normal para a

aposentadoria) e benefícios suplementares (benefícios antecipados e postergados,

benefícios de incapacidade e pensões para sobreviventes). O benefício básico é geralmente

utilizado como a referência para os outros tipos de benefícios.

b.I.I) Benefícios básicos

b.l.l.I) benefícios normais

Segundo MITCHELL (1999) a idade normal de aposentadoria no setor público

tende a ser menor que 65 anos. A idade normal adotada pelos sistemas de previdência do

setor público americano é usualmente 60 ou 62 anos. A idade de 65 anos tem sido

considerada a idade normal para a aposentadoria dos trabalhadores cobertos pela

Seguridade Social americana, embora tenha sido aumentada para a geração dos "Baby

Boomers" pela reforma de 1983. Os planos de previdência do setor público tendem a

conceder beneficios não reduzidos baseados no serviço ou na combinação de idade mais

serviço, de forma que os empregados públicos poderão receber integralmente seus

beneficios de aposentadoria após 30 anos de serviço, por exemplo, independente da idade.

A fórmula usualmente utilizada para o cálculo do benefício normal de

aposentadoria (pagável na idade adotada como normal) leva em consideração os números

de anos de serviço vezes a média salarial final, multiplicado por um fator (benefit

percentage factor). Por exemplo, o Sistema de Previdência dos Empregados Públicos da

Pensilvânia concede 2% por ano de serviço, de tal forma que um membro com 30 anos de

serviço e um salário anual médio final de US$ 45.000 teria o direito ao recebimento de um

beneficio normal de aposentadoria de US$27.000, ou seja, 60% dos US$ 45.000.

Um outro fator importante no cômputo do beneficio normal de aposentadoria é o

período médio usado para determinar o salário base sobre o qual o fator será aplicado. Até

recentemente, o período mais comum utilizado compreendia a média dos últimos 5

maiores anos, período que continua comum no setor privado. Para o setor público,

atualmente, o período utilizado tem sido o dos últimos 3 maiores anos. Cabe ressaltar que,
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quanto menor for o período utilizado, melhor será a taxa de reposição em relação ao

rendimento recebido antes da aposentadoria.

b.l.l.2) Benefícios antecipados/precoces

Os planos permitem que os participantes aposentem-se antes de atingir a idade

normal de aposentadoria sujeitando-se para isso a certas penalidades. O beneficio

antecipado tenderá a sofrer uma redução em razão do fato de que será pago ao indivíduo

por um período maior. O setor público geralmente provê um beneficio de aposentadoria

precoce subsidiado.

b.l.l.3) Benefício máximo

Os planos do setor público podem introduzir limites máximos em relação ao valor

de beneficio que pode ser acumulado enquanto percentual do salário médio final do

participante. Um plano pode pagar, por exemplo, um beneficio total não reduzido após 30

anos de serviço, porém poderá proibir acúmulos de créditos adicionais após estes 30 anos.

As limitações de um beneficio máximo são comuns nos planos dos funcionários da área de

segurança pública, nos quais os beneficios não reduzidos são vistos como um incentivo à

aposentadoria antecipada, fator importante para as profissões que demandam grande

esforço físico.

b.l.l.4) Ajustes nos benefícios no período pós-aposentadoria.

Uma vez que a aposentadoria se dê e os beneficios comecem a ser pagos, é possível

que eles tenham que ser reajustados em reconhecimento às mudanças no custo de vida.

Estes reajustes - referidos como COLAs (Cost of Living Adsustments) - são geralmente

fixos no início (tal como 2% ao ano) ou então atrelados a um índice externo como o Índice

de Preço ao Consumidor (IPC). O setor público, em. quase. sua totalidade, contempla

reajustes automáticos ou ad hoc aos aumentos do custo de vida, enquanto que menos da

metade dos planos do setor privado oferecem beneficio com estas características e aqueles

que oferecem são quase todos ad hoc (l\1ITCHELL, 1999)

Os altos custos apresentados pelos ajustes automáticos, somados à preocupação do

empregador com a probabilidade de não poder arcar com tais aumentos, numa base

aceitável, faz com que alguns sistemas públicos evitem esta que, a princípio, parece ser
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uma característica desejável para um plano de aposentadoria. Uma saída encontrada por

muitos planos tem sido a realização de aumentos ocasionais dos beneficios de forma a

restaurar total ou parcialmente o valor perdido devido à inflação.

b.l.2) Benefícios suplementares

Os beneficios anteriormente mencionados representam aproximadamente três

quartos do orçamento de beneficios de um plano. Há, entretanto, uma série de outros tipos

de beneficios oferecidos pelos sistemas de previdência dos funcionários públicos estaduais

e locais que merecem atenção.

b.l.2.l) Benefícios proporcionais diferidos (deferred vested benefits)

Muitos sistemas de aposentadoria oferecem alguns beneficios aos empregados que

não mais trabalham para o empregador, mas que, no entanto, acumularam créditos

suficientes para o recebimento de um beneficio de aposentadoria. O ERISA requer que os

planos de pensão privados americanos forneçam os beneficios de aposentadoria (vested)

após um mínimo de 5 anos. Os planos públicos diferem quando da provisão do beneficio

para os membros que adquiriram o direito ao mesmo. Um exemplo seria o "vesting

schedule", que indica o número de anos necessários para que um participante adquira o

direito ao beneficio. No setor público, este tempo pode ser maior do que o do setor

privado, às vezes com um período mínimo superior a 1O anos.

b.l.2.2) Pensão por morte

Quase todos os sistemas de previdência estaduais garantem algum tipo de beneficio

na eventualidade da morte em serviço do participante. Esse beneficio - pago ao cônjuge ou

outro beneficiário do participante - geralmente eqüivale ao valor da aposentadoria que o

participante teria direito caso se aposentasse na ocasião em que ocorreu o falecimento.

b.1.2.3) Benefícios por invalidez.

Entre os planos do setor público, 91% contemplavam esta modalidade de beneficio,

enquanto que no setor privado, para o ano de 1995, 73 % possuíam este tipo de provisão.

Estes beneficios, usualmente, guardam relação com o beneficio normal de aposentadoria,

podendo, entretanto, ser utilizado um fator menor para o cômputo do valor do beneficio
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por invalidez, isto é, um fator de 1,5% quando a fórmula para o cálculo do benefício

normal é de 2%. Alguns sistemas de previdência do setor público recentemente têm optado

por não oferecer este tipo de benefício, trocando-os por uma forma de seguro fornecido

fora do sistema.

c) Critérios para elegibilidade

A maioria dos empregados do setor público tende a ser incluídos nos planos já no

ato da contratação, ao passo que os empregados do setor privado geralmente devem atingir

requisitos de idade e/ou serviço para que possam ser cobertos pelos seus planos.

d) Portabilidade

Observa-se no setor público um grande progresso na portabilidade dos beneficios

acumulados. Um método encontrado para a resolução dessa questão no setor público tem

sido permitir que o empregado adquira "créditos de serviço" assim que entre em um novo

sistema. Neste caso, o empregado público depositaria suas contribuições (e, se for o caso,

as do empregador) que deveriam ter sido realizadas ao sistema em nome do empregado.

e) A Influência política sobre os planos de pensão do setor público

A atmosfera política em que estes planos governamentais operam e um outro

aspecto do desenho do plano que os planos privados raramente têm que lidar. Tal como em

qualquer processo legislativo, um grupo de indivíduos bem informados pode propor e

promover mudanças nestes sistemas de previdência no setor.

STEFFEN (1999) assinala que muitas das mudanças propostas no setor público são

lideradas por interesses de certos grupos e não por sugestões ou recomendações feitas pelas

equipes administrativas ou pelo Conselho de Aposentadoria (Retirement Board) do .estado

ou município. De outro lado, prossegue a autora, o Retirement Board pode não estar em

posição para recomendar qualquer modificação a menos que esta seja de natureza

administrativa. Neste caso, as questões primordiais como o desenho do plano e sua

adequação são deixados a cargo do processo legislativo. Por esta razão, muitas das

mudanças ocorridas nos sistemas públicos são envolvidas por um intenso lobby,

geralmente, representando os interesses dos empregados ou aposentados, o que resulta num

desenho para o sistema que raramente atende às necessidades do empregador. Segundo

STEFFEN, isto raramente ocorre no setor privado, a menos que se trate de um plano
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negociado. Questão fundamental quando da discussão de possíveis mudanças nos planos é

a questão dos custos associados. Os grupos patrocinadores ou o próprio estado podem não

estar em condição de arcar com os custos financeiros das mudanças propostas.

f) Os diversos grupos de empregados e os benefícios previdenciários oferecidos

Como já foi mencionado anteriormente, uma das características dos sistemas de

previdência do setor público americano é a presença de grande variação com relação aos

benefícios concedidos aos diferentes grupos de funcionários. Esta variação é o resultado de

uma combinação de fatores, incluindo as especificidades de cada tipo de trabalho e das

mudanças apresentadas no ambiente em que estes planos se desenvolvem.

f 1) Planos de aposentadoria dos professores.

Os planos dos professores geralmente utilizam uma fórmula de cálculo dos

beneficios utilizando uma taxa unitária única, ou seja, o mesmo multiplicador do beneficio

é aplicado a todos os anos de serviço em que o professor permaneceu no plano. A tabela 11

demonstra que o multiplicador médio dos benefícios é 1,89% para os professores cobertos

pela Seguridade Social e 2,02% para aqueles não cobertos pela Seguridade Social. Outro

dado é que o acúmulo do beneficio após 30 anos de serviço, em média, repõe 57,7% do

salário médio final dos empregados cobertos pela Seguridade Social, enquanto que 61,9%

do salário médio final são repostos para aqueles não cobertos. O cálculo do benefício é

geralmente aplicado sobre os maiores salários dos últimos 3 ou 5 anos de serviço, com uma

predominância dos três últimos anos.

Muitos dos sistemas de previdência que servem aos professores oferecem a opção

da aposentadoria precoce, ou seja, o professor pode se aposentar antes de atingir os

requerimentos de idade e serviço para um beneficio normal não reduzido (WISNIEWSKI,

em MITCHELL, 1999). Geralmente, esta opção está disponível após 20 anos de serviço.

Muitos dos planos dos professores permitem a aposentadoría com a idade de 55 anos, após

o cumprimento de 25 anos de serviço. Na maioria das vezes, a aposentadoria precoce

acarreta uma diminuição do beneficio para que se observe o equilíbrio atuarial do plano,

ainda que dois terços dos planos permitam o pagamento de benefício não reduzido na idade

de 60 anos, uma vez que o empregado tenha adquirido o direito ao benefício (vested). Uma

grande porção destes planos oferece ajustes automáticos no período pós-aposentadoria
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como proteção contra os impactos inflacionários, embora a forma como são reajustados

difira.

12) Planos de aposentadoria dos policiais e bombeiros (segurança pública)

Com relação aos policiais e bombeiros, também há uma grande variedade de

fórmulas para o cálculo dos beneficios, geralmente atreladas aos requerimentos de vesting

de cada plano. Para os planos que requerem 20 anos de serviço para a aquisição dos

direitos aos beneficios, a fórmula utilizada especifica um percentual do salário médio final

para o pagamento da aposentadoria (geralmente 50%). Já os sistemas que requerem um

tempo menor para a aquisição de direitos (5 ou 10 anos) estipulam seus beneficios sob uma

uni! benefit formula que emprega tanto um multiplicador de taxa única quanto um de taxa

variável para cada ano de serviço.

O multiplicador unitário do beneficio para policiais e bombeiros cobertos e não

cobertos pela Seguridade Social é, em média, 2,26% e 2,30%, respectivamente. O acúmulo

dos beneficios após 30 anos de serviço sob estes planos repõe em média 66,6% do salário

médio final para os cobertos pela Seguridade Social, e 70,1% para os não cobertos. O

salário médio final é geralmente atrelado aos três últimos anos de serviço. Raramente estes

sistemas oferecem uma opção para a aposentadoria precoce. Entretanto, freqüentemente,

eles disponibilizam os beneficios sem redução do valor nas idades de 50 ou 55 anos, após

20 anos de serviço. Da mesma forma, há a possibilidade da concessão de beneficios não

reduzidos em qualquer idade desde que o empregado tenha mais de 25 anos de serviço. Um

último dado revela que 80% dos planos dos policiais e bombeiros oferecem ajustes no

período pós-aposentadoria (ZORN, 1999).

13) Geral (demais categorias)

Sob estes planos, os requerimentos de idade e serviço para a concessão da

aposentadoria são similares aos planos dos professores, com muitos sistemas oferecendo

beneficios não reduzidos na idade de 55 anos, com 25 ou 30 anos de serviço, e

aposentadoria na idade de 60 ou 62 anos. Também como os planos dos professores, este

sistema emprega, geralmente, uma taxa única de acumulação. O cálculo do beneficio sob

estes planos utiliza um multiplicador igual a 1,72, .em média, para os empregados cobertos

pela Seguridade Social e 2,24% para os não cobertos. A taxa de reposição média, após 30
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anos de serviço, eqüivale a 57,3% do salário médio final para os cobertos pela Seguridade

Social, e 69,1% para os não cobertos. Utiliza-se no cálculo do beneficio os últimos 3 ou 5

anos de serviço (ZORN, 1999). Muitos dos sistemas que cobrem os empregados comuns

das localidades americanas oferecem um opção de aposentadoria aos 50 ou 55 anos de

idade com 10 a 20 anos de serviço. Os autores chamam à atenção para o fato de que apesar

. do beneficio sofrer uma redução quando da aposentadoria precoce, em muitos casos, esta

redução não reflete os custos totais sob a ótica atuarial. Aproximadamente 80% destes

sistemas oferecem ajustes após a aposentadoria. (ZORN, 1999).

Tabela 11 : Características dos Beneficios dos Sistemas de Previdência dos Governos
Locais e Estaduais Americanos por Tipo de Plano

Sistemas

Empregados Professores e Policiais! Empregados Todos os
Estaduais Empregados Bombeiros Locais Sistemas

das Escolas
Beneficio anual médio
unitário (% do pag/ano)

. Cobertos pela 1,67 1,89 2,26 1,72 1,74
Seguridade Social (%)

Não Cobertos pela 1,90 2,02 2,30 2,24 1,99
Sezuridade Social (%)
Acúmulo médio após

30 anos de serviço
(% pagamento final)

Cobertos pela 51,2 57,7 66,6 57,3 53,5
Seguridade Social (%)

Não Cobertos pela 57,1 61,9 70,1 69,1 60,3
Seguridade Social (%)

Fonte: MITCHELL and MCCARTHY (1999); PPCC, PENDAT Database, 1997.

3.1.3 Política de Investimento

A política de investimento dos planos de previdência do setor público assim como

as demais áreas relacionadas à administração destes planos possuem peculiaridades

inerentes às instituições públicas. Geralmente, a feição destas políticas depende dos

objetivos do plano, da existência de algum tipo de restrição estatutária e do grau de
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controle exercido pelo Conselho de Administração (Board of Trusteel) sobre as decisões

relativas aos investimentos dos fundos. Normalmente, o Conselho de um sistema de

previdência do setor público possui uma política de investimentos ampla, baseada em um

razoável conjunto de ativos, dada a natureza dos participantes do plano.

Uma primeira questão importante a moldar as políticas de investimentos dos planos

de previdência nos Estados Unidos é a norma legal. O ERISA requer que os trustees dos

planos de previdência do setor privado administrem os ativos destes planos em nome dos

participantes, e requer, ainda, que os investimentos sejam geridos de acordo com as

práticas de prudência, tendo em vista, em primeiro lugar, os interesses dos membros do

sistema. No entanto, como foi visto anteriormente, o ERISA não cobre os planos do setor

público americano e os esforços para estender as regulamentações federais para os níveis

local e estadual têm esbarrado na autonomia dos estados americanos em estabelecer suas

próprias regulamentações (MUNND, em USSEM e HESS, 1999). Neste contexto, questões

sobre quem deveria gerir os investimentos destes planos governamentais locais e estaduais

e em quais ativos os fundos dos planos deveriam ser alocados, entre outras, são indagações

que vêm sendo alvo de pesquisas naquele país.

Segundo USEEM e HESS (1999), os trustees dos sistemas de previdência local e

estadual costumam interpretar de forma diversa sua obrigação fiduciária em relação à

gestão dos ativos dos planos. A supervisão dos trustees é exercida 'pelo poder legislativo

dos estados e municípios. Em alguns casos, os legisladores têm imposto restrições rígidas

aos investimentos, enquanto que em muitos estados praticamente não há restrições legais.

Os autores mostram que há grande variação no grau efetivo de envolvimento do Conselho

de Administração com a formulação e implementação da estratégia de investimentos dos

fundos de pensão públicos.

A tabela 12 apresenta algumas das atividades destes Conselhos em relação aos

investimentos dos fundos dos planos de previdência do setor público americano. Uma

primeira tendência observada no período coberto pelo estudo de USEEM e HESS (1999) é

o aumento no número de sistemas em que a alocação é realizada pelos Conselhos (72,7%

em 1992, contra 84,2% em 1996). De fato dos 171 sistemas pesquisados, em 1992 e 1996,

9 Como a figura do trust não existe na tradição jurídica brasileira, não há uma tradução precisa para o Board
ofTrustees de um fundo de pensão. As funções exercidas por esse órgão, contudo, são semelhantes às de um
Conselho de Administração de uma Entidade Fechada de Previdência Privada ou de uma autarquia.
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128 mantiveram suas práticas de alocação dos ativos pelo Conselho e 24 continuaram sem

fazê-lo. Ressalte-se, entretanto, que o número de sistemas (14) que adotaram a prática de

alocação de ativos superou os sistemas que desistiram de realizá-lo (5). Segundo USEEM e

HESS (1999), sendo a alocação dos ativos a mais importante decisão a dirigir o retorno e o

risco dos investimentos, a migração de tais decisões para dentro dos Conselhos sinalizaria

um crescente processo de qualificação destes. Os autores argumentam que esta tendência

mostra que a decisão de alocação dos ativos é gerida de modo mais eficiente pelo Conselho

de Administração do que por órgãos legislativos ou por gerentes executivos do fundo. Os

Conselheiros estariam melhores posicionados para exercer essa tarefa.

Os Conselheiros servem como um escudo contra mudanças políticas passageiras,

que até podem ser ótimas para o estado ou município, mas nem tanto para os beneficiários

do sistema, como, por exemplo, enfoques sociais na gestão dos investimentos. Há um

consenso de que a decisão da alocação dos ativos não deve ser simplesmente delegada

pelos Conselheiros para os gerentes de investimento do fundo ou para os gestores externos.

Considere-se, agora, a questão sobre as restrições constitucionais aos investimentos.

A tabela 12 demonstra que, em 1990, 26,2% dos planos tinham restrições constitucionais

as suas políticas de investimentos. Já em 1996, a proporção de planos afetados por tais

restrições caiu para 19,1%. Esta tendência reflete a crescente aprovação pública do uso de

renda variável, ou, pelo menos, a percepção de uma maior segurança com relação aos

riscos deste mercado. Os autores sugerem que, se as tendências observadas no passado

permitem prever movimentos futuros, então, não seria errado inferir que as restrições

estaduais irão diminuir, que mais Conselhos atuarão na alocação dos ativos, e tornar-se-á

um padrão o uso de avaliações externas de desempenho (tabela 12).

Tabela 12 - Políticas de Govemança e Conselhos Administrativos dos Sistemas de
Aposentadoria

Políticas de Governança 1990 1991 1992 1994 1996
(% de sistemas com políticas)

Restrições constitucionais sobre os investimentos 26,2 26,6 26,9 26,1 19,1
Alocação pelo Conselho --- --- 72,7 74,0 84,2

Conselhos com responsabilidade direta sobre os 60,4 53,6 48,6 48,9 55,6
investimentos
Avaliação independente do desempenho dos --- --- 70,6 80,3 86,2
investimentos
Fonte USEEM e HESS (1999).
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Uma questão sempre presente nas análises das políticas de investimento dos

sistemas de aposentadoria dos empregados públicos nos Estados Unidos da América é a

interferência política no processo decisório. Teme-se principalmente que as políticas de

investimentos dos fundos sejam influenciadas por objetivos não relacionados à provisão de

beneficios. Mais especificamente, a preocupação é que a interferência governamental sobre

os investimentos direcione as aplicações para objetivos sociais e desenvolvimentistas,

forçando os fundos a financiarem projetos de interesse público, geralmente, a uma taxa de

retorno menor do que a praticada no mercado.

A susceptibilidade dos fundos de perisão públicos americanos a este tipo de pressão

e o grau em que seus investimentos economicamente direcionados deprimem os seus

retornos é discutido em RABELO (2000: 40~41). O autor conclui, baseado nos dados

apresentados por MUNELL e SUNDEN (1999), que não há evidência empírica consistente

que eventuais investimentos alternativos realizados por esses fundos tenham efetivamente

comprometido o seu desempenho.

A análise da tabela 13 demonstra, em primeiro lugar, uma predominância de uma

alocação de longo prazo dos ativos (a alocação não é muito sensível a variações de curto

prazo nas condições econômicas) em relação a uma alocação de natureza mais tática

(orientada de acordo com as variações observadas nas condições econômicas). Em segundo

lugar, observa-se um aumento na proporção dos ativos investidos em renda variável

(33,4%, em 1990, contra 50,1%, em 1996). Uma outra tendência importante foi a maior

exposição ao mercado internacional de capitais: em 1990, apenas 1,56% dos ativos dos

planos estava investido em renda variável estrangeira; já em 1996 esta proporção subiu

para 6,85%. Já a tabela 14 evidencia que a maior parte (81,5%) dos investimentos dos

PERS concentra-se entre em renda variável doméstica (42,7%).

Tabela 13 - Estratégia de investimento dos sistemas de aposentadoria, 1990 - 1996

Estratégia de Investimento 1990 1991 1992 1994 1996

Alocação de longo prazo -- -- 74,8 82,4 90,0
Alocação tática -- -- 16,3 14,4 11,7
% dos ativos em renda variável 33,4 36,0 41,7 45,1 50,1
% dos ativos em renda fixa 47,3 46,7 50,0 43,2 41,5
% dos ativos em renda variável internacional 1,56 1,74 2,34 3,70 6,85
% dos ativos em renda fixa internacional 0,57 . 0,59 0,82 1,28 1,72
Fonte: Useem e Hess (1999).

56



Tabela 14. Investimentos dos Planos Estaduais e Locais Americanos, 1996

Sistema Sistema de Sistema de Sistema Todos os
Estadual Escolas / Policiais e Local Sistemas

Professores Bombeiros
Investimentos totais (US$B) 545,8 358,0 74,9 113,5 1.092,2
Curto prazo (%) 3,1 3,1 7) 4,6 4,4
Renda Variável Doméstica (%) 41,7 44,5 42,0 43,0 42,7

Renda Fixa Doméstica (%) 35,9 34,1 41,8 40,9 38,8
Títulos Imobiliários (%) 0,4 1,6 0,2 0,7 0,1
Renda Variável Imobiliária (%) 2,4 2,1 1,3 1,5 1,8
Renda Variável Internacional (%) 10,0 8,1 4,8 5,3 6,9
Renda Fixa Internacional (%) 2,9 1,9 0,7 1,3 1,7
Outros (%) 3,6 4,6 . 1,9 2,7 3,0

-Fontes: Tabulaçoes realIZadas pelos autores. PPCC, PENDAT Database, 1997; MITCHELL;
McCarthy; Wisniewski e ZORN(l999). Developrnentes in State and Local Pension Plans.

3.1.4 A Estrutura e a Governança dos Planos do Setor Público

Os planos de previdência dos servidores públicos locais e estaduais nos Estados

Unidos são geridos por um Conselho de Administração (pension board of trustees); um

grupo que tipicamente arca com a responsabilidade sobre a política de investimento e,

geralmente, pela alocação dos ativos. O número de membros do Conselho varia de um a

doze (tabelas 15 e 16), mas um conselho típico é usualmente formado por oito pessoas,

com muitos dos membros do Conselho nomeados pofiticamente ou servindo em virtude do

cargo (ex o.fftcio). O número médio de membros do Conselho é maior para os sistemas

cobrindo os empregados dos estados e os professores (9,2 e 10, respectivamente) do que

para os sistemas que servem aos policias! bombeiros e aos erripregados locais em geral (7,5

e 7,6, respectivamente). MITCHELL (1999) assinala que a composição do 'Conselho

também varia de acordo com os tipos de empregados cobertos. Como demonstrado na

tabela 16, os sistemas que cobrem os professores e empregados da segurança pública têm

uma alta percentagem de membros eleitos e uma menor percentagem de membros

nomeados, se comparados aos sistemas que servem aos estados ou aos empregados locais

em geral.

Virtualmente todos os relatórios destes planos possuem avaliações atuariais anuais

e são sujeitos a auditorias atuariais anuais, e quase 86% são sujeitos a auditorias

independentes dos investimentos. O estudo realizado por HSIN e MITCHELL (1997)

demonstrou uma clara influência do modelo de govemança sobre o desempenho dos
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investimentos. Essa influência foi igualmente destacada no trabalho de USEEM e HESS

(1999).

Tabela 15. Governança eEstrutura dos Planos Públicos (1996)

Composição e Tamanho dos Conselhos Média Mediana N° de
Planos

Número de membros do Conselho 8,3 8,0 244
% nomeado e ex-officio 62 60 231
% eleito pelos membros 35 40 224
Responsabilidades do Conselho por (% responsáveis):
Investimento 88 244
Beneficios 71 244
Projeções 89 244
Alocação dos Ativos 84 228
Limites sobre a ação do Conselho (% sujeitos a)
Limitações da Regra da Prudência 88 236
Padrões éticos escritos 66 233
Restrições Constitucionais sobre os investimentos 19 225
Requerimentos para investir no próprio Estado 4 233
Prestação de Contas do Conselho (% requeridos)
Avaliação atuarial anual 100 364
Auditoria anual 99 252
Auditoria independente da gestão dos investimentos 86 231

Fonte: Adaptado de MITCHELL and MCCARTHY (1999).

Tabela 16: Estrutura e Governança dos Planos de Previdência do Setor Público
Americano por Tipo de Plano

Sistemas
Empregados Professores! Policiais! Empregados Todos os

Estaduais Empregados Bombeiros Locais Sistemas
das Escolas

Tamanho médio 9,24 10,3 7,50 7,55 8,31

Do Conselho
Nomeados (%) 47 40 39 50 46

Eleitos (%) 31 43 45 32 35

Ex Officio (%) 18 16 13 15 16

Outros (%) 4 1 3 3 3

Pessoal 120,5 111,4 7,0 11,0 53,6

Pessoa1l1000 1,5 1,5 5,0 2,8 2,6

Membros ativos
Fonte: PCCC, PENDAT Database, 1997.
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Usualmente, o cotidiano da administração do sistema é tarefa de uma equipe

técnica sob a supervisão do diretor executivo do sistema ou de um administrador do plano.

Muitos sistemas contratam um principal executivo que responde diretamente ao Conselho.

Alguns pequenos sistemas estabelecidos por um empregador governamental único são

administrados pelos empregados nos departamentos financeiros ou de recursos humanos do

empregador. Geralmente, o tamanho da equipe técnica varia de acordo com o número de

membros cobertos e dos serviços prestados. Entre os sistemas pesquisados o tamanho

médio da administração é de 53,6 pessoas. Os sistemas, cobrindo os empregados estaduais

e os professores, possuem, em geral, uma equipe administrativa maior - em média 121 e

111 pessoas, respectivamente - do que os sistemas que servem os empregados da segurança

pública e os empregados locais em geral (7 e 11 respectivamente). Este fato pode ser

explicado pelo número de membros cobertos por cada plano.

Um achado do estudo de MITCHELL (1999) é que o tamanho da equipe de

administração, quando examinado com relação ao número de membros ativos servidos

pelo plano, sugere uma economia de escala na administração do sistema. A tabela 16

mostra que um sistema de previdência do setor público típico tem aproximadamente 2,6

funcionários para cada 1.000 membros ativos, com os sistemas cobrindo os empregados

estaduais e os professores apresentando a menor relação (1,5).

3.1.5 Projeções Atuariais e Capitalização

A promessa de pagamento dos beneficios de aposentadoria cria uma obrigação para

o empregador (nesse caso, o governo), a qual é geralmente financiada por contribuições

realizadas pelo empregador e pelos empregados bem como pelos ganhos provenientes do

investimento dos ativos do plano. Neste sentido, determinar o quanto contribuir e como

investir os ativos toma-se questão chave a cargo do Conselho e da equipe técnica gestora

do plano.

Essa tarefa envolve mensurar as obrigações e determinar o nível de contribuição

necessária à capitalização dos beneficios. Os atuários contratados com este fim combinam

informações sobre idade, serviço e remuneração dos membros do plano com (1) questões

demográficas relacionadas à mortalidade, incapacidade, e probabilidade da efetivação das

aposentadorias, e com (2) projeções econômicas, tais como os aumentos salariais e as taxas

de retomo dos investimentos, no longo prazo.
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o estudo de ZORN et aI.. (1999) revelou que a taxa de retomo média adotada nas

projeções atuariais foi de 7,8%, com as maiores taxas presentes nos estudos dos sistemas

de previdência dos empregados estaduais e professores (8% para ambos os grupos) e uma

taxa um pouco menor para os sistemas servindo os empregados públicos locais (7,7%).

A tabela 17 também revela uma similitude entre as taxas de inflação esperada pelos

diversos grupos: 4,4% em média. Já em relação às projeções sobre os aumentos salariais

observa-se uma certa variação. A projeção média para todos os respondentes foi de 5,9%,

enquanto que 6,4% e 5,7% foram os aumentos salariais esperados pelos sistemas de

previdência dos professores e empregados locais, respectivamente. Um outro dado

apresentado pela tabela 17 demonstra que as contribuições dos empregadores eram

proporcionalmente maiores para os sistemas de previdência dos policiais e bombeiros

(16,2%). Os outros grupos apresentavam taxas semelhantes, sendo que a média das

contribuições dos empregadores foi de 9,52% da folha de pagamento. Para as contribuições

realizadas pelos empregados, a média foi de 5,09%, com as maiores contribuições vindo

dos sistemas de aposentadoria dos policiais e bombeiros (7,02%) e a menor sendo a dos

empregados estaduais em geral (4,39%).

A tabela 18 mostra quea capitalização média (stockfunding ratio) dos planos de

previdência dos servidores públicos estaduais e locais em 1990 foi de 91% (numa amostra

de 220 planos pesquisados). Os dados revelaram, ainda, uma significativa dispersão nas

práticas de capitalização. Alguns planos encontravam-se seriamente sub-capitalizados,

possuindo menos da metade dos ativos necessários ao pagamento das obrigações. De outro

lado, um terço dos planos possuía ativos suficientes para cumprir com as obrigações

projetadas. Uma taxa de capitalização média de mais de 90% deve ser tomada como uma

evidência de que os planos de previdência do setor público americano encontram-se bem

capitalizados.

Análises mais recentes corroboram esta última afirmação. Mais especificamente, os

estudos de MITCHELL (1999) demonstram que, para o ano de 96, os sistemas de

aposentadoria local e estadual amencano, na média, apresentavam uma taxa de

capitalização de cerca de 88,2% (tabela 17). Na tabela 17, observa-se, ainda, que os

sistemas de previdência dos empregados locais possuíam a mais alta taxa de capitalização.

(96,5%), enquanto que a menor taxa era encontrada nos sistemas dos professores e

empregados das escolas (82%).
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Em contraste com a medida de capitalização (stock funding), a estatística de

capitalização anual (annual funding statistics- Flowfund) captura se o empregador está

contribuindo o suficiente a cada ano para cobrir os novos acúmulos de beneficio e as

necessidades de amortização das obrigações passadas não capitalizadas. A proporção

média do fluxo de capitalização (FLOWFUND)!O em 1990 foi de 93% (entre 187 planos).

A variação sobre a média é grande: num extremo há planos que reportaram estar recebendo

3,4 vezes a quantia requerida, enquanto que no outro extremo havia planos recebendo -4,3

vezes do requerido. A vasta maioria (137 de 187 planos) reportou estar recebendo

contribuições menores do que os 100% requeridos, sugerindo que muitos dos

empregadores do setor público não estavam respeitando os limites estipulados em 1990.

Tabela 17 - Capitalização dos Sistemas de Previdência dos Governos Locais e Estaduais
Americanos, 1996

Sist. Professor/ Policial Empregado Todos os
Projeções Empregado empregado

Estadual de escola Bombeiro Local Sistemas

Taxa de retorno 8,0 8,0 7,8 7,7 7,8
Atuarial assumida %
Aumentos salariais 5,9 6,4 5,9 5,7 5,9
Atuarialmente assumidos %
Taxas de inflação 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4
Assumidas atuarialmente %
Avaliações
Obrigações acumuladas 605,8 436,6 85,6 117,6 1.245,5
atuarialmente (US$B)
Valor atuarial dos ativos ($B) 545,8 358,0 74,9 113,5 1.092,2

Proporção ativos/obrigações 90,1 82,6 87,5 96,5 88,2
(%)
Outras Magnitudes
Amortização das obrigações 25,4 26,1 22,1 20,9 22,9
não capitalizadas (anos)
Contribuições dos 9,16 9,30 16,02 9,54 9,52
empregadores como %
da folha de pagamento
Contribuições dos 4,39 6,08 7,02 5,32 5,09
empregados como % da folha
de pagamento -Fonte: PPCC, PENDAT, 1997. Tabulaçao dos autores. ZORN et al.. (1999). Developments m State and Local

Pension Plans

10 Esta medida é definida como a proporção das contribuições efetivas realizadas pelo empregador a cada
ano, com relação às contribuições requeridas no mesmo ano
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Tabela 18 - Taxas de Capitalização dos Planos de Aposentadoria do Setor Público dos
E.V.A (1990)

Proporção dos ativos do plano para as Fração dos planos público (%)
obrigações.

<50% 8
50-74 21
75-99 39

~ 100% 33
Fonte: adaptação dos autores de dados do GAO. Valor de mercado dos ativos no numerador, medidas das
obrigações PBO no denominador.

HSIN e MITCHELL (1997) analisaram a possível influência que as diversas

estruturas de governança exerciam sobre o modelo de capitalização dos PERS. Uma

primeira hipótese era a de que a composição dos Conselhos dos planos de previdência do

setor público influenciaria as taxas de capitalização do plano. Os resultados demonstraram

que, quanto maior o número de membros eleitos no Conselho menor seriam as taxas de

capitalização do sistema; a presença de representantes dos aposentados (retiree-trusstees)

teria um grande efeito depressivo sobre essa taxa. HSIN e MITCHELL (1997) também

demonstraram que os membros nomeados politicamente não assegurariam que o plano

fosse operado exclusivamente em beneficio dos participantes do sistema. Nenhum efeito da

composição do Conselho foi encontrado sobre a equação do flow funding.

As práticas de gerenciamento dos PERS também demonstraram o poder de

influenciar diretamente os resultados do status de capitalização. De fato, os estudos

demonstraram que os sistemas que utilizam atuários internos livres de pressões políticas

seriam mais propensos a elevar o grau de capitalização. Dentre outros fatores que afetam o

grau de capitalização dos planos, o estudo menciona as exigências de apresentações

periódicas de relatórios de prestação de contas e demonstrações financeiras e atuariais.

Neste caso observou-se a falta de padronização sobre a forma como deveriam ser dispostos

os dados referentes ao desempenho dos investimentos e ao grau de capitalização dos

sistemas estaduais e locais americanos. Reconhecendo a necessidade de uma padronização

na apresentação dos dados, criou-se em 1992 uma estrutura básica que serviria para relatar

as questões financeiras dos planos - Governmental Accounting Standards Board (GASB).

Desde então, a maioria dos planos de previdência locais e estaduais americanos

prepara suas demonstrações de acordo com as regras estipuladas no Statement n05 (GASB,

1986) que especifica que os planos devem relatar seus ativos sob o valor de mercado e suas

obrigações de acordo com o conceito chamado pension benefit obligation (PBO). Como
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resultado deste incremento na padronização, esperava-se que a taxa de capitalização (stock

funding ratio) fosse mais precisa, o que significaria que os ativos dos planos seriam

corretamente contabilizados como uma fração das obrigações, Mesmo com este progresso

observado, HSIN e MITCHELL (1997) advertem que a análise do status de capitalização

desses planos deve considerar as diferentes abordagens usadas no cálculo dos ativos e dos

paSSIVOS.

Os sistemas de aposentadoria também apresentam um alto grau de tolerância em

relação aos períodos de amortização das obrigações dos serviços passados (past service

liability amortization period). Trata-se do período no qual as promessas de beneficios não

capitalizadas do passado são cobertas pelas contribuições correntes. Vale ressaltar que os

sistemas de previdência públicos diferem na. freqüência e no formato do relatório de

capitalização (junding report), e que o stock funding ratio é menor quando os períodos de

amortização selecionados são maiores. É possível, portanto, que os períodos de

amortização sejam escolhidos estrategicamente para influenciar as contribuições requeridas

(contribution requirements): de fato, os planos que não reportavam seus períodos de

amortização pareciam estar em média menos capitalizado.

3.2 REINO UNIDO

3.2.1 Introdução

A constituição de planos de previdência exclusivos, para servidores públicos no

Reino Unido, data de 1810. Na atualidade, a configuração desses planos leva em

consideração a natureza do patrocinador (governo central ou localidades), bem como as

características dos servidores cobertos. A exemplo de vários países no mundo, categorias

profissionais como os bombeiros, a polícia, os professores e os profissionais da saúde,

possuem planos de previdência diferenciados.

Os sistemas de aposentadoria funcional no Reino Unido também vanam com

relação à forma de financiamento adotado. Enquanto os' principais planos de previdência

dos servidores públicos não sejam capitalizados (funcionários do governo central, forças

armadas, polícia, bombeiros, serviços de saúde e professores), embora fundos nocionais

sejam mantidos para professores e empregados dos serviços de saúde, os planos das
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autoridades locais são capitalizados, pelo menos parcialmente. A tabela 19 resume as

características dos planos de aposentadoria dos servidores públicos do Reino Unido.

Tabela 19 - Características dos planos e as Categorias de profissionais cobertos

Características dos planos Categoria de profissionais cobertos

Não contributivo e ausência de fundos Servidores civis do governo central
(com exceção dos benefícios para cônjuge e
dependentes) e forças armadas.

Contributivo e ausência de fundos Policiais, bombeiros, benefícios para
esposas e dependentes de funcionários civis
do governo central.

Contributivo e fundos nocionais Professores das autoridades locais e
empregados dos serviços públicos de saúde.

Contributivo e fundos reais Autoridades locais (com exceção de
professores, policiais e bombeiros) e
empresas públicas.

o estudo da experiência do Reino Unido ater-se-á à análise dos planos de

previdência mantidos pelas autoridades locais, com as exceções dos policiais, professores e

bombeiros. A motivação para tanto se deu em virtude destes planos funcionarem em

regime de capitalização, sendo, por isso, suas características mais pertinentes para o estudo

comparativo internacional visando oferecer subsídios para a reforma dos regimes próprios

de previdência social dos estados e municípios brasileiros.

3.2.2 A Previdência Social no Reino Unido

Uma primeira característica da Previdência Social no Reino Unido é a concessão

de um benefício básico de subsistência que independe dos rendimentos do cidadão.

RABELO (2001) afirma que, mesmo não relacionado aos rendimentos, ele é, em tese,

contributivo. Explica o autor que, para qualificar-se ao benefício integral, o indivíduo

precisa ter contribuído (ou recebido créditos) durante 90% de sua vida laboral. Isto

significa que o indivíduo terá contribuído por 44 anos no caso dos homens e 39 anos no

caso das mulheres; é importante ressaltar que, em 2020, as mulheres no Reino Unido

deverão se aposentar com a mesma idade dos homens, 65 anos de idade e, assim sendo,

passarão a contribuir também por 44 anos, para ter direito ao benefício básico.
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Apesar de o beneficio básico de aposentadoria ser o mais importante gasto em

seguridade social destinado aos idosos, não é o único. O Reino Unido concede a 1,5

milhões de aposentados um outro beneficio para a complementação de renda (lncome

Suporte); ele é um pouco maior do que o beneficio básico e, obviamente, tem sua

concessão condicionada ao limite de rendimentos do cidadão.

Em 1978, o sistema de previdência do Reino Unido foi acrescido de um segundo

pilar, o State Earnings Related Pension Scheme (SERPS). Trata-se de um pilar

contributivo, pelo qual o Estado provisiona os beneficios relacionados ao State Scheme.

Os benefícios são pagos pelo Departamento de Seguridade Social e são baseados nas

contribuições que o empregado realiza para o Seguro Nacional (National Insurance). Os

rendimentos sobre os quais este beneficio é calculado estão limitados pelo Limite Inferior

de Rendimentos (aproximadamente igual ao beneficio básico de aposentadoria) e o Limite

Superior de Rendimentos (455 libras semanais, apenas 20% do salário médio masculino

em 1996) (RABELO, 2001). As taxas de contribuição são de 10% para os empregados e

10,2% para os empregadores; sendo que o limite máximo só atua sobre as contribuições

daqueles. Os beneficios só estão disponíveis na idade normal de aposentadoria do Estado

(State retirement age), e tem sido reduzido para as pessoas que tenham se aposentado após

1998.

Uma terceira fonte de rendimentos de aposentadoria advém dos planos fechados de

previdência (occupational pension plans). As pessoas que possuem estes planos e que

tenham garantido um certo nível de beneficio podem optar por abdicar de seus direitos aos

beneficios concedidos pelo SERPS; em contrapartida, pagam uma contribuição menor para

a Seguridade Social. Para RABELO, o SERPS tem tido um papel de natureza mais

residual, atendendo àqueles indivíduos incapazes ou que não optaram pelos planos

privados de previdência.

No caso dos servidores públicos, eles são obrigados a contribuir para o sistema que

concede o beneficio básico de previdência; de outro lado, aqueles servidores que possuem

planos complementares podem optar por não participar do SERPS.

3.2.3 Os Planos de Previdência dos Governos Locais do Reino Unido

O Local Government Pension Scheme (LGPS) é um sistema de previdência

disponível para todos os servidores públicos da Inglaterra e do País de Gales. °LGPS foi
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estabelecido pelo Local Government Pension Scheme Regulations de 1997. O nível de seus

beneficios é estabelecido em lei pelo Parlamento. Ele é um contracte-out tax-free pension

scheme; isso significa, em primeiro lugar, que os seus integrantes não precisam contribuir

para o SERPS e, em segundo lugar, que estão isentos de taxações.

Sua administração se dá através dos Conselhos Municipais (county councils), pelas

Regiões Administrativas de Londres (London Boroughs), pelos Conselhos Municipais das

principais áreas metropolitanas, pelas unitary authorities, pelo London Pension Fund

Authority e pela Agência do Meio Ambiente. A esses órgãos denominam-se autoridades

administradoras (administering authorities).

a) Membros elegíveis aos sistemas de aposentadoria dos governos locais (LGPS)

O LGPS está disponível para todos os empregados dos Governos Locais (scheme

employer) ou de outras organizações que tenham sido admitidas ao sistema.11 Os

professores, policiais e bombeiros que possuam esquemas próprios não poderão associar-se

ao LGPS.

No evento de tomar-se um empregado de um Governo Local, o empregado será

automaticamente engajado ao sistema LGPS, a menos que ele manifeste por escrito seu

desejo pela não participação; também serve para os empregados casuais. Os empregados

que decidiram abdicar do seu direito de partição no LGPS poderão engajar-se novamente,

tendo que se eleger para tanto. Caso decidam sair novamente, seu retomo dependerá da

anuência do empregador.

Em geral, é preciso que o empregado tenha menos de 65 anos de idade para se

juntar ao LGPS, embora, caso o empregado tenha 65 anos ou mais, ele poderá ingressar no

J J a) Empregadores do Plano: são as entidades assim definidas pela Regulação 4(3) Schedule 2 das
Regulações de 1997 (uma série de serviços públicos no âmbito dos governos locais). A participação dessas
entidades no plano é obrigatória. Alguns empregadores do plano são considerados resolution bodies, o que
lhes outorga o poder de decidir se um empregado ou grupo de empregados pode pertencer ou não ao plano.

b) Empregadores Admitidos ao Plano: entidades que atendam a certas condições (em geral prestam algum
serviço de utilidade pública sem fins lucrativos) podem integrar-se ao plano mediante um acordo de admissão
negociado com a autoridade administradora local do LGPS. OS termos do acordo de admissão definem se
todos ou apenas alguns dos empregados poderão incorporar-se ao plano.
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sistema de aposentadoria dos reempregados que não atingiram o período máximo de

associação.

b) Taxa de contribuição

A alíquota de contribuição padrão é de 6% do pagamento que o empregado recebe

das suas horas contratuais. Caso o vínculo empregatício não seja estipulado em horas

contratuais, as contribuições passam a ser deduzidas de todos os pagamentos percebidos

pelo empregado. Os empregados braçais (manual worker) contratados antes de l° de abril

de 1998 e que sejam membros do LGPS ou que tenham o direito de tomarem-se, mantêm o

direito de contribuir com uma alíquota de 5%. As contribuições dos empregados recebem

um "alívio" com relação à taxação. Para isso, as contribuições são deduzidas dos salários

antes do empregado sofrer a taxação de suas remunerações.

Segundo o que determina o Pensions Act de 1995, os valores devem ser deduzidos

em folha e, então, repassados à autoridade administradora local até 19 dias após o fim do

mês no qual a dedução foi efetuada.

O empregador deverá contribuir para o pagamento dos custos dos beneficios após

levar em conta os retornos sobre os investimentos. A cada três anos, é realizada uma

auditoria independente para calcular quanto o empregador deverá contribuir para o sistema.

O montante variará, mas geralmente as contribuições dos empregados cobrem um terço

dos custos do sistema enquanto o empregador arca com os dois terços restantes.

c) Benefícios do LGPS

o LGPS é um plano de aposentadoria capitalizado de beneficio definido baseado

nos anos de participação e no salário final do empregado. Os beneficios são recebidos

integralmente quando o empregado atinge a idade normal de aposentadoria. A idade

normal de aposentadoria é de 65 anos para homem e de 60 anos para mulher, embora até

2020, a idade de aposentadoria será igual para homens e mulheres, em 65 anos.

Quando da aposentadoria, o empregado receberá uma renda vitalícia e uma soma

em dinheiro livre de taxação (tax-free lump sum) do LGPS. Na idade normal de

aposentadoria, fará jus, também, ao beneficio de aposentadoria básico do Estado (basic.

flat-rate State pension), caso tenha realizado contribuições suficientes para a Seguridade

Social (National Insurance), durante sua vida laboral.
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o valor a ser recebido anualmente como aposentadoria é obtido dividindo-se o

valor anual do salário final por 80 e multiplicando o resultado pelo número de anos de

participação no sistema. Nestes sentido, um funcionário que tenha contribuído por 40 anos

fará jus a um benefício de aposentadoria equivalente a 50% do seu último salário anual.

Somado a esse benefício, o empregado receberá, ainda, uma soma em dinheiro igual a três

vezes o valor da sua aposentadoria anual; ressalte-se que, sobre esse montante, não incide

taxação. O cálculo desse montante em dinheiro é 8/80 do salário anual final para cada ano

de participação.

RABELO (2001) nos oferece um exemplo esclarecedor de como é feito o cálculo

da aposentadoria normal. Em primeiro lugar, suponha que no momento da aposentadoria, o

funcionário tenha 30 anos e 204 dias de participação total e que perceba um salário final de

f 16.200 anual. O valor anual da aposentadoria será:

1/80 x f 16.200 x 30 204/365 = f 6.188,18

A soma em dinheiro, isenta de tributos, será a seguinte:

3/80 x f 16.200 x 30204/365 = f 18.564,53.

O benefício sofre correção anualmente de acordo com a inflação medida pelo índice

de preços no varejo. A lei constitutiva do LGPS concede ao empregado o direito de ter seu

benefício de aposentadoria acrescido; basta que ele realize contribuições adicionais

voluntárias (AVC) ou que ele compre períodos extras de participação.

Segundo RABELO (2001), os participantes, desde que gozem de boa saúde, têm

três opções para aumentarem os seus pacotes de benefícios mediante o pagamento de

contribuições extras até o limite de 9% da remuneração:

c.L) Realizar contribuições adicionais ao LGPS para adquirir anos adicionais de

participação.

O empregado pode adquirir períodos extras de participação de forma a elevar a sua

participação até o limite máximo de 40 anos. Esse mecanismo é especialmente atrativo

para aqueles que ingressaram no plano com idade mais avançada e não teriam como

acumular 40 anos de participação antes de completarem 65 anos. A compra de anos

adicionais está sujeita à comprovação junto à autoridade administradora local de que o .
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participante goza de boa saúde. Vale frisar que esses anos adicionais não podem ser

utilizados no cômputo da qualificação para aposentadoria do participante.

c.2) Contribuições Adicionais Voluntárias (AVC)

O empregado pode decidir adquirir um plano adicional de contribuição voluntária

(AVC). As contribuições feitas para um AVC são investidas separadamente em fundos

gerenciados por um seguradora ou uma associação de crédito imobiliário. Na ocasião da

aposentadoria, os fundos acumulados nessa conta serão utilizados para a compra de uma

anuidade junto a uma seguradora, banco ou associação de crédito imobiliário. Sob certas

circunstâncias, os valores acumulados no fundo AVC podem ser transferidos para o fundo

comum do plano LGPS para compra de anos adicionais.

c.3) Participar de um AVC de Custo-Compartilhado (SCAVC)

Caso um empregador decida criar um SCA VC para seus empregados, o participante

pode verter contribuições para esse fundo, o qual terá também uma contrapartida

(contribuição) do empregador. Trata-se de um benefício adicional, de caráter estritamente

voluntário, de cada empregador.

d) Aposentadoria antecipada

Como assinalado anteriormente, a aposentadoria em idade normal no LGPS ocorre

aos 65 anos de idade, entretanto, há circunstâncias em que ela pode se dar em uma idade

menor. Cabe ressaltar que nenhum participante poderá se aposentar antes dos 50 anos,

salvo por motivos de saúde.

As condições que permitem o acesso à aposentadoria precoce são as seguintes: (1)

para os participantes com 50 a 60 anos, nos casos de demissão ou solicitação do

participante, desde que o empregador tenha consentido; (2) quando o emprego é

interrompido por motivos de saúde.

e) Aumento de Participação no Plano

o empregador, por um ato discricionário, pode conceder a seus funcionários

períodos extras de participação no plano. No entanto, o empregador só pode conceder este

prêmio em dois momentos: (1) nos primeiros 6 meses após o empregado ter ingressado no
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Plano (o empregado dever ter menos de 59 anos) e; (2) seis meses após o término do

contrato de trabalho ( o empregado deve ter entre 50 e 64 anos).

Há limites impostos pela Receita Federal que devem ser observados. Quando o

empregador concede o prêmio no término do contrato de trabalho, o periodo acrescido não

pode ser maior do que 6 anos. Segundo RABELO (2001), observadas essas limitações, os

empregadores possuem inteira liberdade de como farão uso do mecanismo.

3.2.4 Avaliações Atuariais e as Contribuições dos Empregadores

o LGPS não está sujeito às regras mínimas de capitalização estabelecidas no

Pesion Act de 1995. Entretanto, qualquer necessidade de financiamento das obrigações que

não esteja coberta deverá ser saldada, em primeiro lugar, pela administradora local e, em

. segundo, pelo empregador.

Não obstante a essa flexibilidade quanto ao grau de capitalização, o LGPS deve

seguir regras rígidas de atuária. Neste sentido, cada autoridade administradora é obrigada:

(1) a realizar uma avaliação trienal dos seus ativos e passivos; (2) a possuir relatório feito

por um atuário e (3) a apresentar um certificado de taxas e de ajustamentos, isto é, a taxa

comum de contribuição dos em-v: gadores (montante que o atuário julga ser necessário

para se garantir a solvência do L .)) e quaisquer ajustes individuais. Ao estabelecer a taxa

de contribuição, o atuário deve levar em consideração. dois aspectos: (a) os passivos

existentes e projetados do fundo em decorrência de circunstâncias comuns a todos os

empregadores; e (b) a conveniência de manter essa taxa o mais constante possível ao longo

dos anos. Na determinação da taxa de ajustamento individual, o atuário deve levar em

consideração as circunstâncias particulares de cada empregador.

Segundo RABELO (2001), o certificado de taxas e ajustamentos contém uma

declaração relativa às hipóteses utilizadas na sua elaboração, especificando o número de

participantes que se aposentarão e o montante de passivos que serão originados em relação

a esses membros durante o periodo coberto pelo certificado. O relatório realizado pelo

atuário deve conter uma declaração referente às hipóteses demográficas utilizadas na

avaliação, demonstrando como elas interagem com os eventos realmente desde a última

avaliação.
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As contribuições realizadas pelos empregados contribuintes do plano devem ser

acompanhadas de uma declaração onde conste: (a) o nome e o valor do salário de cada

participante ativo; (b) o nome dos empregados que estão realizando contribuições

voluntárias e (c) os valores que representam as deduções do salário de cada empregado e o

período coberto pelas deduções.

3.2.5 Política de Investimento do LGPS

° Local Government Pension Scheme (Management and Investment of Funds)

Regulations de 1998 (acrescido por emendas introduzidas no ano seguinte) é o instrumento

que estabelece as regras sobre os investimentos dos LGPS.

Ele abre a possibilidade de que os sistemas locais terceirizem a gestão de seus

investimentos. Importante notar que este não é um movimento obrigatório, já que a

administração dos investimentos pode ser feita internamente (in house). Caso a opção seja

feita em favor da terceirização, a escolha dos gestores deverá ser pautada não só na

competência técnica. A autoridade local deverá observar os seguintes requisitos: (a) o

fundo deve ser gerido por número adequado de gestores e (b) os valores administrados por

cada um dos gestores não devem ser excessivos. Com relação à conduta dos investidores

escolhidos a legislação estabelece que: (a) o dinheiro do fundo deve sofrer uma

diversificação quanto aos tipos de investimentos; (b) ·deve-se observar as necessidades do

fundo na escolha dos investimentos, como também os princípios de investimentos

estabelecidos pela autoridade administradora. Por fim, o gestor deve evitar investimentos

que contrariem certos limites (Schedule 1 Regulations 7 (7) e 11 apresentados na tabela

20).

Cabe ressaltar que, afora esses limites, nenhuma restrição quantitativa é aplicada às

normas de investimentos desses planos (RABELO, 2001). De outro lado, é de

responsabilidade da autoridade administradora local promover o acompanhamento

constante do desempenho dos gestores de investimentos.

As emendas introduzidas em 1999 tornaram obrigatória a elaboração de uma

declaração de política de investimentos por parte das autoridades administradoras. Essa

declaração deve especificar a política da autoridade em relação a: (a) os tipos de

investimentos a serem realizados; (b) o balanço entre os diferentes tipos de investimentos;

(c) o risco; (d) o retomo esperado dos investimentos; (e) a realização dos investimentos; (f)
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o grau em que considerações SOCIaIS,ambientais ou éticas serão levadas em conta na

seleção, retenção e realização dos investimentos e (g) o exercício de direitos (incluindo

direito de voto) ligados aos investimentos, se tal política existir.

Tabela 20 - Limites aos Investimentos dos Fundos dos Planos de Previdência das
Autoridades Locais do Reino Unido

Limite Tipo de Investimento

Limite de 1% Qualquer contrato individual de sub-underwriting

Limite de 2% Todas as contribuições a um único partnership

Limite de 5% Todas as contribuições apartnerships.

Limite de 10% Todos os investimentos em papéis não listados de empresas.

Qualquer posição individual.

Todos os depósitos com um único banco, instituição ou indivíduo

(que não seja o National Savings Bank).

Limite de 15% Todos os contratos de sub-underwriting.

Limite de 25% Todos os contratos de seguro.

Todos os papéis transferidos pela autoridade sob stock lending
arrangements.

Fonte: RABELO 2001. DETR, Local Government Pension Scheme (Management and lnvestment of Funds)
Regulations de 1998.

a) Desempenho Recente e Composição da Carteira do LGPS

RABELO (2001) oferece uma análise dos desempenhos recente dos investimentos

dos LGPS. Segundo o autor, as informações mais atualizadas sobre os investimentos dos

fundos de pensão das autoridades locais do Reino Unido são as disponibilizadas pelo The

Chartered Institute of Public Finance and Accoutancy (CIPF A) e The Soceity of County

Treasurers (Local Authority Superannuation Fund - Investment Statistic: 1990 - 2000).

Essa publicação contém dados de 96 fundos de pensão de autoridades locais (de um total

de 103) com ativos totais no valor de 96,4 bilhões de libras esterlinas em 31 de março de

2000, representando aproximadamente 95% dos ativos totais dos fundos de pensão de

autoridades locais (tabela 21). A tabela 22 mostra que esses fundos obtiveram um retomo

de 13,0% por ano nos últimos dez anos, o que equivale a um retomo real de 9,7% nesse

período. A composição da carteira dos fundos do LGPS é apresentada na tabela 23.

Observa-se que a exposição total à renda variável decaiu de 77% para 73% ao longo da
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década. A exposição média a títulos de renda fixa domésticos subiu de 5% para 7%. Em

sua análise do desempenho apresentado pelos LGPS, RABELO (200) ressalta a

semelhança entre os retornos e a composição da carteira dos LGPS para com os outros

fundos pesquisados pela firma Willian Mercer (tabelas 24 e 25).

Tabela 21 - Divisão dos Fundos de Pensão de Autoridades Locais de Acordo com o Valor
de Mercado dos Ativos

Valor (em milhões Valor (em milhões de
de Libras Número de Fundos % do Valor Total
Esterlinas)

Libras Esterlinas)

0<100 4 232 *
100> 250 12 2.336 3

250> 500 21 8.050 8

> 500 59 85.858 89

Total 96 96.476 100

Fonte: RABELO. CIPFA (2001)

Tabela 22 - Retornos Anuais dos Investimentos do LGPS

Retornos Anuais 2000
5 anos 10 anos

Ano terminando em março 1995 - 2000 1990 - 2000
Total de Ativos 14,7 15,3 13,0
Índice de Preços no Varejo 2,7 2,7 3,3
Evolução Rendimentos Médios 5,1 4,7 5,1
Ações Reino Unido 16,0 18,1 14,8
Ações Estrangeiras 19,5 17,1 12,9

América do Norte 27,7 26,1 18,1

Europa 24,2 23,1 14.8
Japão 24,0 9,7 6,8
Pacífico (ex Japão) -2,0 3,5 7,6

Renda Fixa Reino Unido 11,4 11,5 12,7
Renda Fixa Estrangeira 3,5 4,5 8,6
Index-Linked Reino Unido 12,6 11,0 10,1
Dinheiro / Outros Investimentos 6,7 6,8 8,1
Imóveis Reino Unido .13,7 11,1 8,1

Fonte: RABELO. CIPFA (2001)
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Tabela 23 - Composição da Carteira dos Fundos de Pensão das Autoridades Locais do
Reino Unido

Composição da Carteira em 31 de Março 1991 (%) 1996 (%) 2000 (%)

Ações Reino Unido 56 52 51

Ações Estrangeiras 21 23 22

Renda Fixa Reino Unido 5 5 7

Renda Fixa Estrangeira 4 4 5

Index-Linked Reino Unido 2 6 5

Dinheiro / Outros Investimentos 7 7 6

Imóveis Reino Unido 5 4 5
Fonte: RABELO. CIPFA (2001)

Tabela 24 - Comparação dos Rendimentos dos Fundos de Pensão das Autoridades
Locais com o de outros Fundos no Universo da WM

Ano Até 31 de Março de 2000 1996 - 2000
% Retorno Autoridade Todos os Autoridade Todos os

Local (%) Fundos (%) Local (%) Fundos (%)
Mais Alto 18,5 22,1 17,6 19,1
Quartil Superior 15,1 17,6 16,5 17,3
Mediana 13,0 14,5 15,6 16,3
Quartil Inferior 11,8 11,2 14,7 15,2
Mais Baixo 9,3 7,0 13,0 12,4

Média Ponderada 13,6 14,1 15,3 16,0
Fonte: RABELO. CIPFA (2001).

Tabela 25 - Comparação da Carteira dos Fundos de Pensão das Autoridades Locais do
. Reino Unido com a dos Fundos de Pensão do Setor Privado

Ativos em 31 de Marco de 2000 Autoridades Locais Setor Privado

Ações Reino Unido 51 50

Ações Estrangeiras 22 24

Renda Fixa Reino Unido 7 9

Renda Fixa Estrangeira 5 4

Index-Linked Reino Unido 5 5

Dinheiro / Outros Investimentos 6 4

Imóveis Reino Unido 5 5

Fonte: RABELO. CIPFA (2001).
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CAPÍTULO 4

DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS

Para o melhor entendimento de como os estados brasileiros pesquisados estão

estruturando seus regimes próprios de previdência, foram utilizadas nove variáveis

analíticas. A opção por essas variáveis partiu do entendimento de que elas abrangeriam as

áreas vitais desses sistemas.

a) Personalidade Jurídica

A análise desta variável tem como objetivo explicitar qual a personalidade jurídica

adotada na criação da entidade gestora do regime próprio de previdência de cada um dos

estados analisados. Ela é importante na medida em que, dependendo da escolha feita,

estará sendo estabelecido o grau de vinculação entre a entidade gestora e o setor público,

bem como os critérios sobre: imunidade tributária, forma de criação e extinção dos

regimes, etc.

b) Modelo Institucional

o estudo sobre o modelo institucional terá como finalidade, em primeiro lugar,

definir se haverá uma única entidade responsável pela administração do regime próprio ou

se a gestão será compartilhada por duas entidades (uma cuidando da gestão dos ativos e

uma outra incumbida da gestão do passivo).

Em segundo lugar, é preciso entender como foi realizado o processo de transição

institucional entre o antigo organismo previdenciário do estado (geralmente um Instituto de

Pensões) e a nova entidade gestora. Neste contexto, a análise procura demonstrar se este

processo de transição se deu por integração ou extinção da antiga entidade.

Por último, o modelo institucional deve definir também a qual órgão da

Administração Pública (Secretaria) a entidade gestora do regime próprio de previdência

estará vinculada e como se dará esta vinculação (ex.: por um contrato de gestão).
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c) Estrutura de Govemança

A análise desta variável tem como finalidade demonstrar se os órgãos superiores de

administração dos regimes próprios estão em conformidade com o estabelecido pela

legislação. Questões pertinentes, tais como: composição dos órgãos (representatividade),

número de membros, grau de independência, critérios de nomeação e destituição,

mecanismos de controle e prestação de contas, bem como outros aspectos como duração de

mandato e remuneração também são objetos do estudo.

d) Estrutura dos Fundos

A estrutura dos fundos adotada revela como os quatros estados lidaram com o

financiamento de seus estoques de beneficios já concedidos ou por conceder no futuro

próximo e como financiarão os beneficios a serem pagos para as novas gerações de

servidores. De outro lado, a variável também revelará qual o regime financeiro adotado:

repartição, capitalização ou misto.

e) Fontes de Recursos

Esta variável procura identificar quais são as fontes de recursos utilizadas pelos

estados, para o custeio e capitalização de seus regimes próprios de previdência .

.f) Estrutura Organizacional e de Cargos e Salários.

A análise desta variável terá por objetivo explicitar de que forma os estados em

questão estão organizando a estrutura organizacional e de pessoal dos respectivos regimes

de previdência social de seus funcionários públicos.

g) Política de Gestão de Ativos

De que forma se fará a gestão dos ativos provenientes destas instituições, ou seja,

serão administrados internamente ou suas carteiras serão geridas por terceiros? Além

disso, através da Legislação pertinente, o estudo procurará avaliar se os regimes próprios

estão adequando suas políticas de investimentos ao estabelecido na lei.
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h) Políticas de Gestão de Passivo e Controle das Contribuições

o estudo desta variável procura demonstrar questões relacionadas aos cadastros de

servidores, as avaliações atuariais, o processo de concessão dos beneficios dentre outras

questões que se mostrarem pertinentes ao estudo.

i) Modelo Contábil

A pesquisa sobre o modelo contábil dos regimes próprios tem como finalidade

demonstrar como são feitas as demonstrações contábeis destes sistemas. Procura avaliar se

os. mesmos seguem as normas estabelecidas pela Portaria 1\1PAS n." 4.992, de 05 de

fevereiro de 1998, que define as normas contábeis para essas entidades previdenciárias .

. 4.1 PERSONALIDADE JURÍDICA

4.1.1 Bahia: FUNPREV

o Estado da Bahia reformulou o regime próprio de previdência de seus servidores

públicos pela Lei 7.249, de 7 de janeiro de 1998. Essa lei criou o FUNPREV - Fundo de

Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. Trata-se de um

fundo vinculado à Secretaria da Fazenda destinado, exclusivamente, ao custeio do sistema

de previdência do funcionalismo público do Estado. Além dos beneficios previdenciários,

a lei prevê a concessão de assistência à saúde, cujo custeio deve ser co-financiado 12. A

parte administrativa do fundo é desempenhada pela Secretaria de Administração (SAEB).

o FUNPREV não possui personalidade jurídica própria

4.1.2 Paraná: PARANAPREVIDÊNCIA

A Lei 12.398, de 30 de dezembro de 1998, cnou o Sistema de Seguridade

Funcional do Estado do Paraná - PARANAPREVIDÊNCIA-, em substituição ao antigo

Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado do Paraná - IPE13
.

12 A Lei 7.249/98 prevê que o custeio da assistência à saúde deva ser realizado mediante a participação
obrigatória dos segurados e do Estado, no valo definido em regulamento, mediante aplicação do percentual
de até 5% incidente sobre a remuneração, aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensões.
13 Autarquia criada pela Lei Estadual 4.339, de 28 de fevereiro de 1961.

77



A PARANAPREVIDÊNCIA é uma instituição, sem fins lucrativos, com

personalidade jurídica de direito privado e natureza de serviço social autônomo

paradministrativo.

Quando da constituição da PARANAPREVIDÊNCIA, apresentaram-se duas

possibilidades quanto à personalidade jurídica a ser adotada: organização social e serviço

social autônomo. Os formuladores do sistema optaram pela segunda em função de existir

uma maior experiência com este tipo de personalidade jurídica e também pelo fato dela

garantir a autonomia administrativa, preservando algumas vantagens do serviço público,

particularmente, a imunidade tributária. 14

4.1.3 Rio de Janeiro: RIOPREVIDÊNCIA

o Rio de Janeiro, através da Lei n? 3189, de 22 de fevereiro de 199915 instituiu o

RIOPREVIDÊNCIA, um fundo previdenciário do Estado, com a finalidade de arrecadar,

assegurar e administrar recursos financeiros e outros ativos para o custeio dos proventos de

aposentadoria ou reforma das pensões e outros beneficios destinados ao seu funcionalismo

público.

O RIOPREVIDÊNCIA é uma autarquia, vinculada à Secretaria de Administração e

Reestruturação do Estado. Possui personalidade jurídica de direito público, patrimônio e

receitas próprios e gestão admiriistrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada.

A Lei n° 3.189/99 estabeleceu a desvinculação total entre as contas da entidade'

daquelas pertencentes ao Tesouro Estadual.

4.1.4. Pernambuco: FUNAPE

Pernambuco reformou seu regime próprio de previdência .através da Lei

Complementar n? 28, de 14 de janeiro de 2000, criando o Sistema Social dos Servidores do

Estado de Pernambuco. Este novo sistema será administrado pela Fundação de

Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco - FUNAPE.

14 Sobre a imunidade tributária, ver a avaliação da personalidade jurídica mais adiante.

15 O Decreto n." 25.217, de 17 de março de 1999, estabeleceu regulamentação.
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o órgão da antiga estrutura, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Pernambuco - IPESP, seria transformado, a partir de 31 de agosto de 2000, no Instituto de

Recursos Humanos (IRH), perdendo suas atribuições previdenciárias.

o Estado de Pernambuco, ao criar a FUNAPE, optou pela adoção de uma entidade

fundacional com personalidade jurídica de direito público. Os dados apresentados por

RABELO (2001) dão conta de que o Estado optou por esse tipo de personalidade devido

ao fato de uma entidade de direito privado não poder incumbir-se da arrecadação de um

tributo (a contribuição previdenciária). De outro lado, a opção por um modelo autárquico

não foi aceita na medida em que se julgou que se tratava mais de uma entidade com

propósito específico do que uma descentralização no âmbito do serviço público.

4.1.5 Avaliação: Personalidade Jurídica

O estudo demonstrou que os regimes próprios dos estados em questão adotaram as

seguintes personalidades jurídicas: (1) autarquia; (2) fundação de direito publico e (3)

serviço social autônomo. Diante das alternativas, é preciso compreender a natureza de cada

uma das opções, bem como suas vantagens e desvantagens.

Em primeiro lugar, os estados que optarem por constituir seus regimes próprios, por

meio de autarquias ou fundações, terão que instituí-los por lei, que deve ser aprovada pelo

Legislativo local; desta forma, há um maior controle por parte do Poder Legislativo e, por

conseguinte, uma menor mobilidade por parte do Executivo. Da mesma forma o artigo 37

da Constituição Federal exige que o processo de contratação do quadro de pessoal destas

entidades seja feito mediante concurso público. Elas devem prestar contas ao Tribunal de

Contas da localidade e proceder, nos casos previstos na Lei 8.666/93, à licitação.

O artigo 150, parágrafo 2°, da Constituição Federal de 1988 estabelece de forma

clara e expressa a imunidade destas entidades quando enuncia "( ...) é vedado à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ( ...) instituir impostos sobre: a) patrimônio,

renda ou serviços, uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou

serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,

atendidos os requisitos da lei. (. ...) A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e

às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à

renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes."
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Dessa forma, os regimes próprios criados sob a forma de autarquia ou fundação terão seu

direito à imunidade tributária ad eternum.

Neste contexto, a personalidade jurídica adotada pela PARANAPREVIDÊNCIA

merece comentários. O Estado do Paraná optou por instituir seu regime próprio na forma

de uma instituição, sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica de direito privado,

com natureza de serviço social autônomo paradministrativo. A característica marcante da

personalidade escolhida pelo governo do Paraná é a maior flexibilidade, principalmente, a

administrativa. Ela não necessariamente precisa ser instituída por lei, bastando que o

Legislativo autorize sua criação. Mais importante no caso da PARANAPREVIDÊNCIA

será a definição do tratamento tributário que fará jus. O mesmo artigo 150 da CF, em seu

inciso VI, "c", concede a isenção tributária a esta entidade e não a imunidade tributária.

O problema é que a isenção tributária é algo revogável por decisão judicial. Um exemplo

disto foi a revogação da isenção concedida às entidades filantrópicas. De outro lado, a

PARANAPREVIDÊNCIA terá uma maior flexibilidade quanto a possíveis mudanças no

seu quadro de pessoal, já que foi criado por estatuto, diferentemente, dos outros estados

que adotaram a figura da autarquia e fundação, que obrigatoriamente devem ser criados e

modificados por lei. No mais, a PARANAPREVIDÊNCIA deverá atender aos mesmos

requisitos das demais entidades: obrigatoriedade de licitação, constituição de seu quadro

funcional mediante concurso público, prestação de contas ao Poder Público, etc ..

4.2 MODELO INSTITUCIONAL

4.2.1 Bahia: FUNPREV

o FUNPREV foi constituído com o propósito exclusivo de responder pelo custeio

do sistema de previdência social dos servidores do Estado. Todas as atividades

administrativas relativas à seguridade do funcionalismo público são desempenhadas no

âmbito da Secretaria de Administração (SAEB). O FUNPREV foi concebido originalmente

como um fundo financeiro destinado a encarregar-se, gradualmente, do pagamento da

folha de inativos e pensionistas do Estado. Em função das disposições legais, posteriores à

sua criação, - a Lei Federal n? 9717, de 1998, e a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio

de 2000 - passou a ser obrigado a realizar levantamentos atuariais. Nunca se cogitou, por
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exemplo, constituir reservas para custear as aposentadorias vindouras (sistema de

capitalização ).

Formalmente, o FUNPREV é um órgão subordinado à Secretaria da Fazenda,

embora a sua gestão administrativa esteja ligada também à Secretaria de Administração,

conforme se observa na figura 1.

Figura 1 - O Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado da Bahia

Secretaria de Sistema de
Secretaria da

Administração Seguridade Social
Fazenda

Saúde Previdência
PLANSERV FUNPREV Superintendência

de Administração
Financeira

Gestão Gestão
I--

Administrativa Financeira

4.2.2 Paraná: PARANAPREVIDÊNCIA

A PARANAPREVIDÊNCIA é a entidade encarregada da gestão do sistema de

seguridade funcional do Estado. Ela, segundo a Lei 12.398/98, está vinculada ao Governo

do Estado (por cooperação) através do Secretário Especial para Assuntos de Previdência. A

função deste seria supervisionar a execução do Contrato de Gestão que deveria ser

celebrado entre a Instituição e o Estado. 16

16 Cabe ressaltar que, no artigo 6°, o legislador faz questão de mencionar a manutenção da autonomia da
PARANAPREVIDÊNCIA
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Este contrato de gestão, previsto no artigo 6° da Lei 12.398/98, constitui elemento

crucial dentro do desenho do sistema do Paraná. Ele estabelece as metas de desempenho a

serem alcançadas pelo órgão gestor do sistema de seguridade, bem como as punições na

eventualidade de transgressões às referidas metasl7
.

A figura 2 demonstra, segundo o idealizado na lei, os dois grandes ramos em que a

PARANAPREVIDÊNCIA deveria atuar. A figura 3 revela que o modelo inicial foi revisto

e atualmente a parte dos serviços médicos-hospitalares" foi excluída. Desta forma, a

instituição cuidará tão somente dos aspectos previdenciários.

17 O contrato de gestão original data de 27 de maio de 1999, sendo que, em 28 de abril de 2000, novo Termo
Aditivo Substitutivo foi celebrado. Na primeira versão do contrato de gestão constam, fundamentalmente, as
metas relativas à implantação do sistema. O Termo Aditivo Substitutivo fixa as metas de excelência para a
instituição, no que se refere à gestão geral do sistema de seguridade funcional, à gestão do programa de
previdência, à gestão dos recursos, e à gestão administrativa (cláusula Terceira). A Cláusula Décima estipula
metas de implantação e prazos iniciais para a Presidência e cada uma das Diretorias. Importante ressaltar a
Cláusula Quinta Ela prevê a responsabilização civil, administrativa e criminal, e que deve atingir de modo
pessoal e/ou solidário, os Diretores, Conselheiros e ocupantes de funções administrativas que, com dolo ou
culpa, inclusive sob forma de fraude: I - descumprirem as obrigações gerais enumeradas na cláusula anterior,
11- Deixarem de prestar contas de sua atuação; III - Praticarem atos lesivos à PARANAPREVlDÊNCIA, ao
Estado, aos inscritos na Instituição ou a terceiros; IV - Não atenderem às requisições que, no exercício de
suas atribuições, forem formuladas pelos órgãos internos e externos de controle, fiscalização, supervisão e
pela Auditoria e Atuário Externos; V - Atuarem com abuso, excesso ou desvio de poder, ou se omitirem no
cumprimento de seus deveres, inclusive de fiscalização; VI - Desrespeitarem as proibições impostas pelas
normatizações que regem a PARANAPREVlDÊNCIA. (Rabelo, 2001)
18 A Lei original previa que a PARANAPREVlDÊNCIA seria a gestora do Plano de Saúde dos servidores
estaduais, e que este deveria ser custeado por um fundo independente.
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Figura 2 - Modelo idealizado pela Lei n? 12398/98.
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Figura 3 - Modelo Institucional da PARANAPREVIDÊNCIA
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4.2.3 Rio de Janeiro: RIOPREVIDÊNClA

o Estado do Rio de Janeiro optou por separar a gestão do passivo da gestão dos

ativos previdenciários. Neste contexto, o IPERJ, órgão da antiga estrutura, ficou

responsável pelos passivos do sistema. Ressalte-se que não houve a incorporação deste na

nova estrutura; a intenção é mantê-lo de forma a centralizar, posteriormente, toda a gestão

dos passivos previdenciários dos servidores do Estado. De outro lado, ao

RIOPREVIDÊNCIA 19 foi incumbido a gestão dos ativos. O objetivo é que, no futuro, ele

centralize o pagamento dos beneficios dos servidores inativos e pensionistas do Estado.

Atualmente, o órgão já procede ao pagamento de todos os beneficios, com exceção das

pensões, que continuam sendo pagas pelo IPERJ. A Lei n." 3189/99, que instituiu o

RIOPREVIDÊNCIA, estabelece que sua missão é arrecadar, assegurar e administrar

recursos financeiros e outros ativos para o pagamento da previdência do funcionalismo

público do Estado.

A vinculação dos dois órgãos ao Estado se dá pela Secretaria de Administração e

Reestruturação do Estado.

Um dado importante foi a inclusão da responsabilidade pelo pagamento de

beneficios previdenciários aos ex-participantes e ex-beneficiários da Caixa de Previdência

dos Funcionários do Sistema Integrado PREVI-BANERJ. Esta prática contraria o principio

do caráter contributivo do sistema estabelecido pela Reforma da Previdência do Serviço

Público. RABELO (2001) define tal prática como uma anomalia nascida de uma decisão

política do Estado e que imporá um grande desafio à sustentabilidade do sistema.

4.2.4 Pernambuco: FUNAPE

o modelo adotado por Pernambuco estabelece que a FUNAPE, integrante da

administração indireta do Estado, possuindo autonomia administrativa e financeira tem

como finalidade gerir o Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado de

Pernambuco, administrando, para esse fim, dois fundos com personalidade jurídica e

patrimônios distintos: o Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de

19 Segundo o artigo 4o a Instituição goza em toda a sua plenitude, no que se refere a seus bens serviços e
ações dos privilégios inclusive processuais e imunidades do Estado.
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Pernambuco (FUNAPREV) e o Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos

Servidores do Estado de Pernambuco (FUNAFIN).

A vinculação do novo sistema com o Governo do Estado é feita através da

Secretaria de Administração e Reforma do Estado (SARE) que tem como missão

supervisionar a atuação da entidade.

Até o momento, apenas o FUNAFIN está em funcionamento? tendo a sua

implantação regulamentada pelo Decreto N° 22.425, de 05 de julho de 2000. Na prática,

esse fundo existe desde de maio de 2000, funcionando dentro da estrutura do IPSEB,

gerido por um grupo de trabalho que atua em conjunto com a Secretaria da Fazenda do

Estado. A previsão é de que a FUNAPE e o FUNAPREV estejam em operação no início de

2001.

4.2.5 Avaliação: Modelo Institucional

A análise desta variável demonstrou que os estados (Paraná e Pernambuco) que

optaram pela concentração da gestão de seus regimes próprios em uma única entidade

apresentam vantagens sobre os outros. Em primeiro lugar, como demonstrado na análise

das políticas de gestão de ativos, não é eficiente a separação da gestão do passivo da gestão

dos ativos. Em segundo lugar, o modelo de gestão único assemelha estes regimes próprios

às Entidades Fechadas de Previdência Privada (EFPP). Nos dizeres de RABELO (2001):

"Isto faz sentido, na medida em que a previdência do funcionalismo público poderá ser

estruturada como um plano capitalizado de beneficio definido, muito próximo, em termos

de estrutura (não de plano de beneficios), ao que é oferecido por uma EFPP".

Uma outra questão que se revelou importante foi o destino dado aos antigos órgãos

que tomavam conta da área previdenciária do funcionalismo estadual. O Paraná

transformou seu antigo órgão, uma autarquia, em serviço social autônomo; o novo órgão, a

PARANAPREVIDÊNCIA, possui competências ampliadas. O Rio de Janeiro preservou o

antigo órgão responsável pelas pensões, transformando-o no gestor de passivos do novo

regime próprio. A Bahia optou pela extinção do antigo órgão; criou o FUNPREV,

responsável pela gestão do passivo e dos ativos do sistema e incorporou o patrimônio

daquele a este. Pernambuco transformou seu antigo órgão previdenciário em órgão de

gestão de recursos humanos do Estado e instituiu um novo órgão previdenciário, a
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FUNAPE. Das experiências apresentadas, a mais recomendável é a incorporação do antigo

órgão ao novo modelo ou sua extinção.

Por último, a análise do modelo institucional demonstrou que a vinculação destas

entidades previdenciárias deveria se dar através da Secretaria de Administração do Estado.

No caso do Paraná optou-se pela criação de uma Secretaria Especial para Assuntos de

Previdência. Rio de Janeiro e Pernambuco optaram pela vinculação através da Secretaria

de Administração. A vinculação no caso da Bahia é realizada por duas Secretarias: a

Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Administração. O estudo demonstrou que mais

importante do que a Secretaria à qual estará vinculada a entidade é como ela será feita.

Neste sentido, o modelo adotado pela PARANAPREVIDÊNCIA, através de um contrato

de gestão, é o modelo mais adequado.

4.3 GOVERNANÇA

4.3.1 Bahia: FUNPREV

Por ter sido criado antes da lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, não foi prevista a

criação de um Conselho de Administração ou um Conselho Fiscal em sua estrutura de

governança. Como órgãos superiores, o FUNPREV conta com um Conselho

Previdenciário do Estado (CONPREV) e com um Comitê Deliberativo. Uma Coordenação

Executiva é a responsável pela gestão do fundo.

CONPREV

o CONPREV, criado em 7 de janeiro de 1998, pela Lei 7.249, é o órgão consultivo,

deliberativo e de supervisão superior do programa de previdência social dos servidores

públicos estaduais, executado através do FUNPREY. Deste modo, o CONPREV faz as

vezes do Conselho de Administração na estrutura do Sistema.

o CONPREV é composto por 11 (onze) membros, todos eles, titulares e suplentes,

nomeados pelo Governador do Estado. Disposição:

a). Secretário da Administração como Presidente;

b) 1 (um) representante do Poder Legislativo;

c) 1 (um) representante do Poder Judiciário;
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d) 1 (um) representante do Ministério Público;

e) 1 (um) representante da Secretaria de Governo;

f) 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda;

g) 1 (um) representante da Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia;

h) 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Geral do Estado;

i) O Coordenador Geral do FUNPREV;2o

j) O Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de

Administração;

k) 1 (um) representante dos servidores públicos do Estado.

o Estado, na figura do Governador, é o responsável pela indicação de seis dos onze

membros do CONPREV (três ex-officio e três representantes das Secretarias). Os demais

Poderes indicam seus representantes sem que se faça necessária a elaboração de listas para

posterior escolha e nomeação pelo Chefe do Executivo. Os segurados, normalmente, são

representados pelo Presidente da Associação de Funcionários.

As reuniões ocorrem mensalmente, quando ordinárias, e, extraordinariamente,

quando convocadas pelo Secretário da Administração ou a requerimento de 1/3 de seus

membros. As deliberações só podem ocorrer com a presença de, no mínimo, 6 membros e

por maioria absoluta dos presentes e só poderão ser modificadas ou revistas pela maioria

absoluta de seus membros. Não há remuneração prevista na lei, que, também, não estipula

a duração dos mandatos nem a forma de destituição.

Em termos de prestação de contas, o FUNPREV deve submeter anualmente um..:

relatório ao CONPREV, o qual, por sua vez, o encaminha para o Tribunal de Contas do

Estado. Além disso, o Fundo sofre auditoria da Auditoria Geral do Estado (AGE). O

20 Artigo 21, §3°: o Coordenador Geral do FUNPREV não participará da votação de matérias indicadas nos
incisos VII, XII, XIII e XVII, do artigo 2°, do Regimento, podendo somente discuti-las e oferecer
esclarecimentos aos demais membros do CONPREV
Artigo 2°: VII - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais adequados, a execução dos planos,
programas e orçamentos do FUNPREV; XII - acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e
financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e os resultados alcançados pelos programas executados.
pelo FUNPREV; XIII - pronunciar-se quanto às contas prestadas pelo gestor do FUNPREV, podendo, se
julgar necessário, solicitar o apoio de Auditoria Geral do Estado ou autorizar a contratação de empresas de
auditoria externa para aprofundamento dos exames; XVII - homologar a indicação, formulada pelo
Secretário da Fazenda, do titular do cargo de provimento temporário de Coordenador Geral da Coordenação
Executiva do FUNPREV
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FUNPREV envia semanalmente um relatório de prestação de contas para a

Superintendência de Administração financeira (SAF) da Secretaria da Fazenda.

Comitê Deliberativo (CD)

o Comitê Deliberativo é o responsável pelas decisões operacionais do sistema, que

ultrapassem a competência da Coordenação Executiva, e que requeiram uma resposta

imediata. Ele é composto por 6 membros, quais sejam:

a) Secretário da Fazenda (Presidente);

b) Secretário da Administração;

c) Secretário de Planejamento;

d) Secretário de Governo; e

e) Diretor do FUNPREY.

Observe que a composição do comitê deliberativo confere ao Poder Executivo, na

pessoa do Governador do Estado, o controle absoluto do órgão.

Coordenação Executiva (CE)

A Coordenação Executiva do FUNPREV é constituída por um Diretor, um Gerente

de Investimentos e um Gerente de Patrimônio. A indicação do primeiro é de

responsabilidade do Secretário da Fazenda para posterior nomeação pelo Governador. A

indicação dos dois Gerentes fica a cargo do Secretário da Fazenda, não havendo a

necessidade de nomeação por parte do Governador. .

A lei não faz menção a possíveis punições para os membros dos órgãos dirigentes

do FUNPREV, valendo o regime repressivo geral aplicável aos servidores públicos.

4.3.2 Paraná: PARANAPREVIDÊNCIA

o modelo de governança adotado pela PARANAPREVIDÊNCIA engloba um

Conselho de Administração, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva.

Conselho de Administração (CA)

O CA é responsável pelo gerenciamento, normatização e deliberação superior do .

sistema. É composto por 11 membros titulares (incluindo o Presidente) e 5 suplentes,

nomeados pelo Governador, por um período de 6 anos, com a possibilidade de recondução.
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De forma proposital, a lei estabelece que metade dos membros do pnmeiro

Conselho de Administração terá mandato reduzido em três anos de forma a induzir a não

coincidência de mandatos de todos os conselheiros. Segundo RABELO (2001), este

mecanismo teria como fim a preservação da memória da gestão no Conselho e aumentaria

a autonomia da administração da instituição. O mandato dos Conselheiros escolhidos pelo

Governador e pelo Secretário de Previdência cessa com o término do mandato do

Governador que os designou. Os demais conselheiros têm mandato fixo.

Composição do Conselho de Administração:

a) 1 (um) Presidente;

b) 10 (dez) Conselheiros efetivos;

c) 05 (cinco) Conselheiros suplentes.

• Cargos de livre escolha do Governador do Estado:

a) Presidente do Conselho; (a lei não estabelece os requisitos)

b) 03 (três) Conselheiros efetivos:

bl) 01 (um) militar do Estado;

b2) 01 (um) servidor inscrito na PARANAPREVIDÊNCIA

b3) quanto ao terceiro, não há definição.

c) 02 (dois) Conselheiros suplentes.

• O Secretário Especial para Assuntos de Previdência indicará, dentre os servidores

inscritos na PARAN APREVIDÊNCIA:

a) 1 (um) Conselheiro efetivo;

b) 1 (um) Conselheiro suplente.

• Os Sindicatos e as Entidades representativas dos servidores públicos estaduais, os

servidores ativos, inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA, elegerão, dentre si:

a) 1 (um) Conselheiro efetivo;

b) 1 (um) Conselheiro suplente.

• Caberá aos servidores inativos e pensionistas, inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA,

eleger, dentre si:

a) 1 (um) Conselheiro efetivo;

b) 1 (um) Conselheiro suplente.

• Os demais Conselheiros serão, assim, indicados:

a) 1 (um) efetivo - pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná;
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b) 1 (um) efetivo - pela Assembléia Legislativa do Estado do Paraná;

c) 1 (um) efetivo - pelo Ministério Público; e,

d) I (um) efetivo - pela Associação dos Fundos de Pensão do Paraná.

Todos os membros do Conselho de Administração devem pOSSUIr formação

superior e, ainda, serem reconhecidos como capacitados em uma das seguintes áreas:

seguridade, administração, economia, finanças, direito, medicina ou engenharia. A lei

estabelece, ainda, como condição necessária, para que um servidor público do Estado do

Paraná possa integrar o CA, o exercício efetivo de cargo público estadual de, pelo menos,

10 anos.

o Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, a cada mês, com a

.presença da maioria absoluta dos Conselheiros, e delibera por maioria simples dos

presentes, salvo exceção prevista na Lei. A lei concede ao Presidente do Conselho o

direito a voz e voto, inclusive o de desempate; estabelece também que o Diretor-Presidente

deverá participar das reuniões do CA, sendo-lhe assegurado o direito a voz, mas não o de

voto.

Por fim, ficou estabelecido que os conselheiros farão jus a uma remuneração

mensal equivalente a 10% da remuneração do Diretor-Presidente da

PARANAPREVIDÊNCIA.

Conselho Diretor (CD)

O Conselho Diretor é o órgão executivo da PARANAPREVIDÊNCIA.

Este Conselho seria composto por seis Diretores: (l) Diretor-Presidente; (2) Diretor

de Administração; (3) Diretor de Previdência; (4) Diretor de Finanças e Patrimônio; (5)

Diretor Jurídico; e (6) Diretor de Serviços Médicos e Hospitalares. Observe que, em

virtude do cancelamento da função médico-hospitalar, este último Diretor não faz mais

parte do sistema.

Os Diretores são indicados, ao Governador do Estado, pelo Secretário Especial para

Assuntos de Previdência. A indicação deverá obedecer a qualificação das pessoas para a

função: comprovada habilitação profissional, formação de nível superior e atuação anterior

na área ou em outra afim. Com relação aos Diretores de Administração e Jurídico, deverão
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obrigatoriamente ser escolhidos dentre os servidores inscritos na

PARANAPREVIDÊNCIA. O mandato da Diretoria termina com o do Governador que os

indicou; fato que não preserva a independência do órgão.

Os membros da Diretoria não podem ter parentesco até o terceiro grau com os

membros do CA e CF ou com ocupantes de cargo de confiança, símbolo DAS, no âmbito

do Poder Executivo Estadual.

A Lei não estabelece as competências do Conselho Diretor de forma geral. Ao

contrário, ela designa as competências, relacionando-as aos seus respectivos Diretores com

a área afim.

Não há disposições quanto à remuneração dos Diretores na lei. Entretanto, o valor

delas deverá ser fixado pelo Conselho de Administração e não poderá ser supenor ao

praticado no mercado de Fundos de Pensão Brasileiro (RABELO, 2001).

Conselho Fiscal (CF)

O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização e controle interno da

Instituição.

É composto por seis membros para um mandato de seis anos, havendo a

possibilidade da recondução. Consta como requisito necessário aos membros do CF a

formação de nível superior, a qualificação contábil ou econômica, e a experiência na área

ou em outra afim. Sob a mesma lógica adotada quanto ao CA, o primeiro conselho deverá

renovar metade de seus membros após três anos de modo a gerar a não coincidência de

mandatos. Os mandatos dos conselheiros indicados. pelo Governador e pelo Secretário

Especial para Assuntos Previdenciários cessam juntamente com o mandato do Governador

que os nomeou.

Composição do Conselho Fiscal:

• Cargos de livre escolha do Governador do Estado:

a) o Presidente do Conselho e o respectivo suplente;

• Membros indicados pelo Secretário Especial para Assuntos de Previdência:

a) 1 (um) Conselheiro efetivo e 1 (um) suplente .

• Membros indicados pelo Conselho de Administração:
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a) 1 (um) Conselheiro efetivo e 1 (um) suplente.

• Os servidores ativos, inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA, indicarão, dentre si:

a) 1 (um) Conselheiro efetivo.

• Os inativos e pensionistas, inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA, indicarão:

a) 1 (um) Conselheiro efetivo.

• A Assembléia Legislativa, indicará:

a)l (um) Conselheiro efetivo.

• Conselho Regional de Contabilidade, indicará:

a) 1 (um) Conselheiro efetivo.

Os Conselheiros indicados pelo Secretário, pelos. servidores ativos, inativos e

pensionistas deverão, obrigatoriamente, ser escolhidos dentre os servidores inscritos na

PARANAPREVIDÊNCIA ob·servado o tempo mínimo de exercício efetivo de cargo

público estadual de, pelo menos, 10 anos. Os membros efetivos do CF perceberão 50% da

remuneração paga aos membros do Conselho de Administração.

As reuniões ordinárias ocorrerão uma vez por mês com a presença da maioria

absoluta dos Conselheiros. O Presidente do Conselho Fiscal terá direito a voz e voto,

inclusive de desempate.

Importante no caso da PARANAPREVIDÊNCIA é o relativo à responsabilização

de seus dirigentes por atos danosos ao sistema previdenciário do Estado. O parágrafo 5° do

artigo 9° da Lei PR- n? 12.398, de 30 de dezembro de 1998, diz que "os Diretores,

Presidentes de Conselho e Conselheiros serão civil e criminalmente de forma pessoal e

solidária, responsáveis pelos atos lesivos que praticarem, com dolo, desídia ou fraude,

aplicando-lhes, no que couber, o disposto no artigo 8° da Lei Federal n? 9.717 de 27 de

novembro de 1998."

4.3.3 Rio de Janeiro: RIOPREVIDÊNCIA

O RIOPREVIDÊNCIA possui a seguinte estrutura de govemança: Conselho de

Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
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Conselho de Administração (CA)

A Lei n? 3.189/99 previa um Conselho de Administração composto por 11

membros nomeados pelo Governador do Estado, sendo que, posteriormente, esse número

foi ampliado para 15, incluindo representantes dos outros Poderes e do Ministério Público.

Como o Tribunal de Contas optou por não indicar representante, alegando conflito de

interesses, o CA funciona efetivamente com 14 membros: 21 22

o Secretário de Estado de Administração e Reestruturação do Estado;

a) O Secretário Chefe do Gabinete Civil;

b) O Secretário de Estado da Fazenda;

c) O Procurador Geral do Estado;

d) O Procurador Geral da Defensoria Pública;

e) 5 (cinco) representantes dos segurados, participantes e beneficiários.i"

f) O Diretor-Presidente do RlOPREVIDÊNCIA;

g) O representante do Ministério Público;

h) O representante da Assembléia Legislativa;

i) O representante do Tribunal de Justiça.

As reuniões do CA deverão ocorrer com a presença da maioria absoluta de seus

membros. As suas deliberações deverão ser por maioria simples de votos, cabendo ao

Presidente do Conselho, em caso de empate nas deliberações, além do seu, o voto de

qualidade.

Os mandatos dos Conselheiros foram estipulados em um ano, podendo haver a

recondução sem restrições. A lei não faz menção aos requisitos, em termos de escolaridade

e a formação, necessários aos membros do CA A participação no Conselho não será

remunerada, sendo considerada serviço público relevante. Segundo os dados fornecidos

por RABELO (2001), a Diretoria do Fundo prevê o pagamento de um "jeton" por

participação em cada reunião, tanto para os membros do CA quanto os do Conselho Fiscal.

Note que a composição do CA, apesar de garantir uma ampla representatividade de

todas as partes envolvidas, peca pelo excesso de membros.

21 O Presidente do Conselho será eleito pelos seus pares.

22 Cada membro dos CA possuirá um suplente nomeado pelo Governador do Estado. Entretanto, a lei não
estipula as bases para a escolha destes suplentes.
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Diretoria Executiva (CE)

A Diretoria Executiva é composta por 5 (cinco) Diretores nomeados pelo

Governador. Destes, apenas o Diretor de Seguridade é indicado, em lista triplice, pelas

entidades de classe representativas dos segurados e beneficiários. A lei não estabelece a

duração dos mandatos dos Diretores, mas todos eles, inclusive o de Seguridade, são

demissíveis ad nuntum pelo Governador, não observando, portanto, a necessária

independência dos órgãos superiores com relação ao patrocinador, já que a perda do cargo

político acarreta a saída do membro da Diretoria.

A remuneração dos Diretores deverá ser igual a percebida por cargos em comissão

PRl. A Diretoria Executiva deverá se reunir pelo menos a cada quinze dias.

Conselho Fiscal (CF)'

o CF é composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes. Fato

importante é a necessidade que os membros devam ser escolhidos entre segurados e/ou

beneficiários, ouvidas as respectivas entidades representativas de classe, e nomeados pelo

Governador. Uma falha da lei é a não especificação das competências necessárias ao

membro do CF; de fato, pela complexidade e importância fiscalizadora que o órgão deve

exercer, espera-se que os membros estejam qualificados para a tarefa.

O mandato será de 1 (um) ano, podendo haver recondução por igual periodo. As

deliberações deverão ocorrer por maioria dos votos.

De uma forma mais geral, a lei constitutiva do sistema não estabelece as

responsabilidades cíveis e criminais dos membros dos Conselhos e da Diretoria Executiva ..

4.3.4 Pernambuco: FUNAPE

A Lei Complementar n° 28/00 em conformidade com a Lei Federal n° 9.717, de 27

de novembro de 1998, determinou que a governança da FUNAPE seja realizada através do

Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal. Prevê, ainda, a criação de

uma assessoria jurídica, vinculada à Presidência e com nível de Diretoria Executiva,

chefiada por um titular provido em comissão pelo Governador do Estado. Entretanto, até o

momento, nenhum desses órgãos está em funcionamento.

23 Indicados pelos órgãos de representação dos servidores ativos, inativos e pensionistas, sendo um,
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Conselho de Administração (CA)

o Conselho de Administração terá como função o gerenciamento, a normatização e

a deliberação superior. Será composto por 9 (nove) membros efetivos e 8 (oito) suplentes,

todos escolhidos dentre pessoas com formação superior, de reconhecida capacidade e

experiência comprovada, preferencialmente em uma das seguintes áreas: seguridade,

administração, economia, finanças, contabilidade, direito ou engenharia.

A LC 28/00 estipula, em seu artigo 10 § 3° incisos I,II e IlI, requisitos que deverão

ser observados quando da escolha dos representantes do CA. Versa o § 3° que os membros

do Conselho de Administração deverão de forma alternativa:

I - serem servidores públicos estaduais titulares de cargo efetivo, servidores das autarquias

e fundações públicas estaduais titulares de cargo efetivo, membros do Poder ou militares

do Estado de Pernambuco, sendo todos ativos, os quais deverão contar com, no mínimo 03

(três) anos de efetivo exercício em cargo público estadual e estarem inscritos na FUNAPE;

II - terem sido servidores públicos estaduais titulares de cargo efetivo, servidores das.

autarquias e fundações públicas estaduais titulares de cargo efetivo, membros de Poder ou

militares do Estado, que tenham ingressado na inatividade; e

III - serem pensionistas daqueles a que se referem os incisos anteriores deste parágrafo.

Esta composição que privilegia sobremaneira a representatividade dos segurados do

sistema, segundo o grupo de trabalho responsável pela implantação da entidade, tem como

objetivo garantir o efetivo envolvimento dos Conselheiros e restringir a ingerência política

na gestão da FUNAPE.

Composição do CA:

• (1) Presidente

• (8) Conselheiros efetivos e (8) suplentes.

Os membros do CA são nomeados pelo Governador do Estado, para um mandato

de 4 anos, de acordo com o disposto no artigo 10 da LC 28/00, respeitadas as indicações

feitas pelos órgãos e entidades competentes quanto às nomeações dos membros

necessariamente, escolhido entre os ex-participantes e ex-beneficiários do PREVI-BANERJ.
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representativos. Para períodos consecutivos de mandato como membro do Conselho,

somente é permitida uma recondução.

+ Cargos de "livre escolha" do Governador do Estado:

a) o Presidente do Conselho;

b) 04 (quatro) Conselheiros efetivos - CI, representantes institucionais, e seus respectivos

suplentes, de acordo com o disposto no §3°, do artigo 10.

Um dado importante é o fato de o Presidente do CA da FUNAPE poder ser, a critério

do Governador, nomeado sem restrições quanto a pertencer ou não aos quadros do

funcionalismo público.

+ Cargos preenchidos mediante indicação dos representantes dos segurados

ativos/inativos e pensionistas - CR, inscritos na FUNAPE, para posterior nomeação

pelo Governador do Estado:

a) 02 (duas) vagas reservadas aos segurados em atividade e seus respectivos suplentes;

b) 02 (duas) vagas reservadas aos segurados em inatividade/ reformados ou pensionistas.

Observação: não há menção aos suplentes.

No caso do primeiro Conselho, quatro membros (dois institucionais e dois indicados

pelos segurados) terão mandatos reduzidos de dois anos para produzir a não coincidência

de mandatos.

O CA deverá se reunir, ordinariamente uma vez por mês, com a presença da

maioria absoluta dos Conselheiros, e deliberará por maioria SImples dos presentes,

ressalvadas as exceções previstas na LC. O Presidente do CA tem direito a voz e, em caso

de empate, a voto. O Diretor-Presidente da FUNAPE será sempre convocado para

participar das sessões ordinárias e extraordinárias do CA, tendo direito a voz, mas não a

voto.

Ao Presidente do CA, seus membros efetivos, e suplentes, será atribuída

remuneração, por efetivo comparecimento, a sessões do colegiado, compatível com a

gratificação de FAG-2.
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Conselho Diretor (CD)

A diretoria da FUNAPE é o órgão superior colegiado de administração. Sua função

é executar as decisões provenientes do Conselho de Administração e suas reuniões

deverão acontecer pelo menos uma vez por mês.

Segundo o disposto no art. 13°, § 1°, O Governador do Estado deverá indicar

pessoas qualificadas para a função, com formação de nível superior e atuação anterior na

mesma área ou em outra afim, de forma que o Conselho de Administração, com base nesta

sugestão, aceite ou não os nomes. A Diretoria é formada por 4 (quatro) Diretores, mas não

há menção quanto ao mandato e, também, não há referências quanto a existência de

suplentes .

. Composição da Diretoria:

a) 1 (um) Diretor-Presidente;

b) 3 (três) Diretores.

É vedado aos Diretores da FUNAPE o exercício de qualquer outra atividade ou

função remunerada ou não, bem como a participação acionária ou societária maior que

10% do capital de pessoa jurídica, qualquer que seja o objeto desta.

A lei constitutiva do sistema previa a concessão de remuneração para os Diretores

da FUNAPE; ao Diretor-Presidente e a cada um dos demais Diretores seria atribuída

remuneração compatível, respectivamente, àquelas atribuídas ao cargo em comissão

Superior nível 1; CCS-1 e CCS-2. A proposta de cargos e salários da entidade, ainda em

discussão, prevê um salário mensal de R$ 4.400,00 para o Diretor-Presidente e de

R$ 2.970,00 para os demais Diretores.

Conselho Fiscal (CF) .

O Conselho Fiscal da FUNAPE atuará como órgão consultivo, fiscalizador e de

controle interno. Será formado por cinco membros efetivos, com os seus respectivos

suplentes, valendo para eles os mesmos requisitos aplicáveis aos Conselheiros de

Administração, em termos de formação e de serem servidores públicos estaduais ativos ou

inativos.

98



Composição do Conselho Fiscal:

• Cargos de Livre escolha do Governador do Estado:

a) o Presidente do Conselho/"; e (a lei não dispõe sobre os critérios de escolha)

b) 02 (dois) Conselheiros efetivos, representantes institucionais e seus suplentes, sendo:

b1) 01 (um) Conselheiro/suplente - escolhido entre os Auditores integrantes do

quadro permanente da Secretaria da Fazenda;

b2) 01 (um) Conselheiro/suplente - escolhido entre os servidores integrantes do

quadro permanente do Tribunal de Contas do Estado.

• Cargos preenchidos mediante indicação dos representantes dos segurados

ativos/inativos e pensionistas - CR, inscritos na FUN APE, para posterior nomeação

pelo Governador do Estado :25

a) 01 (uma) vaga reservada aos segurados em atividade e seu respectivo suplente;

b) O 1 (uma) vaga reservada aos segurados em inatividade/ reformados ou pensionistas e

seu respectivo suplente;

o CF terá, como poderes, a revisão das contas da administração dos recursos

financeiros dos Fundos e, demais ativos das operações financeiras; dos contratos; das

contratações de pessoal; e dos editais de licitação. Competirá 26, ainda, ao Co~selho Fiscal,

a elaboração do parecer anual sobre proposta orçamentária; e do parecer sobre as contas

dos administradores e sobre a constituição de reservas.

Os membros do CF são nomeados pelo Governador do Estado, para um mandato de

4 anos, de acordo com o disposto no artigo 21 da LC, respeitadas as indicações feitas

pelos órgãos e entidades competentes quanto às nomeações dos membros representativos.

Para períodos consecutivos de mandato como membro do Conselho, somente será

permitida uma recondução.

As reuniões dar -se-ão de maneira ordinária uma vez por mês. Ao Presidente do CF

seus membros efetivos e suplentes serão atribuídos remuneração, por efetivo

comparecimento, a sessões do colegiado, compatível com a gratificação de FAG-2.

24 O Presidente do Conselho terá direito a voz e, no caso de empate, de voto. (artigo 21, § 7°)

25 Vide nota 05.
26 Para maiores detalhes ver art. 22 da LC
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Importa ressaltar que a lei não especifica punição alguma, cível ou criminal, para os

membros dos órgãos dirigentes da FUNAPE. Não há menção também sobre os

mecanismos de prestação de contas.

4.3.5 Avaliação: Estrutura de Governança

De urna forma geral, a governança de um sistema de previdência (qualquer que seja

ele, público ou privado) refere-se às funções e responsabilidades de todas as pessoas

envolvidas na administração do sistema. Uma boa governança, a princípio, promoverá a

concessão dos beneficios prometidos no tempo programado e a um custo eficiente. Para

tanto, o sistema deverá possuir mecanismos de controle apropriados que encorajem a

escolha das melhores alternativas, que propiciem a execução destas alternativas no tempo

correto e que promova o acompanhamento e a avaliação do sistema ao longo do tempo.

Para o patrocinador do sistema (no caso o Governo), a boa governança poderá

significar uma redução no custo da entrega dos beneficios; para os participantes do

sistema, poderá garantir que seus interesses estejam sendo observados, isto é, que seus

beneficios sejam entregues da forma prometida. E, especificamente no caso dos regimes

próprios, poderá assegurar que o dinheiro público que é destinado a estas entidades

(contribuições dos Governos, ativos provenientes de privatizações, etc) esteja sendo gerido

da melhor forma possível, segundo o estabelecido na legislação pertinente.

A transparência quanto às decisões tomadas com relação à gestão dos regimes

próprios deverá ser um objetivo primordial a ser buscado pelos seus órgãos superiores.

Neste contexto, dever-se-ia adotar alguns princípios básicos de uma boa governança: (1)

estabelecer de forma clara os objetivos da entidade; (2) assegurar a independência dos

Conselhos (CA, CF e CD) com relação ao patrocinador (o Governo); (3) separar a

administração da parte operacional do sistema, definindo claramente as funções e

responsabilidades; (4) procurar da melhor forma possível separar as funções de supervisão

das funções que envolvam a administração da organização; (5) garantir a transparência e

estipular controles internos; (6) fixar parâmetros mínimos de conhecimento e habilidade

para os membros que irão compor a estrutura superior do sistema; (7) estabelecer limites

para os gastos e proteger o sistema contra conflitos de interesse e (8) publicar anualmente

relatório demonstrando os resultados obtidos contra as metas previamente estipuladas.
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Ao contrário do apresentado pelos regimes próprios estudados, é importante que os

membros dos órgãos superiores sejam remunerados de forma apropriada, assim como

tenham mandatos fixos. Tais medidas garantirão o comprometimento destes membros com

as complexas funções que irão desempenhar, bem como a independência em relação a

pressões políticas.

A estrutura de govemança constitui o mecanismo de controle e gestão dos regimes

próprios de previdência. O primeiro mecanismo (o controle) define quais os interesses que

deverão ser perseguidos pela entidade; o segundo (a gestão) trata da realização das metas

estabelecidas pela instância superior da maneira mais eficiente possível.

Neste sentido, um primeiro passo é definir quais são os interesses prioritários

dentro do sistema. Nos dizeres de RABELO (2001) "no caso de uma empresa privada, é

importante que o modelo de controle contemple os interesses de todos os acionistas e não

apenas os dos acionistas majoritários. Em se tratando de órgão público, não se pode falar

de proprietários, mas de diversos grupos, cujas aspirações, nem sempre em harmonia,

precisam ser considerados pelo órgão. O modelo de controle de um órgão público deve

assegurar que os diversos interesses serão tratados de maneira justa, sempre levando em

conta critérios de eficiência social e econômica". Do exposto, pode-se antever que a

administração destes regimes próprios traz uma grande complexidade já que nem sempre é

possível conciliar critérios sociais com eficiência econômica.

Um segundo passo é compreender a natureza dos diversos órgãos (Conselho

Administrativo, Conselho Fiscal e a Diretoria) que compõem a govemança de um regime

próprio. O primeiro deles, o Conselho Administrativo (CA), é a instância máxima de

decisão do sistema. É ele quem estipula as metas a serem alcançadas pelos regimes

próprios. O segundo órgão é o Conselho Diretor; ele é o encarregado de colocar em prática

as resoluções emitidas pelo CA, administrando as atividades cotidianas da organização. O

terceiro elo desta cadeia é o Conselho Fiscal. A importância deste órgão está na

necessidade de se preservar, em primeiro lugar, os interesses dos diversos grupos

constituintes do sistema e, em segundo, a transparência na gestão da organização, assim

sendo, ele age como um fiscal do sistema.

As . estruturas de govemança se apresentam sob as mais variadas formas e

tamanhos. No entanto, é indispensável que se tenha uma visão clara da mesma, pois dela

dependerá o sucesso de qualquer sistema de aposentadoria que vier a ser constituído pelos
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entes governamentais brasileiros. Neste sentido, a representatividade, ou seja, os critérios

de composição são cruciais para a eficiência do sistema.' Um primeiro princípio a ser

observado na constituição dos órgãos de administração superiores dos regimes próprios é a

questão da diluição do poder, ou seja, deve-se assegurar uma composição em que nenhum

dos três órgãos detenha o controle total do processo decisório. Uma visão contrária ao

critério da diluição do poder na composição do Conselho afirma que ela poderia

inviabilizar a gestão do sistema, prejudicando até mesmo as decisões importantes.

RABELO (2001) contrapõe, salientando que "o dever de um Conselheiro de

Administração não é defender os interesses particulares do segmento que promoveu sua

indicação, mas zelar pelo cumprimento integral das metas fixadas pela legislação federal,

estadual e/ou municipal para a entidade gestora do regime próprio de previdência. Daí a

importância de que, unia vez indicado para o Conselho de Administração, o membro tenha

um mandato fixo, só podendo ser destituído em caso de comprovação de falta grave em

processo administrativo transitado em julgado. Essa é a única forma de assegurar a

necessária autonomia na gestão do regime próprio de previdência".

Ao mesmo tempo, deve-se buscar um arranjo em que todos os participantes do

sistema (Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Servidores ativos e

inativos) estejam efetivamente representados. Tão importante quanto a questão da

representatividade é garantir que os membros destes órgãos tenham a habilidade e

competência técnica necessárias para o desempenho de suas complexas funções. No caso

específico da gestão dos regimes próprios de previdência, dever-se-ia considerar as

habilidades nas seguintes áreas: seguridade, administração, economia, finanças, direito,

medicina ou engenharia.

É importante que mesmo os representantes dos servidores ativos ou inativos

possuam capacidade técnica para o desempenho de suas funções. Para USEEM e HESS

(1999) a difundida prática de inclusão de participantes eleitos confirmaria a desejável

presença de representantes de classe nas reuniões da diretoria. o principal conceito estaria

no fato de que os fundos, em última instância, pertenceriam aos membros do plano e que,

portanto, deveriam se fazer representar. Cabe ressaltar que os autores não advogam o

domínio da Diretoria por estes representantes, mas que a' presença nas reuniões asseguraria

que suas aspirações e receios fossem levados em conta na tomada de decisões.
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Quanto ao princípio da accountability, um mecanismo eficiente seria a adoção de

um contrato de gestão em que o poder público, através da secretaria a que estará vinculado

o regime próprio, estabeleça com os dirigentes destas entidades as diretrizes principais a

serem seguidas pelo sistema. A transparência também pode ser obtida pela divulgação de

relatórios anuais no qual constariam as metas previamente estabelecidas e os resultados

alcançados. Por último, faz-se necessário que haja um documento onde se estabeleça de

forma clara as responsabilidades dos dirigentes destas entidades que descumpram o

contrato acima citado ou que hajam de forma lesiva ao sistema, estipulando os casos e as

punições cabíveis.

4.4 ESTRUTURA DOS FUNDOS

4.4.1 Bahia: FUNPREV

o FUNPREV é um fundo único destinado ao custeio da Previdência dos Servidores .

Púbicos do Estado da Bahia. A Lei constitutiva do sistema não faz menção à capitalização

das obrigações futuras. Ele fora concebido de forma a capitalizar parcialmente um regime

desenhado com as características dos regimes de repartição.

4.4.2 Paraná: PARANAPREVIDÊNCIA

o artigo 27, da Lei n" 12.398/98, estabelecia que o patrimônio da

PARANAPREVIDÊNCIA possuiria dois fundos: (1) Fundo de Natureza Previdenciária

(subdividido em (a) Fundo Previdenciário e (b) Fundo Financeiro) e (2) o Fundo de

Serviços Médico-Hospitalares. Determinava ainda, que seriam dotados, cada um, de

identidade jurídico-contábil, e arcariam com as responsabilidades pelos beneficios e

serviços correspondentes, inexistindo, em qualquer situação, solidariedade, subsidiariedade

ou supletividade entre eles. A percepção é de que a gestão do regime próprio deveria ser

centralizada em apenas uma instituição, no caso, a PARANÁPREVIDENCIA. Segundo

Borges (2001), "quem paga deve conceder o beneficio. Ou seja, um órgão não deveria

pagar uma conta sem saber o que está pagando".
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Como exposto anterionnente,ao contrário do estipulado na Lei, a

PARANAPREVIDÊNCIA não possui mais a função de gestora do Sistema Médico-

Hospitalar, inexistindo, portanto, o Fundo vinculado à matéria.

Constituição dos Fundos:

Os fundos de natureza previdenciária seriam constituídos: (1) pelas contribuições

mensais do Estado, dos servidores ativos e inativos, dos militares do Estado da ativa, da

reserva remunerada e os reformados, bem como dos respectivos pensionistas; (2) pelas

dotações efetivadas pelo Estado e destinadas especificamehte ao fundo; (3) pelo produto

das aplicações mais os investimentos realizados, somados à alienação de bens integrantes

do fundo; (4) pelos aluguéis e outros rendimentos derivados dos bens componentes do

fundo; e (5) por bens e recursos eventuais que fossem destinados e incorporados ao fundo,

desde que aceitos pelo CA.

a) Fundo Previdenciário.

Destinado ao pagamento dos beneficios dos atuais servidores públicos e militares do

Estado, participantes do Programa de Previdência, que, em 30 de dezembro 1998,

d das sezuintes si - 27enqua rem-se em uma as segumtes situações:

• Se homem - com até 50 anos, inclusive;

• Se mulher - com até 45 anos, inclusive.

• Ingressantes no serviço público com idade não superior a esses limites.

• Pensionistas vinculados aos servidores públicos e militares do Estado·estipulado acima

que recebem beneficios.

O regime financeiro do programa de beneficios previdenciários a cargo desse fundo

será o de capitalização para as aposentadorias não decorrentes de invalidez.

b) Fundo Financeiro

Destinado ao pagamento dos beneficios de previdência funcional:

• dos servidores públicos estaduais inativos, dos militares reformados ou na reserva

remunerada e dos pensionistas, que, em 30 de dezembro de 1998, recebam do estado,

os valores dos respectivos beneficios;

27 Por proposta do Secretário Especial para Assuntos de Previdência, e desde que haja a respectiva fonte
efetiva de custeio atuarial total, o CA poderá ampliar os limites etários fixados.
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• dos servidores públicos e militares estaduais ativos ou em disponibilidade que, em 30

de dezembro de 1998, tiverem:

a) idade superior à fixada acima (se homem> 50 anos; se mulher> 45 anos);

• dos servidores públicos e militares estaduais, que ao tomarem posse, a partir da data de

implantação da PARANAPREVIDÊNCIA, contem com a idade superior à fixada

acima. (se homem> 50 anos; se mulher> 45 anos)

• dos pensionistas vinculados aos servidores públicos e militares do estado estipulado

acima.

o regime financeiro do programa de beneficios previdenciários a cargo desse fundo

será de repartição. A lei prevê que tal sistema p.oderá ser substituído pelo de Capitalização,

. mas não informa em que condições.
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Tabela 26 - Evolução das Despesas Previdenciárias (em Reais de dezembro/98) dos
Fundos da PARANAPREVIDÊNCIA

ANO
FUNDO FUNDO

Financeiro Previdenciário
ANO

Financeiro Previdenciário
1999 1.281.637.530 5.847.155 2025 58l.264.883 1.230.408.716
2000 l.30l.635.434 11.694.310 2026 547.144.634 1.281.444.846
2001 1.343.161.772 17.541.465 2027 513.932.955 1.332.480.976
1002 1.324.075.443 60.71l.520 2028 481.709.359 1.383.517.106
2003 1.303.499.311 107.613.856 2029 450.542.763 1.434.553.236
2004 1.28l.339.823 159.664.464 2030 420.491.561 1.485.589.366
2005 1.257.519.716 210.467.727 2031 391.603.791 1.536.625.496
2006 1.23l.941.765 260.722.246 2032 363.917.403 1.587.661.626
2007 1.206.440.570 311.758.376 2033 337.460.608 1.638.697.756
2008 1.179.054.369 362.794.506 2034 312.252.301 1.689.733.886
2009 1.149.931.726 413.830.636 2035 288.302.550 1.664.387.878
2010 1.119.228.104 464.866.766 2036 265.613.139 1.639.422.060

2011 1.087.106.257 515.902.896 2037 244.178.159 1.614.830.729
2012 1.053.732.094 566.939.026 2038 223.984.625 1.590.608.268
2013 l.019.275.054 617.975.156 2039 205.320.240 1.566.749.144
2014 983.906.210 669.011.286 2040 186.654.856 1.543.247.907

2015 947.796.852 720.047.416 2041 167.989.470 1.520.099.188
2016 911.117.114 771. 083.546 2042 149.324.085 1.497.297.700
2017 874.034.647 822.119.676 2043 130.658.700 1.474.838.235

2018 836.713.368 873.155.806 2044 111.993.315 1.452.715.661
2019 799.312.280 924.191.936 2045 93.327.930 1.430.924.926
2020 761.984.397 975.228.066 2046 74.662.545 1.409.461.052

2021 724.875.757 1.026.264.196 2047 55.997.160 1.388.319)36
2022 688.124.556 1.077.300.326 2048 37.331.775 1.367.494.349
2023 651.860.392 1.128.336.456 2049 18.663.390 1.346.981.934

2024 616.203.629 1.179.372.586 2050 - 1.326.777.205
2051 - 1.326.777.205

Fonte: RABELO 2001
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4.4.3 Rio de Janeiro: RIOPREVIDÊNCIA

o RIOPREVIDÊNCIA é um fundo único de previdência social, com a missão de

arrecadar e administrar os recursos financeiros e outros ativos para o custeio do regime

próprio de previdência do funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro. Desta

forma, o que .se objetivou foi a introdução de um certo grau de capitalização em um

sistema que mantém as características de um regime de repartição.

4.4.4 Pernambuco: FUNAPE

A Lei instituidora do sistema estabelece que a FUNAPE deverá gerir dois Fundos:

(1) o FUNPREV (Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de

Pernambuco) e (2) o FUNAFIN (Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões dos

Servidores do Estado de Pernambuco).

Segundo RABELO, apenas o FUNAFIN encontra-se em funcionamento. De fato,

este fundo existe desde de maio de 2000 (Decreto n° 22.425, de julho de 2000), alocado

dentro da estrutura do antigo IPSEP, sendo gerido por um grupo de trabalho que atua em

conjunto com a Secretaria da Fazenda do Estado. A previsão é que a FUNAPE e o

FUNAPREV estejam em operação no início de 200l. Até a efetiva implantação da

FUNAPE, o FUNAFIN será a Unidade Orçamentária, vinculada à Secretaria de

Administração e Reforma do Estado, responsável pela execução orçamentária, financeira,

contábil e patrimonial do Sistema de Seguridade Funcional do Estado de Pernambuco.

A lei estabelece que cada um dos fundos terá personalidade jurídica e patrimônio

distintos daqueles da FUNAPE, cabendo a esta, por intermédio dos seus órgãos

competentes, a representação legal, a administração e a gestão dos Fundos.

Estes fundos e a FUNAPE terão registros cadastrais e contabilidade estritamente

distintos, capacidades obrigacionais ativas e passivas próprias, não se comunicando entre

eles quaisquer obrigações ou direitos, inexistindo solidariedade ou subsidiariedade

obrigacionais ativas ou passivas, não podendo a FUNAPE ou um Fundo responder por

obrigações de uma ou das demais entidades criadas por esta lei Complementar.
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a)FUNAPREV

A este fundo estarão vinculados os servidores ativos que, no momento da

implantação total do Sistema de Previdência Funcional do Estado de Pernambuco, só

venham a atender, a partir do prazo de 5 anos, todos os requisitos necessários à

aposentadoria, transferência para inatividade ou reforma. Os servidores ingressantes

homens, com até 50 anos, e mulheres, com até 45 anos, também serão vinculados a este

fundo.

O financiamento do FUNAPREV far-se-á de duas formas: (1) sob o regune de

capitalização, para os proventos de aposentadoria ou transferência para a inatividade e (2)

sob o regime de repartição de capital de cobertura, para as pensões e o auxilio-reclusão.i"

b)FUNAFIN

Este fundo atenderá aos atuais inativos e pensionistas, aos servidores ativos que

passarão para a inatividade em período inferior a cinco anos e aos ingressantes no serviço

público estadual com idade superior aos limites estabelecidos para o FUNAPREV

O regime de financiamento deste fundo tem como objetivo a cobertura do passivo

atuarial já constituído na data da promulgação da LC 28/00 e a constituir relativamente aos

segurados considerados inelegíveis para a vinculação ao FUNAPREV

4.4.5 Avaliação: Estrutura dos Fundos

A análise desta variável demonstrou uma importante diferença no desenho dos

quatro regimes próprios pesquisados. Os Estados do Paraná e Pernainbuco estruturam seus

sistemas sob dois pilares (um fundo financeiro e um outro previdenciário). Esta estrutura

foi concebida de forma a tomar possível a transição de um sistema de beneficio definido

em regime de repartição para um sistema de beneficio definido em regime de capitalização.

Nesse modelo, o primeiro pilar (fundo financeiro) terá como finalidade o custeio dos

beneficios já concedidos ou a serem concedidos no curto prazo, enquanto o segundo pilar

(fundo previdenciário) terá como missão a constituição de reserva para o custeio dos

beneficios futuros. Completada a fase de transição, os beneficios concedidos terão sido

custeados .pelas próprias contribuições dos respectivos beneficiários e dos órgãos
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empregadores. É importante ressaltar que, se de um lado este modelo acaba com as

transferências entre as gerações, tomando o sistema mais' eqüitativo, por outro lado, ele

traz consigo a necessidade de um esforço adicional por parte da patrocinadora do sistema

para bancar o custo de transição do processo.

A outra alternativa, adotada no Rio de Janeiro e na Bahia, foi constituir um único

fundo financeiro, que continuará a funcionar em regime de repartição, sem a capitalização

dos beneficios futuros. A idéia é que a constituição desse fundo e os retornos obtidos com

as aplicações aliviem os gastos do ente público com o pagamento dos beneficios de

servidores inativos e pensionistas.

De importância crucial para a sustentabilidade do sistema será a definição das

alíquotas de contribuição e o cronograma de aportes financeiros do ente público embasados

numa rigorosa análise financeira (RABELO, 2001). O maior problema é que nenhum dos

quatros estados pesquisados possui cadastros de servidores confiáveis, o que impossibilita

a fixação das alíquotas necessárias ao bom funcionamento do sistema.

4.5 FONTES DE RECURSOS

4.5.1 Bahia: FUNPREV

O FUNPREV apresenta quatro fontes efetivas de captação de recursos. A primeira

delas foi o aporte referente à privatização da COELBA num montante de R$ 400 milhões.

Utilizando-se do expediente da antecipação de receita proveniente de privatização da"

EMBASA, a entidade recebeu um novo aporte no valor de R$ 450 milhões. Segundo

RABELO (2001), o Estado da Bahia firmou um contrato com a Caixa Econômica Federal

- CEF, em que foram transferidos para o FUNPREV R$ 90 milhões em moeda corrente e

R$ 360 milhões em títulos de emissão da Instituição Financeira, cujo resgate dar-se-á em

15 anos, vencendo-se a primeira prestação mensal no prazo de 30 dias a partir da

liquidação financeira decorrente do leilão de privatização da EMBASA. Ainda segundo os

dados apresentados pelo autor, esses títulos estariam rendendo, no ano de 2000, cerca. de

R$ 7 milhões/mês. Espera-se ainda que o FUNPREV incorpore no término da privatização .

28 A LC 28/00, em seu artigo 87, contempla uma possível transformação do regíme de repartição para o de
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da EMBASA um ágio eventual que está estimado pela Diretoria da entidade em R$ 130

milhões.

A terceira fonte de recursos da entidade tem sido os processos de compensação

financeira junto à União. Em 2000, gerou uma entrada equivalente a R$ 20 mil/mês,

resultado de 300 processos. Ao final do processo a Diretoria do FUNPREV estima que

haja um fluxo mensal entre R$ 500 mil, hipótese julgada pessimista, e R$ 3 milhões, visão

otimista.

Como quarta fonte efetiva de recurso, estão as contribuições previdenciárias. A lei

que instituiu o FUNPREV em 1998 fixou tabelas progressivas de contribuição

previdenciária para os servidores (ativos, inativos e pensionistas) e para o Estado. A Lei

n° 7.593, de 20 de janeiro de 2000, alterou a tabela de contribuição do Estado, antecipando

as alíquotas mais elevadas. Ressalte-se que a cobrança de contribuição dos inativos e

pensionistas foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A tabela 27

apresenta o cronograma vigente das alíquotas.

No ano de 2000, com uma alíquota de 6,5% sendo paga por segurados e pelas

patrocinadoras públicas, a arrecadação atingiu um total de R$ 20 milhões/mês, sendo que a

parte dos servidores foi R$ 750 mil maior que a do Estado em função de não ter havido

alíquota patronal no caso dos pensionistas (RABELO, 2001).

Finalizando, os imóveis recebidos do antigo IAPSEB, foram devolvidos ao Estado,

pois, na consideração da Diretoria da entidade, seriam de dificil negociação e com baixa

geração de renda. Neste sentido, no ano de 2000,· a carteira do Fundo não apresentava

imóveis. ° mais interessante para a entidade é que o próprio Estado processe a venda

destes imóveis e, então, lhe repasse o dinheiro arrecadado. Um outro caminho viável seria

a contratação de uma firma especializada para a gestão desses imóveis.

capitalização caso a mudança melhor atenda ao interesse público. (vide artigo 87)
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Tabela 27 - Cronograma de Evolução das Alíquotas de Contribuição Previdenciária
no Estado da Bahia

Ano Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas) Estado
2000 6,5 6,5
2001 8,0 8,0
2002 9,5 9,5
2003 11,0 11,0
2004 12,0 12,5
2005 12,0 14,0
2006 12,0 15,5
2007 12,0 17,0
2008 12,0 18,5
2009 12,0 20,0

A partir de 2010 12,0 21,0

4.5.2 Paraná: PARANAPREVIDÊNCIA

A PARANAPREVIDÊNCIA possui quatro fontes de recursos: royalties oriundos

da hidrelétrica de Itaipu, imóveis, créditos da compensação financeira com o INSS e

privatizações.

Segundo os dados apresentados por RABELO (2001), a União e o Estado do Paraná

celebraram acordo para cessão dos direitos de crédito sobre os royalties da hidrelétrica de

Itaipu Binacional, entre maio de 2000 e dezembro de 2020, em troca de Certificados

Financeiros do Tesouro (CFT), a serem utilizados de forma exclusiva na capitalização dos

fundos previdenciários, em um montante de R$ 1.637.203.969,96. Os títulos encontram-se

em poder do Banco do Brasil. Os recursos provenientes da privatização da COPEL estão

previstos para janeiro de 2001 e os da privatização da SANEPAR para janeiro de 2003.

Sobre os imóveis, o relatório demonstra que não houve ainda a aceitação formal de

qualquer imóvel cedido pelo Estado para a PARANAPREVIDÊNCIA, exceto os

pertencentes ao extinto IPE. O mecanismo de transferência envolverá as avaliações

independentes feitas pelo Estado e pela instituição. Caso haja uma disparidade

significativa, as partes deverão contratar, em comum acordo, uma terceira. A avaliação

realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro estimou em R$ 1 bilhão

o valor da carteira imobiliária do Estado do Paraná que poderia ser transferida à
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PARANAPREVIDÊNCIA, entretanto, o estoque atualmente identificado de imóveis atinge

um valor de R$ 250 milhões.

A Secretaria Especial para Assuntos de Previdência -calcula que o Governo do

Paraná já tenha antecipado em oito anos os recursos à capitalização dos fundos

previdenciário e financeiro geridos pela PARANAPREVIDÊNCIA. A tabela 28 apresenta

as informações sobre as fontes de recursos da instituição.

Tabela 28 - Fontes de Recursos da PARANAPREVIDÊNCIA

Ativos Valor - Fundo Previdenciário Fundo Financeiro

Royalties de Itaipu R$ 1,67 bilhão
76% 24%

R$ 1,27 bilhão R$ 370 milhões
Estoque da dívida:

-Compensação R$ 95 milhões 100% do fluxo: 100% do estoque:
Financeira INSS Fluxo mensal: R$ 5 milhões/mês R$ 95 milhões

R$ 5 milhões
Privatização da R$ 2, 10 bilhões

15% 85%
COPEL R$ 300 milhões R$ 1,8 bilhões

Imóveis
Avaliação da FGV: 100%

R$ 1bilhão R$ 1bilhão
Privatização da Valor Patrimonial: 20% 80%
SANEPAR R$ 460 milhões R$ 92 milhões R$ 368 milhões
Fonte: RABELO (2001)

o Relatório Gerencial de junho de 2000 da Diretoria de Previdência da

PARANAPREVIDÊNCIA apresenta os dados relativos ao processo de compensação

financeira junto ao INSS. (ver tabela 29)

Tabela 29 - Informações do Processo de Compensação Financeira no Estado do

Paraná

Mês/Ano
Fluxo Total

Mensal Atrasado
Fev/2000 3.565,50 29.957,57 33.523,07
Mar/2000 3.565,50 3.565,50
Abr/2000 9.644,76 63.832,00 73.476,76
Mai/2000 - - -
Jun/2000 9.644,76 337.897,89 347.542,65
Total 26.420,52 431.687,46 458.107,98
Fonte: RABELO (2001)
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A lei que instituiu a PARANAPREVIDÊNCIA prevê a cobrança do Estado, dos

segurados e pensionistas, em desacordo com a determinação do Supremo Tribunal Federal,

que julgou inconstitucional a cobrança dos inativos e pensionistas. Segundo a

Lei n" 12.398/98, a contribuição mensal dos segurados, pensionistas e do Estado para o

Fundo de Previdência seria de 10% sobre a parcela da remuneração, subsídios, proventos

ou pensão que fossem menor ou igual a R$ 1.200,00; sobre os valores que superassem esse

teto a alíquota deveria ser de 14%. A estrutura salarial dos servidores ativos e inativos e

dos pensionistas do Estado mostra que 77,4% dos cargos enquadravam-se na primeira

categoria; de outro lado, apenas 22,6% recebiam proventos superiores a R$ 1.200,00. A

contribuição previdenciária média passou a ser 11,12%, gerando um aumento de

arrecadação mensal de R$ 4,3 milhões. Os dados do Balanço contábil de 3l.06.00 da

PARANAPREVIDÊNCIA apresentam contribuições do mês vindas dos participantes no

valor de R$ 1.080.410,46, o mesmo valor das contribuições realizadas pela patrocinadora.

Os dados revelam ainda que há contribuições pendentes da parte desta no valor de
R$ 8.258.553,52.

A lei estabelece que, com relação ao servidor ativo, a base de cálculo deveria ser

aplicada sobre o valor bruto da remuneração ou subsídio percebido; em relação ao servidor

inativo, o total bruto dos proventos; e, quando pensionista, sobre o valor total bruto do

respectivo beneficio. Ela prevê, ainda, que se o segurado ao ingressar no serviço público

estadual contar com idade igualou superior a 35 anos terá, enquanto na atividade,

majorada as suas contribuições, em percentuais calculados atuarialmente.

A título de informação, já que, como dito anteriormente, as ações médico-

hospitalares não fazem mais parte do sistema, previa-se uma contribuição de 2% sobre o

total das remunerações, subsídios, proventos e pensão que fizessem jus os segurados

ativos, inativos e os pensionistas e que teriam como destino o Fundo de Serviços Médico-

Hospitalares. Da mesma forma, a contribuição mensal do Estado para o Fundo de Serviços

Médico-Hospitalares deveria se de 2% dos valores creditados em folha de pagamento do

total das remunerações, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos, dos militares

da ativa, da reserva remunerada ou reformados e pensionistas.
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4.5.3 Rio de Janeiro: RIOPREVIDÊNCIA

Segundo os dados fornecidos por RABELO (2001), as fontes de recursos para a

capitalização do RlOPREVIDÊNCIA são as seguintes:

a) Royalties do Petróleo: R$ 7,8 bilhões em Certificados Financeiros do Tesouro (CFT,

depositados na CETIP) com prazo de 15 anos e que já estão gerando um fluxo mensal

para o RlOPREVIDÊNCIA;

b) Compensação Financeira - atualmente recebem R$ 15 mil/mês, mas estima-se que, em

meados de outubro de 2000, esse valor possa chegar a R$ 2 milhões/mês;

c) Dívida ativa do Estado até 1997 - estima-se que esse valor represente algo em tomo de

R$ 5/10 milhões. Até agosto de 1999, o RIOPREVIDÊNCIA não havia recebido

nenhum repasse da Secretária da Fazenda referente a esse dinheiro, mas o Tribunal de

Contas do Estado já determinou a transferência dos valores arrecadados;

d) Imóveis: atualmente possui 200 imóveis escriturados que vão gerar cercá de R$ 42

mil/mês (quando chegaram geravam apenas R$ 6 mil/mês). O valor desses imóveis é

estimado em R$ 20 milhões. A Diretoria do RlOPREVIDÊNCIA não tem interesse em

imóveis que não tenham perfil de renda. O Fundo está desenvolvendo um intenso

trabalho de pesquisa em relação aos imóveis;

e) Patrimônio da PREVI-BANERJ: só será incorporado após o término da liquidação (se

sobrar). Atualmente esse patrimônio é estimado em R$ 200 milhões;

f) Contribuições dos participantes: R$ 40 milhões/mês;

g) Contribuições do Estado: o montante aportado pelo estado é variável; em agosto de

2000 estava em tomo de R$ 60 milhões/mês.

Em agosto de 2000, o RlOPREVIDÊNCIA não possuía caixa para aplicação. Até

pouco tempo atrás dispunha de um caixa de R$ 32/34 milhões (valor estabilizado em cinco

meses). Em agosto de 2000, o fundo estava sem liquidez: todos os valores arrecadados

eram pagos em beneficios. Não há previsão de aporte de recursos de privatização para

RlOPREVIDÊNCIA. As contribuições dos servidores e do Estado obedecem à tabela 30.

Os dados apresentados pela tabela demonstram que, apesar de ter isentado os

pensionistas da contribuição, a "lei constitutiva do regime próprio do Estado do Rio de

Janeiro estipula a cobrança de contribuição de seus inativos.
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Tabela 30 - Alíquotas de Contribuição ao RIOPREVIDÊNCIA

Categoria Alíquota
Servidores Ativos 11%
Servidor Inativo 9%

Pensionista O%a

Estado 1,6 vezes o valor total da contribuição dos servidores
-a A pensao corresponde a 80% do valor da aposentadona do tJ.tular.

4.5.4 Pernambuco: FUNAPE

A Lei Complementar n° 28, de 14 de janeiro de 2000, que cnou o Sistema de

Previdência Social dos Servidores do Estado de Pernambuco, estabeleceu alíquotas de

contribuição previdenciária iguais para os servidores e para o Estado de 13,5%.

Importa ressaltar que Pernambuco optou por isentar os servidores inativos e os

pensionistas da cobrança de contribuição previdenciária e resolveu, também, estender tal

beneficio ao servidor que resolva permanecer em atividade, até à idade limite de 70 anos, e

que tenha, na forma prevista na Constituição Federal e LC n? 28/00, completado as

exigências para a aposentadoria integral.

A base de cálculo das. contribuições levará em conta o montante total da

remuneração, a qualquer título, inclusive os subsídios, oriundos dos cofres públicos

estaduais ou das autarquias e das fundações públicas, percebidos efetivamente pelo

segurado ou cuja disponibilidade econômica ou jurídica foi por este adquirida. Não

integram a base de cálculo: (a) salário-família; (b) a diária; (c) a ajuda de custo; (d) o

ressarcimento das despesas de transporte bem como as demais verbas de natureza

meramente indenizatória, tais como alimentação, etapa fardamento e outras.

A LC n.o 28/00 prevê que deverá ser computado, integralmente, o tempo de

contribuição no serviço público federal, estadual, distrital e municipal, prestado sob a égide

de qualquer regime jurídico, bem como as contribuições realizadas para instituições

oficiais de previdência social brasileira. Estabelece, ainda, a avaliação anual obrigatória

das alíquotas praticadas a qual ficará a cargo da FUNAPE. Caso se verifique a existência

de superávit ou déficit técnico atuarial, por três anos consecutivos, a FUNAPE, pelos seus

órgãos competentes, informará a situação ao Estado, devendo este, por sua iniciativa, sob
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pena de responsabilidade, remeter ao Poder Legislativo projeto de lei alterando as

alíquotas, no exercício ou exercícios financeiros seguintes; para que sejam eliminados.

Cabe ressaltar que a reavaliação deverá preservar a equalização das alíquotas das

contribuições do Estado e dos segurados, objetivando a manutenção da divisão eqüitativa

pela metade das despesas de custeio do Sistema de Previdência, entre o Estado e os

. beneficiários.

As despesas com o pagamento da contribuição correrão por conta dos respectivos

créditos orçamentários próprios de cada um dos Poderes do Estado, dos seus órgãos

autônomos, suas autarquias e fundações públicas estaduais.

o artigo 9° do Decreto 22.425, de 05 de julho de 2000, que estabelece as normas

para a implantação do FUNAFIN, determina que o Estado deve aportar bens a esse fundo,

no montante equivalente a, no mínimo, 5% do passivo atuarial de que trata a LC n" 28/00.

Segundo RABELO (2001), a avaliação preliminar realizada pela equipe responsável pela

implantação da FUNAPE estimou, no ano 2000, em R$ 8 bilhões o passivo atuarial, de

forma que deveria haver um aporte de, pelo menos, R$ 400 milhões, que deverão vir com a

privatização da Companhia de Eletricidade de Pernambuco - CELPE.

Havia a possibilidade de que o ente viesse a capitalizar o FUNPREV em função do

incremento de caixa do Estado, advindo do aumento das alíquotas previdenciárias. A

proposta da equipe instituidora do sistema era a de que o Estado colocasse R$ 5,7 milhões

mensais com este intuito. No entanto, os dados fornecidos por RABELO (2001)

demonstram que o ente público não pode se dispor desse excesso, uma vez que, segundo o

estudo, foram descobertos novos passivos resultantes da falta de pagamento de inativos e

inadimplência de municípios conveniados ao IPSEP, da ordem de R$ 8 milhões.29

Ainda segundo o estudo citado, Pernambuco possuiria uma carteira com cerca de

100 imóveis, que poderiam ser utilizados como recursos para capitalizar o sistema.

Pelos dados apresentados, até o início de 2001, não houve, ainda, qualquer

capitalização do sistema.

29 Ressalte-se que o parágrafo 1 do artigo 60 do Decreto 22.425, de 14 de janeiro de 2000, estabelece que a
partir de lOde janeiro de 2001, o Estado comece a destinar 6,46% sobre a base de cálculo para contribuição
previdenciária dos segurados em atividade em conta específica do FUNAFIN para constituição de reserva
para futura implantação do FUNAPREV
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4.5.5 Avaliação: Fonte de Recursos

A pesquisa demonstrou que são seis as fontes de recursos dos regimes próprios

estudados: (1) recursos oriundos das privatizações, inclusive antecipados; (2) royalties

provenientes de recursos explorados na localidade (petróleo e energia); (3) imóveis de

propriedade do Governo; (4) parcela da dívida ativa do Estado; (5) créditos da

compensação financeira com o INSS e (6) dotações financeiras outras vertidas pelo ente

público.

A principal fonte de recursos até agora tem sido a das privatizações de empresas

estatais. Com exceção do Rio de Janeiro, que não possuía mais empresas a privatizar, os

demais estados utilizaram ou pretendem utilizar os recursos vindos de privatizações como

forma de capitalizar seus regimes próprios. Os Estados do Ri'o de Janeiro e do Paraná

possuíam a vantagem de poder utilizar royalties referentes ao petróleo no primeiro caso e à

hidrelétrica de Itaipu no segundo.

Os bens imóveis também constituíram ou constituirão fonte de recursos para estes

estados. Ressalte-se, porém, que esta fonte apresenta o inconveniente da regularização da

documentação, da criação de uma estrutura de gestão imobiliária o que representa um ônus

a mais para a entidade receptora. A saída possível seria que o próprio estado ou município

promovesse a venda destes imóveis, transferindo os recursos auferidos para o fundo

previdenciário, ou que a entidade previdenciária receptora do imóvel contratasse um gestor

de imóveis.

A compensação financeira junto ao INSS, utilizada por todos os estados, exige a

criação de uma estrutura própria, para levantar e armazenar em meio eletrônico apropriado

as informações dos servidores necessárias para a conclusão do processo no INSS.

Os recursos provenientes das alíquotas de contribuição mostraram-se

problemáticos. Em primeiro lugar deve-se notar que não há uma uniformidade entre as

taxas cobradas pelos Estados pesquisados. De outro lado, a falta de cadastros confiáveis

sobre os servidores impossibilita saber se as alíquotas atualmente praticadas estão em

acordo com as necessidades de financiamento atuarialmente falando. Ademais, o problema

é agravado pela discussão jurídica relativa à cobrança de inativos e pensionistas. Vale

lembrar que três dos quatro Estados pesquisados levaram a possibilidade da cobrança de

seus inativos e pensionistas na fixação de suas alíquotas, de forma que a negativa da
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cobrança trará sérios comprometimentos para os cálculos atuariais destes Estados. (ver

tabela 31)

Tabela 31 - Alíquotas de Contribuição e Cobrança de Servidores Inativos e
Pensionistas

Estado
Alíquotas de Contribuição Cobrança de Servidores

dos Servidores Inativos e Pensionistas

Bahia 6,5% Sim

Paraná
10% (até R$ 1.200,00)

Sim
14% (acima de R$ 1.200,00)

Rio de Janeiro
11% (ativos) Sim. Pensionistas não contribuem,
9% (inativos) mas têm beneficio reduzido.

Pernambuco 13,5% Não

4.6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE CARGOS E SALÁRIOS

4.6.1 Bahia: FUNPREV

A estrutura organizacional do FUNPREV é composta por um Diretor Geral, um

Gerente de Investimentos, um Gerente de Patrimônio, um Assessor do Diretor e uma

secretária.

A Gerência de Patrimônio tem como funções: o pagamento dos beneficios, a

devolução de pensões, a contabilidade, os entendimentos com o Tribunal de Contas do

Estado para prestação de contas e, a administração de créditos imobiliários oriundos do

antigo IAPSEB.

Os salários destes funcionários são aqueles do concurso de origem mais os do

cargo.

A Diretoria do FUNPREV prevê a adoção de firmas terceirizadas de forma que a

estrutura do fundo ficaria encarregada exclusivamente do estabelecimento de diretrizes e

do monitoramento dos terceirizados.

O preenchimento dos cargos tem se dado por funcionários oriundos dos quadros da

Secretaria da Fazenda e do antigo IAPSEB.

A figura 4 representa a estrutura idealizada da entidade.
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Figura 4 - A ESTRUTURA IDEALIZADA DO FUNPREV
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4.6.2 Paraná: PARANAPREVIDÊNCIA

A Lei 12.398/98 remeteu o estabelecimento da estrutura organizacional da

PARANAPREVIDÊNCIA ao estatuto. Ela também adiantou que o regime jurídico do pessoal

da Instituição seria o trabalhista e a admissão se daria mediante processo seletivo.

Um outro dado é que a instituição do Plano de Cargos e Salários para o pessoal da

PARANAPREVIDÊNCIA deveria ser aprovada pelo Conselho de Administração. Segundo os

dados fornecidos por RABELO (2001), a Diretoria da instituição já havia submetido a

proposta ao CA. Esta proposta foi organizada tendo como base o mercado nacional de

Entidades Fechadas de Previdência Privada. Dentro deste plano, prevê-se a criação de duas

novas carreiras: técnico previdenciário e analista previdenciário.

Os dados revelam que o quadro de pessoal da PARANAPREVIDÊNCIA é formado, na

sua maioria, por funcionários celetistas, ainda que haja pessoal do antigo IPE e pessoal cedido

da Secretaria da Administração.

A figura 5 mostra o organograma da PARANAPREVIDÊNCIA e a tabela 32, o quadro

de pessoal da Instituição em 26 de junho de 2000.
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Tabela 32 - Quadro de Pessoal da PARANAPREVmÊNCIA (26/06/00)

Órgão Número de Funcionários
Presidência

• Funcionários {inclui 2 da Ouvidoria) 7

• Funcionários IPE 1

Sub-TotaU 8

Diretoria de Administração

• Funcionários 18

• Funcionários - IPE 4

• Funcionários - SEAD 3

• Estagiários 5
Sub-Total 2 30

Diretoria Jurídica

• Funcionários 17

• Funcionários- IPE 2

• Estagiários 9

Sub-Total 3 28

Diretoria de Previdência

• Funcionários 31

• Funcionários- IPE 14

• Funcionários-SEAD 12

• Estagiários 17

Sub-Total 4 74

Diretoria de Finanças e Patrimônio

• Funcionários 10
Sub-Total S 10

TOTAL 150
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Figura 5 -ORGANOGRAMA DA PARANAPREVIDÊNCIA
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4.6.3 Rio de Janeiro: RIOPREVIDÊNCIA

o artigo 9°, §10, da Lei n° 3.189/99, estabelece que o quadro de pessoal do

RIOPREVIDÊNCIA poderia, inicialmente, ser formado por servidores públicos, bem como

por funcionários do Banco do Estado do Rio de Janeiro - em liquidação. O parágrafo segundo

enuncia que o quadro permanente de pessoal deveria ser objeto de lei específica.

Atualmente, a entidade não possui. quadro próprio, sendo seus funcionários

emprestados de outros órgãos do' Estado e de algumas pessoas recrutadas no mercado para

ocupar cargos em comissão.

A tabela 33 apresenta o .quadro de pessoal do RIOPREVIDÊNCIA em julho de 2000 e

a figura 6 o seu organograma.
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Tabela 33 - Quadro de Pessoal da RIOPREVIDÊNCIA (julho/üü)

Órgão Número de Funcionários

Presidência 1

Assessoria Especial 1

Diretoria de Administração e Finanças 1 (Diretor)

• Gerência de Contabilidade e Controle 4

• Gerência de Administração de Beneficios

Diretoria Jurídica 1 (Diretor)

• Gerência de Administração Imobiliária 10

Diretoria de Investimentos O(Diretor de Administração e Finanças)

• Gerência de Investimentos Imobiliários O

• Gerência de Investimentos Mobiliários 3

Diretoria de Seguridade 1 (Diretor)

Gerência de Atendimento aos Segurados ~• .)

• Gerência de Seguridade e Acompanhamento 4
Atuarial

Gerência de Informática 1
TOTAL 30
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Figura 6 - ORGANOGRAMA DO RIOPREVlDÊNCIA
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4.6.4 Pernambuco:FUNAPE

A Lei constitutiva do sistema estabelece que a estrutura organizacional da FUNAPE e

de seus Fundos deverá ser estabelecida em regimento interno. Este regimento deverá, em suas

diretrizes e artigos, zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência,

moralidade e publicidade. Lei específica deverá instituir o Plano de Cargos, Carreira e

Vencimentos para o pessoal da FUN APE. Estabelece, ainda, que este Plano seja previamente

submetido aos órgãos competentes da FUNAPE.

Os dados apresentados por RABELO (2001) dão conta de que a entidade já possui uma

minuta da lei estabelecendo o organograma e a estrutura de cargos e salários da fundação.

Entretanto, não estão definidas quais as carreiras que serão ocupadas por funcionários

estatutários do Estado ou por funcionários celetistas. A disposição inicial da equipe

instituidora do sistema é estabelecer uma estrutura de cargos e salários que não entre em

conflito com outras fundações do Estado, razão pela qual resolveu-se adotar, na proposta em

discussão, os critérios vigentes para o funcionalismo público do Estado.

A tabela 34 mostra a proposta de cargos em comissão e funções gratificadas para a

FUNAPE e a figura 7 apresentam o organograma a ser implantado.
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Tabela 34 - Proposta de Cargos e Salários para os Cargos em Comissão da FUNAPE

Denominação Remuneração Quantitativo Custo Total
Presidente 4.400,00 01 4.400,00

Diretor Financeiro e de Investimentos 2.970,00 01 2.970,00
Diretor de Previdência Social .2.970,00 01 2.970,00
Diretor de Administração 2.970,00 01 2.970,00
Coordenador de Apoio Legal 2.673,00 01 2.673,00
Ouvidor 2.673,00 01 2.673,00
Coordenador de Fiscalização 2.673,00 01 2.673,00

Analista Previdenciário 1.650,00 01 1.650,00

Analista de Investimentos 1.650,00 01 1.650,00

Analista de Informação 1.650,00 01 1.650,00

Analista de Planejamento 1.650,00 01 1.650,00

Secretária Executiva 990,00 01 990,00

Secretária de Diretoria 550,00 03 1.650,00

Assistente Administrativo 550,00 08 1.650,00

Função Gerencial Gratificada -1 550,00 05 4.400,00

Função de Apoio Gratificada - 1 200,00 05 1.000,00

Função de Apoio Gratificada - 2 155,00 36 775,00
Total 38.394,00
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Figura 7 - ORGANOGRAMA DA FUNAPE
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4.6.5 Avaliação: Estrutura Organizacional e de Cargos e Salários

A estrutura organizacional de um regime próprio deve corresponder às atividades

desempenhadas por tais entidades. Neste esquema, a atividade fim deve ser exercida por

uma Diretoria de Seguridade ou Beneficios, sendo que a estrutura deve contemplar ainda

as duas atividades meio, ou seja, os investimentos, realizados dentro de uma Diretoria de

Investimentos, e a administração, desempenhada por uma Diretoria de Administração. As

entidades gestoras dos regimes próprios deveriam prever a criação de uma Ouvidoria como

um mecanismo de comunicação com os segurados (RABELO, 2001).

A opção por terceirizar algumas das atividades da entidade será crucial para o

desenho do sistema. A legislação estabelece que as aplicações em valores mobiliários

deverão ser realizadas por meio de instituições especializadas do mercado financeiro.

Assim procedendo, não haveria a necessidade da manutenção de um contingente grande na

área de investimentos. As atividades importantes nesta área passariam a ser a seleção e o

acompanhamento do desempenho dos gestores de ativos e a análise de risco. Da mesma

forma, RABELO (2001) defende a terceirização da gestão do passivo, ainda que ele

reconheça haver a dificuldade de se encontrar prestadores de serviços com produto

adequado para as necessidades dos regimes próprios.

°estudo das estruturas de cargos e salários demonstrou duas alternativas possíveis.

O modelo adotado pelo Paraná (serviço social autônomo) permitiu que a entidade não

precisasse seguir o modelo de cargos e salários dos outros organismos da administração

indireta. O Estado em questão utilizou o modelo das Entidades Fechadas de Previdência

Privada. Como os outros três Estados vincularamsuas entidades gestoras ao setor público,

adotaram estruturas de cargos e salários semelhantes às adotadas pelos órgãos da

administração indireta. Essa última opção trará dificuldades para estas entidades na

contratação de mão-de-obra. O problema é que os salários pagos no setor público são

geralmente menores do que os oferecidos no setor privado. Como muitas das funções

desempenhadas por estes regimes próprios demandam indivíduos qualificados (ex: Diretor

de Investimentos) será necessário uma política de remuneração diferenciada dos demais

órgãos do setor público. A saída para este impasse seria a terceirização dos serviços ou a

utilização de funcionários públicos ligados aos órgãos previdenciários já existentes

(RABELO, 2001). Ressalte-se que, se possível, o regime funcional deveria ser o da

129



Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pois ela confere flexibilidade à política de

recursos humanos da entidade gestora.

4.7 POLÍTICAS DE GESTÃO DE ATIVOS

4.7.1 Bahia: FUNPREV

o FUNPREV foi o único sistema a apresentar efetivamente uma experiência na

área de gestão de ativos. Cabe ressaltar, entretanto, que por ter iniciado suas atividades .

nesta área antes da edição da Resolução CMN n? 2.652, de 23 de setembro de 1999, que

define as regras para os investimentos destas instituições, o FUNPREV foi obrigado a

reformular sua concepção original de forma a se adequar ao determinado na lei.

Na sua criação em 1998, a equipe responsável pelo FUNPREV idealizou uma

estrutura em que o setor de investimentos contaria com a participação de um adiviser

externo. A missão deste consultor seria intermediar o diálogo entre a Coordenação

Executiva da Entidade e o CONPREV, em matérias relacionadas à política geral das

aplicações. Ainda segundo a estrutura idealizada, haveria um Gestor Estratégico que seria

um elemento central; este Gestor - uma firma especializada a ser contratada mediante

licitação - teria como função definir a alocação dos ativos (asset al.location) da entidade,

devendo proceder também à análise de risco. Importa notar que, na definição do asset

al.location, o Gestor Estratégico deveria interagir com o Gestor de Passivos de forma a
\

adequar sua política de investimentos com a natureza das obrigações do sistema. Com base ..

nestas definições, os ativos do FUNPREV seriam distribuídos entre os vários Gestores de

Ativos, selecionados pelo Comitê Deliberativo.

As aplicações seriam realizadas em fundos exclusivos, 'havendo uma custódia

centralizada. Neste ponto, surge um problema, já que a Resolução CMN n." 2.652/99, em

seu artigo 4°, inciso I!, proíbe a utilização destes fundos exclusivos.

Segundo os levantamentos realizados por RABELO (2001), a Coordenação

Executiva do FUNPREV não concorda com as limitações impostas pela Resolução, .na

medida em que ela cria muitos obstáculos para a política de investimentos, concorrendo,

ainda, para o aumento dos custos administrativos ao proibir a utilização dos fundos

exclusivos.
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A política de investimentos e os limites das taxas e administração estabelecidos

pelo FUNPREV são demonstrados a seguir.

Política de Investimentos: o benchmark é a variação do CDI. Parâmetros:

I - aplicar 80%, no mínimo, de seu patrimônio líquido em títulos de emissão do Tesouro

Nacional e/ou do Banco Central. Deste limite, apenas 20%, no máximo, em títulos

prefixados;

II - aplicar 20%, no máximo, de seu patrimônio líquido em títulos privados de bancos e

empresas classificadas na categoria de baixo risco de crédito, ou equivalente, com

certificado por agência de classificação de risco localizada no país, de acordo com Circular

2958 do Banco Central do Brasil;

III - aplicar 20%, no máximo, em "Adelic", operações compromissadas, do próprio

ADMINISTRADOR ou coligada, desde que lastreado por título público federal;

IV - restringir a respectiva atuação no mercado de derivativos à realização de operações

com objetivo de proteger posições detidas a vista, até o limite dessas através de operações

de "swap" e "hedge".

O FUNPREV adotou uma política de remuneração para o~ seus administradores

(taxa de administração) em que a entidade estabelece uma taxa fixa (no caso, 0.28%) sobre

o patrimônio líquido e prevê, ainda, uma taxa complementar que variará em resposta ao

desempenho obtido.

Tabela 35 - Critérios para Cálculo da Taxa de Administração Complementar dos
Gestores de Fundos de Investimentos do FUNPREV

Rentabilidade Líquida do Bimestre sobre o Taxa de Administração Complementar
CDI-CETIP

96,00% a 96,99% 0,00% a.a.
97,00% a 97,99% 0,02% a.a.
98,00% a 98,990/0 0,04% a.a.
99,00% a 99,99% 0,06% a.a.
Acima de 100% 0,08% a.a.

Fonte: RABELO (2001)
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Devido às imposições apresentadas pela Resolução do CMN n." 2.652/99, o

FUNPREV, em 31 de agosto, extinguiu todos os seus fundos exclusivos e passou a aplicar

integralmente os recursos em títulos públicos federais.

4.7.2 Paraná: PARANAPREVIDÊNCIA

o Conselho de Administração da PARANAPREVIDÊNCIA é o responsável pelo

estabelecimento do Plano de Aplicações e Investimentos, que são as diretrizes básicas da

gestão de ativos da Instituição. No desempenho desta função, o Diretor e o CA são

subsidiados pelo Comitê de Investimentos (Capítulo IIl, seção I, art. 37, do Estatuto da

PARANAPREVIDÊNCIA). Cabe a esse comitê acompanhar e avaliar o desempenho dos

investimentos realizados e examinar as propostas de investimentos ou estratégias de

redirecionamento dos recursos elaboradas pelo Conselho Diretor. O comitê é composto por

três membros permanentes: (1) o Presidente do Conselho de Administração, (2) o Diretor-

Presidente da PARANAPREVIDÊNCIA e (3) o Diretor de Finanças e Patrimônio. Prevê-

se a possibilidade de assessoramento por profissionais e consultores externos, caso os

membros do comitê assim decidam.

A Diretoria de Finanças e Patrimônio, em maio de 2000, estabeleceu as "Metas do

Contrato de Gestão", que é a atual política de investimentos da entidade. De início, a

PARANAPREVIDÊNCIA privilegiará as operações em renda fixa e com instituições

financeiras públicas. Adotará, também, uma alocação conservadora a moderada sobre os

Fundos de Investimentos Abertos na modalidade renda fixa. O documento, supra citado,

estabelece que as aplicações em fundos com grande volatilidade poderão se dar em até 5%

do total do patrimônio alocado em fundos de investimentos abertos. A renda variável será

uma opção, desde que respeitados os limites estabelecidos pelo Conselho Monetário

Nacional.

Uma outra vertente do documento estabelece os critérios para a seleção dos papéis,

dos emissores e dos administradores de recursos. Os critérios, além daqueles estabelecidos

na Resolução (solidez patrimonial, o volume de recursos administrados e a experiência no

exercício da atividade de administração de recursos de terceiros) levará em consideração as

taxas de administração cobradas.

As Aplicações da PARANAPREVIDÊNCIA estão demonstradas na tabela 36,

embora sejam de pequena monta.
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Tabela 36 - Aplicações da PARANAPREVIDÊNCIA em Junho/OO (Excluindo CFT)

Aplicação Valor em 30/06/2000 Participação
TITULOS FEDERAIS

Títulos do Tesouro Nacional 16.109.325,79 57,57%
Certificado Financeiro do Tesouro - 0,0%

TITULOS PRIV ADOS
Certificado Depósito Bancário 2.860.351,05 10,22%

FUNDOS
Fundos de aplicação em quotas de FIF 9.012.406,06 32,21%

TOTAL 27.982.082,90 100,00%
Fonte: RABELO 2001

Note que por ter sido realizada antes da Resolução n." 2.652/99, a

PARANAPREVIDÊNCIA deverá se desfazer de suas aplicações em CDB, já que este não

.é um instrumento autorizado pela Resolução.

4.7.3 Rio de Janeiro: RIOPREVIDÊNCIA

Até o final do ano de 2000, o RIOPREVIDÊNCIA não apresentava liquidez para as

aplicações. Segundo RABELO (2001), até pouco tempo, possuía um caixa de

aproximadamente R$ 32 milhões aplicado totalmente em Fundos de Investimento

Financeiros (via FAQ), todos lastreados em Títulos Públicos Federais. Ainda segundo

esses dados:

• A política adotada não admitia risco de crédito, cambial, ou derivativos; .

• De outro lado, os títulos prefixados só eram considerados em pequena proporção;

• A gestão desses ativos era de responsabilidade de dois Bancos Governamentais

(Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);

• Os fluxos financeiros eram aplicados no Banco Itaú.

A política de gestão de ativos da entidade pode ser dividida em duas fases. Na

primeira fase, optou-se pela utilização de uma linha mais conservadora que, segundo o

Diretor de Investimentos, refletiria o pouco tempo de existência do fundo. Acreditam, eles,

que eventuais perdas nas aplicações da entidade poderiam minar a credibilidade do

RIOPREVIDÊNCIA.
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Para a segunda fase, espera-se uma política menos conservadora, principalmente

porque, para atingir a meta atuarial estabelecida (IGPDI + 6% aa) será preciso uma maior

exposição ao risco (RABELO, 2001).

Em julho de 2000, a Diretoria de Investimentos encaminhou ao Diretor-Presidente,

uma proposta de política de investimentos para a entidade. Segundo essa proposta, a

administração dos recursos dar-se-ia por empresas terceirizadas, contratadas mediante

licitação. A avaliação dos gestores ocorreria semestralmente e seriam trocados aqueles que

apresentassem um desempenho ruim de forma contínua.

Em relação às aplicações, o documento recomenda que, de início, sejam pautadas

por um viés conservador. No entendimento de RABELO (2001), isto significa que os

investimentos serão concentrados, nesta fase, em títulos emitidos pelo Banco Central ou

pelo Tesouro Nacional. Para o médio prazo, o perfil das aplicações da entidade seria

expandido e os investimentos em títulos públicos diminuídos. A tabela abaixo mostra o

valor aplicado, as taxas de administração cobradas e a rentabilidade obtida em cada uma

das instituições citadas.

Tabela 37 - Investimentos do RIOPREVIDÊNCIA (Março a Agosto de 2000)

Instituição Valor Aplicado Taxa Cobrada Rentabilidade
(Março a Agosto de 2000)

BBDTVM R$ 23 / 24 milhões 0,2% ao ano 99% do CDI
CEF R$ 9 milhões 0,5% ao ano 98,5% do CDI
Banco ITAÚ Só os fluxos 0,5% ao ano 97% do CDI
Fonte: RABELO (2001)

4.7.4 Pernambuco: FUNAPE

Até o final de 2000, Pernambuco ainda não havia capitalizado os seus fundos. As

estimativas eram de que isto viria a ocorrer a partir de 2001. O FUNAFIN, único fundo

efetivamente existente até o final de 2000, não apresentava disponibilidade de caixa

(RABELO,2001).
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4.7.5 Avaliação: Política de Gestão dos Ativos

A reforma dos Sistemas de Seguridade Funcional de alguns estados brasileiros terá

como conseqüência a constituição de reservas para o pagamento das obrigações

previdenciárias de seus servidores. Assim sendo, uma questão crucial será definir as

diretrizes que irão nortear as políticas de investimentos destas entidades.

a) Resolução n" 2.652 do Conselho Monetário Nacional

Um primeiro aspecto a ser enfocado é a legislação que regulamenta as aplicações

dos recursos das entidades com finalidade previdenciária. No caso do setor público

brasileiro, a Resolução n.? 2.652 do Conselho Monetário Nacional, de 23 de setembro de

1999, estabeleceu em seu artigo 10 que os recursos dos fundos com finalidade

previdenciária instituídos pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios nos termos

da Lei n.o 9.717, de 1998, devem ser aplicados segundo os critérios de segurança,

rentabilidade, solvência e liquidez.

De outro lado, duas restrições impostas pela Resolução merecem comentários. Em

primeiro lugar, ela proíbe que as aplicações de um fundo com finalidade previdenciária

excedam a 20% do patrimônio líquido de um determinado fundo de investimentos. Essa

limitação cria muitos obstáculos para a política de investimentos, concorrendo, ainda, para

o aumento dos custos administrativos ao proibir a utilização dos chamados fundos

exclusivos.

Segundo, ela estipula que os recursos em moeda corrente dos fundos

previdenciários que estejam aplicados em renda variável não excedam o limite de 30%. O

grau com que esta restrição influenciará a política de investimento e os retornos auferidos

pelos ativos do plano assim como os riscos destes investimentos são questões que, apesar

de extremamente complexas, figuram como uma das mais importantes forças a dirigir as

políticas de gestão de ativos dos planos do setor público.

Neste ponto, a experiência internacional, sobretudo a americana, poderá oferecer

subsídios à discussão. Os estudos de MITCHELL (1999) demonstram que, no início dos

anos 80, os sistemas de aposentadoria dos empregados públicos locais e estaduais

americanos concentravam suas aplicações em rendimentos fixos (fixe-income securities) de

forma que, por isso, auferiam baixo retorno sobre seus investimentos. A explicação

encontrada por MITCHELL para a predominância deste tipo de investimento estaria na
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restrição imposta a estes sistemas pela chamada "lega lists", a qual especificava os tipos

principais de investimentos que poderiam ser realizados, bem como o percentual máximo

dos ativos que poderiam ser postos em determinadas espécies de securities.

Ainda durante a década de 80, este cenário começa a modificar-se pela adoção

de mecanismos mais flexíveis de escolha dos investimentos a serem realizados. O caminho

encontrado foi a substituição das listas legais por um instrumento conhecido como "regras

de prudência" (prudent person rules). A adoção deste mecanismo mais flexível ampliou o

espectro de securities disponíveis, devendo o administrador do fundo pautar-se apenas por

padrões de prudência e diversificação. Observa-se, assim, que o temor inicial sobre os

riscos de certos investimentos, que dominou até o início dos anos 80, começava a ser

suplantado pelo desejo de se obter maior rendimento oferecido pelos investimentos,

principalmente, em ações (.MITCHELL, 1999).

Retomando ao caso brasileiro, sem dúvida alguma, o governo deve traçar diretrizes

gerais sobre os investimentos destas instituições previdenciárias, bem como manter um

efetivo sistema fiscalizador, que poderia ser realizado através da criação de uma Agência

Nacional Reguladora (nos moldes da Anatel ou Anel) ou, então, por alguma secretaria do

próprio Ministério da Previdência e Assistência Social. Importa ressaltar que estas

medidas devem ser consistentes o suficiente para proteger os interesses dos segurados dos

sistemas, mas flexíveis o bastante para permitir que se extraia o máximo de retomo

possível das aplicações destes fundos, observando é claro o risco julgado tolerável.".

A lei brasileira permite que a avaliação dos riscos seja feita tanto por um comitê

interno da própria gestora do regime quanto por uma empresa· especializada. Caso a

escolha seja pela contratação de uma firma externa à entidade, é recomendável que seja

feita por meio de licitação de forma a assegurar a transparência e lisura do processo. A

escolha deverá também observar o disposto no artigo 4°, inciso I, da Resolução CMN n?

2.652/99 que requer que a entidade gestora a ser contratada seja julgada pela solidez

patrimonial, volume de recursos administrados e experiência na gestão de recursos de

terceiros ou quaisquer outros julgados importantes pela contratante.

30 RABELO (2001) advoga, também, a aplicação da Resolução n° 2.720 (que rege os investimentos das
EFPP) aos fundos previdenciários de estados e municípios, além da criação de produtos de investimentos
customizados para os fundos previdenciários.
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o mesmo artigo da referida Resolução obriga que as entidades terceirizem parte da

gestão de seus ativos. RABELO (2001) revela não haver problema para o cumprimento

desta imposição da lei. Segundo ele, o Brasil possui um mercado de intermediários

financeiros bem servido. Entretanto, RABELO chama a atenção para a necessidade da

transparência das taxas de administração cobradas por estes gestores; de qualquer forma,

basta que a equipe encarregada pelos investimentos dos regimes próprios de previdência

compare as taxas oferecidas com as praticadas no mercado.

b) O Desenho das Políticas de Investimentos

o desenho das políticas de investimentos que deverão ser adotadas pelos regimes .

próprios pesquisados deve levar em consideração dois aspectos constituintes destes

sistemas: (1) a maioria dos Estados optou por gerir os ativos de forma separada dos

passivos e (2) optou-se também pela criação de dois fundos distintos: um fundo financeiro

e um fundo previdenciário.

As.entidades previdenciárias que optaram por separar a gestão do ativo da gestão

do passivo adotam uma visão contrária àquela defendida por PESKIN (1999). Segundo o

autor, os sistemas de aposentadoria do setor público que concedem beneficios definidos

deveriam transitar de uma visão orientada apenas para os ativos, para uma em que se

conjuguem os ativos e as obrigações. Em outras palavras, ele advoga que as políticas de

investimentos destes sistemas deveriam levar em consideração a natureza de suas

obrigações.

No caso dos planos de aposentadoria do setor público americano, que serviu de

base para o estudo do autor, ele prevê que esta transformação será tão mais rápida quanto

maior for a percepção dos políticos, patrocinadores, participantes, trustees e outros de que

o modelo de investimento que relaciona os ativos aos passivos não se trata apenas de uma

sutileza teórica. De fato, segundo o autor, esta posição reduziria os custos e os riscos,

aumentando, assim, a eficiência dos sistemas de aposentadoria. Adicionalmente, esta nova

visão ajudaria a remediar de forma significativa as ineficiências apresentadas pelas

políticas de investimentos, capitalização e de concessão de beneficios do setor público,

muitas vezes causadas pela fraca integração entre as mesmas somadas a falta de uma

contabilidade.
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Em suma, deve ficar claro que os planos de aposentadoria do setor público são

sistemas complexos; neste sentido, deve-se considerar todos os aspectos conjuntamente.

No caso brasileiro, o que se nota é que, ao contrário, busca-se compartimentar e separar as

políticas de investimentos de ativos da concessão dos beneficios. Essa prática, caso somada

a uma contabilidade fraca, poderá aumentar os custos e os riscos do sistema.

O segundo ponto a merecer comentários é a opção pela criação de dois fundos de

ativos separados para o custeio de alguns regimes próprios de previdência estaduais. Os

dados referentes a alguns dos regimes próprios revelaram a existência de um fundo de

natureza financeira concebido para o pagamento do estoque existente de beneficios

concedidos ou a conceder num futuro breve (próximos cinco anos) e um outro fundo de

natureza previdenciária com a missão de capitalizar recursos para o pagamento de

beneficios futuros.

Reconhecida a necessidade de se elaborar uma política de investimentos compatível

com a maturação das obrigações, pode-se, então, advogar a utilização de políticas de

investimentos diferentes para cada um dos fundos: o previdenciário e o financeiro. No caso

brasileiro, o fundo financeiro que é destinado ao pagamento dos benéficos já concedidos

ou por conceder num tempo curto, deve privilegiar instrumentos financeiros de maior

liquidez. Por possuir obrigações com um período de maturação de curto e médio prazo,

deve adotar uma postura mais conservadora sobre os riscos a correr. A utilização de

investimentos indexados também seria uma boa opção para estes fundos.

Já o fundo previdenciário, por apresentar obrigações com tempo maior de

maturação, deveria adotar uma estratégia de alocação de ativos que privilegiasse os

instrumentos de longa maturação e com uma atitude mais moderada com relação ao risco.

4.8 POLÍTICAS DE GESTÃO DE PASSIVO E CONTROLE DE

CONTRIBUIÇÕES

4.8.1 Bahia: FUNPREV

Em primeiro lugar é preciso saber que a administração da entidade está a cargo da

Secretaria de Administração (SAEB). Com a extinção do antigo IAPESB, ela assumiu a

folha de pensionistas do Estado.
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o estudo realizado por RABELO (2001) demonstra que a SAEB é a responsável

pelo processamento das folhas de pagamento de todos os órgãos da administração direta do

Estado da Bahia. As autarquias e fundações lançam seus dados diretamente no sistema da

Secretaria e os demais Poderes possuem sistema próprio para processamento de suas

respectivas folhas.

o estudo revela ainda que falta ao Estado um cadastro unificado de inativos e

pensionistas e que, no ano de 2000, verificava-se a existência de 6 cadastros distintos: (a)

Administração Direta; (b) Tribunal de Justiça; (c) Ministério Público; (d) Tribunal de

Contas do Estado; (e) Tribunal de Contas do Município e; (f) Assembléia Legislativa.

o processo de pagamento dos beneficios percebidos por inativos e pensionistas

possui 3 etapas: (1) consolidação das informações que são enviadas pelos órgãos e

poderes; (2) elaboração de um demonstrativo único, com fechamento de todas as

consignações e; (3) envio da quantia especificada para cada banco que, a partir daí, realiza

o depósito na conta de cada servidor.

A entidade prevê a contratação, mediante licitação, de um gestor de passivo que

deverá proceder aos cálculos atuariais e à análise da natureza da relação ativo/passivo do

Fundo. Esta ação é uma resposta ao relatório da Auditoria Geral do Estado -AGE, de

dezembro de 1999, que afirmava que "O FUNPREV não realiza' avaliação atuarial que

permita a verificação da compatibilidade entre os recursos existentes e projetados e o

montante dos beneficios concedidos e a conceder aos seus participantes".

A AGE também faz menção ao controle das contribuições por parte da entidade.

Em primeiro lugar, a AGE afirma que o FUNPREV não disporia dos registros contábeis

individualizados das contribuições dos segurados e das patrocinadoras; afirma também que

a entidade não realiza as conferências dos valores relativos às contribuições que são

devidas ao Fundo e, por último, constata que havia I?atrocinadoras (Assembléia, TCE,

TCM, CEDASC) que não estavam enviando ao FUNPREV o extrato mensal com as

informações sobre as contribuições previdenciárias relativas aos seus servidores ativos.

Segundo RABELO (2001), havia uma recomendação de que a entidade solicitasse

às patrocinadoras a base de cálculo, anexo ao extrato mensal, utilizada para fins de

contribuição, conforme o estipulado no artigo 58 da Lei Estadual n? 7.249/98. Em

atendimento ao recomendado, a entidade, desde o início de 2000, tem requerido e está
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recebendo as informações necessárias. As tabelas 38 e 39 apresentam o demonstrativo de

beneficios pagos em julho de 2000.

Tabela 38 - Pagamentos de Beneficios aos Inativos Após 08.04.98 e aos Pensionistas

(Julho de 2000)

Poderes Quantidade . Valor Total (R$)
Executivo 8.326 5.446.711,32
Assembléia 8 17.889,02
Ministério Público 11 4l.528,37
TCE 3.6 99.572,05
TCM 23 30.121,91
TJ 128 218.921,24
SUB-TOTAL 1 8.532 5.854.744,61
Pensões Pagas 16.841 1l.532.028,19
Fonte: RABELO (2001)

Tabela 39 - Pagamentos de Beneficios aos Inativos Anteriores a 08.04.98 (Julho de
2000)

Poderes Quantidade Valor Total (R$)
Executivo 37.385 29.979.170,70

Assembléia 225 542.181,99
Ministério Público 146 l.100.518,82
TCE 258 47l.824,27

TCM 52 148.508,80
TJ l.574 l.868.248,11

SUB-TOTAL 2 39.640 34.110.452,69
TOTAL FUNPREV 65.013 51.497.225,49
Fonte: RABELO (2001)

4.8.2 Paraná: PARANAPREVIDÊNCIA

Os dados relativos ao ano de 2000 demonstram que a PARANAPREVIDÊNCIA

centralizava apenas o processo de concessão dos beneficios de inativos e pensionistas do

Poder Executivo. Os Poderes Legislativo e Judiciário continuavam a gerir o processo de

concessão dos beneficios e pensões de seus servidores, pagando-os com seus próprios

orçamentos; apenas os valores eram repassados para a PARANAPREVIDÊNCIA.
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Um fato importante demonstrado no estudo realizado por RABELO (2001) é a

crescente disposição por parte dos vários Poderes em centralizar a gestão dos beneficios

previdenciários na PARANAPREVIDÊNCIA. Esta tendência tem a ver com a edição da

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101, de 04 de maio de 2000), que, dentre outros

assuntos, impõem limites aos gastos previdenciários dos vários entes e poderes

governamentais. Neste sentido, há um consenso de que a centralização da gestão

previdenciária dentro da PARANAPREVIDÊNCIA favoreceria ao controle dos limites

estabelecidos pela LC.

Até o ano de 2000, a entidade não possuía um controle individual das contribuições

de forma que o controle da contribuição patronal (do governo) só é feito levando-se em

consideração a massa de segurados. No mesmo ano, a entidade procedeu, em convênio

com o Estado, um recadastramento de todos os servidores do Executivo.

A tabela 40 apresenta a evolução de despesas do Fundo Previdenciário no ano de

2000. O Fundo Financeiro, por sua vez, tem uma folha no valor de R$ 20 milhões/mês.

Tabela 40 Evolução das Despesas do Fundo Previdenciário da
PARANAPREVIDÊNCIA(2000)

Mês Quantidade Pagamentos (R$) Contribuição %de
Contribuição

Janeiro 61 59.674,37 6.359,93 10,66%
Fevereiro 65 64.211,51 6.869,22 10,70%
Março 83 163.587,11 19.363,17 11,84%
Abril 100 168.977,98 19.720,47 11,67%
Maio 118 155.835,87 15.582,86 10,00%
Junho 145 203.822,15 20.191,36 9,91%

. , , .
Fonte: Diretoria de Previdência, PARANAPREVIDENCIA, Relatono Gerencial (Junho/OO).

A Diretoria de Previdência emite um Relatório Gerencial mensal, no qual estão

presentes as seguintes informações: (a) estatística de concessão mensal de beneficios (por

fundo); (b) despesas previdenciárias (por fundo); (c) tempo médio de concessão de

beneficios; (d) pericias médicas realizadas; (e) contribuições dos serventuários da Justiça;

(f) processos em análise e controle interno; (g) compensação previdenciária e (h)

manutenção e concessão de benefícios (demonstrativo de processos).
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4.8.3 Rio de Janeiro: RIOPREVIDÊNCIA

As informações referentes ao Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Rio de

Janeiro revelam que a entidade gestora, o RIOPREVIDÊNCIA, só tem acesso aos dados da

folha de pagamento do Poder Executivo. Os demais Poderes e o Ministério Público

encaminham ao RIOPREVIDÊNCIA apenas o valor global das suas folhas de inativos e

pensionistas, não disponibilizando as informações individuais.

Uma peculiaridade do RIOPREVIDÊNCIA foi a inclusão dos ex-participantes do

PREVI-BANERJ no sistema. RABELO (2001) revela a preocupação quanto ao pagamento

dos beneficios dessa categoria, uma vez que o RIOPREVIDÊNCIA não tem acesso à folha

de pagamento, só conhecendo o seu valor global. Essa questão tem gerado problemas com

o Tribunal de Contas do Estado, que tem exigido explicações concernentes às variações no

valor dos pagamentos em favor dos beneficiários do PREVI-BARNERJ. Não dispondo dos

dados, o RIOPREVIDÊNCIA fica impossibilitado de responder à solicitação do Tribunal.

Nos dizeres de RABELO (2001) "não se entende por que uma Fundação sob a intervenção

do próprio Ministério da Previdência e Assistência Social se nega a fornecer tais

informações a uma entidade encarregada de pagar os beneficios de seus ex-participantes e

prestar-lhes atendimento".

O cadastro do RIOPREVIDÊNCIA mostrou-se desatualizado e, portanto, não

confiável. O Estado ainda não dispõe de um sistema de controle de contribuições

individualizadas. O controle é feito analisando-se os dados do PRODERJ referentes à folha

de pagamento dos funcionários do Executivo do Estado. De maneira a sanar tais

problemas, o Estado do Rio de Janeiro iniciou em 1999 o recadastramento dos inativos e

pensionistas do Executivo. O recadastramento dos inativos foi iniciado em novembro de

1999 e concluído em julho de 2000. Até então havia 110 mil inativos; o recadastramento

possibilitou a eliminação de 4.000 aposentadorias (RABELO, 2001). Vale ressaltar que o

processo enfrentou resistências, sendo que, em alguns casos, foi necessário instaurar

inquérito administrativo para que o órgão enviasse os dados solicitados. A atividade de

recadastramento está a cargo da Gerência de Seguridade e Acompanhamento Atuarial.

Os dados referentes à atuária do RIOPREVIDÊNCIA representam uma

preocupação. O RIOPREVIDÊNCIA foi criado sem um estudo atuarial prévio. Esse estudo

começou a ser elaborado após a instituição do Fundo. A análise atuarial é realizada pela

Assessoria Especial da Presidência e pela Gerência de Seguridade e de Acompanhamento
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Atuarial. Mais grave é a situação do IPERJ; ele não possui uma área de avaliação atuarial e

a assessora especial acredita que as taxas de contribuição atualmente cobradas não

garantem uma solvência de longo prazo ao sistema. Neste sentido, é fundamental que os

responsáveis pelo sistema corrijam a legislação que rege a previdência do funcionalismo

público do Rio de Janeiro de forma a eliminar as graves distorções existentes.

4.8.4 Pernambuco: FUNAPE

o Estado de Pernambuco procedeu no ano de 2000 o recadastramento dos inativos

do Estado. Segundo a equipe responsável pela implantação da FUNAPE, haverá a

contratação de firma especializada para gerir o passivo da entidade.

Até o final de 2000, não havia sido realizada a consolidação do cadastro de pessoal

do Estado. RABELO (2001) afirma que Pernambuco, como os demais Estados

pesquisados, encontrava dificuldade com as modificações nas regras dos vencimentos dos

servidores da ativa o que acabava por afetar o cadastro de inativos. O controle da folha de

pessoal, incluindo inativos, funciona de modo descentralizado pelos órgãos da

Administração Direta.

Segundo RABELO (2001), a despesa total do Estado, com a folha de inativos,

pensionistas e auxílio reclusão, está na faixa de R$ 60 milhões/mês. O valor anual total de

despesas com beneficios apurados no balanço do FUNAFIN, de 14 de agosto de 2000, foi

de R$ 777.437.500,00. Esse fundo está cuidando do pagamento dos beneficios para uma

população de aproximadamente 50.000 beneficiários. A despesa só com pensionistas

(IPSEP - FUNAFIN) em julho/2000 foi de R$ 14.173.658,88. O valor bruto da folha de

inativos da administração direta e indireta (poder Executivo), em agosto de 2000, foi de R$

8.577.274,96.

No modelo concebido pela equipe responsável pela implantação da FUNAPE, o

cadastro de inativos do Estado ficará centralizado na Fundação. No momento da

aposentadoria do servidor, sua pasta funcional passaria para os arquivos da FUNAPE. As

alterações no cadastro de ativos continuariam sendo de responsabilidade da Secretaria de

Administração e Reforma do Estado (SARE), sendo que, no evento da concessão de

beneficio previdenciário, a FUNAPE realizaria uma fiscalização posterior do processo. As

decisões de política de pessoal do estado deverão ser tomadas sempre com anterior

consulta aos gestores do Regime Próprio.
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4.8.5 Avaliação: Política de Gestão do Passivo e Controle de Contribuições

A gestão do passivo envolve, dentre outros fatores, a constituição de um cadastro

dos servidores públicos de todos os poderes". Entretanto, a análise desta variável mostrou-

se preocupante, principalmente, pela ausência de um cadastro completo e atualizado dos

servidores públicos ativos, inativos e pensionistas dos quatros Estados pesquisados. °
problema reside no fato de o cálculo atuarial, instrumento indispensável para a

sustentabilidade dos regimes próprios no longo prazo, ter como base as informações

contidas nos cadastros mencionados. Ressalte~se, porém, que o estudo também demonstrou

que todos os estados pesquisados estão empreendendo esforços no sentido de sanar o .

problema (RABELO, 2001).

No caso dos estados que irão reformular seus sistemas de previdência, é imperioso

que haja um esforço no sentido de reavaliar seus cadastros de servidores. Da mesma forma,

deve ser buscada a cooperação entre os diversos Poderes e Ministério Público de forma a

centralizar todo processo de controle e gestão dos passivos na entidade criada para este

fim.

Nenhum dos quatros estados pesquisados pOSSUI registro individualizado das

contribuições dos seus servidores públicos, conforme exigido pela Portaria MP AS

n? 4.992, de 05 de fevereiro de 1999.

A atividade de gestão do passivo do regime próprio também poderá ser terceirizada

para firma especializada. RABELO (2001) chama a atenção para o fato de que será

necessária uma adaptação dos sistemas existentes no mercado - empresas especializadas

na gestão do passivo das Entidades Fechadas de Previdência Privada, ou fundo de pensão-

para atender às epecificidades dos órgãos gestores dos regimes próprios. Ainda segundo o

autor, a precificação nesse mercado seria menos transparente do que no caso da gestão do

ativo, demandando, portanto, uma comparação minuciosa entre os vários serviços

oferecidos e o custo de cada um.

31 O inciso VII do artigo 2° da Portaria MPAS n? 4.992, de 05 de fevereiro de 1999, exige que os regimes
próprios dos estados e municípios disponham de um registro contábil individualizado das contribuições dos
servidores ativos e dos entes estatais, no qual deverão constar os seguintes dados: (a) nome; (b) matricula; (c) .
remuneração; (d) valores mensais e acumulados da contribuição do servidor; (e) valores mensais e
acumulados da contribuição do respectivo ente estatal referente ao servidor. Disciplina, também, os critérios
para a análise atuarial dos regimes próprios, especificando as hipóteses que poderão ser utilizadas nessa
análise (taxa real de juros, taxa real de crescimento da remuneração ao longo da carreira, rotatividade, tábuas
biométricas referenciais etc.)
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4.9 MODELO CONTÁBIL

4.9.1 Bahia: FUNPREV

o FUNPREV baseou sua contabilidade na Lei n° 4320, de 17 de março de 1964, e

no modelo contábil do próprio Estado. A entidade tem utilizado os serviços de uma firma

terceirizada contratada por licitação. Esta situação deverá perdurar até que a Instituição se

adapte ao estabelecido na Portaria MPAS n° 4.858, de 26 de novembro de 1998, que

estabelece o modelo igual ao utilizado pelas Entidades Fechadas de Previdência Privada

(EFPP).

4.9.2 Paraná: PARANAPREVIDÊNCIA

Seguindo o estipulado pela Lei n- 12.398/98, a PARANAPREVIDÊNCIA tem

como modelo contábil as regras federais adotadas para as Entidades Fechadas de

Previdência Privada (atualmente a Portaria n° 4.858, de 26 de novembro de 1998). Além

disso, a Instituição já apresenta demonstrações nos moldes da Lei n- 4.320 para prestação

de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. A contabilidade da entidade dá-se de

forma terceirizada (RABELO, 2001).

Foi estipulado como limite máximo para as despesas administrativas o equivalente

a 0,91% da folha de inativos. Segundo RABELO (2001), em julho de 2000, as despesas

estavam na ordem de R$ 250.000,00/mês, sendo que, com a aprovação da proposta do

plano de cargos e salários estima-se que o montante dos gastos seja de R$ 500.000,00/mês.

Importante notar que as despesas com pessoal, permanente ou temporário, em

serviço na PARANAPREVIDÊNCIA, não poderão exceder 60% do total de receitas

administrativas vinculadas (§ 8°, Cláusula 6°, do Contrato de Gestão).

4.9.3 Rio de Janeiro: RIO PREVIDÊNCIA

o RIOPREVIDÊNCIA ainda não segue o modelo utilizado pelas Entidades

Fechadas de Previdência Privada (Portaria :MPAS n" 4.858, de 26 de novembro de 1998),

como determina o artigo 5° da Portaria n? 4.992, de 5 de fevereiro de 1999. De outro lado,

os demonstrativos contábeis já atendem ao estipulado na Lei n? 4320, de 17 de março de .
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1964. Não é possível estimar de forma precisa o valor das despesas administrativas da

entidade, uma vez que todos os funcionários são requisitados de outros órgãos do Estado.

4.9.4 Pernambuco: FUNAPE

Os demonstrativos contábeis do FUNAFIN seguem as normas da Lei n" 4.320. Não

há nenhum estudo referente ao uso das normas contábeis das Entidades Fechadas de

Previdência Privada na planificação da FUNAPE. A tabela 41 mostra a previsão

orçamentária da FUN APE para o exercício de 2001.

Tabela 41- Previsão Orçamentária da FUNAPE para 2001

Item R$
Pessoal 2.000.000,00
Investimentos 3.000.000,00
Custeio I Serviço Terceirizado 10.000.000,00
TOTAL 15.000.000,00

Fonte: RABELO 2001

4.9.5 Avaliação: Modelo Contábil

Todos os regimes próprios analisados possuíam demonstrações contábeis

organizadas de acordo com o disposto na Lei n? 4.320, de 17 de março de 1964; entretanto,

apenas a :PARANAPREVIDÊNCIA preparava demonstrativos de acordo com a Portaria n.o

4.858, de 26 de novembro de 1998. Segundo RABELO (2001), isso provavelmente foi

facilitado em razão da entidade ter terceirizado sua contabilidade para uma empresa

especializada na prestação de serviços a Entidades Fechadas de Previdência Privada. O

estudo também demonstrou que a aplicação do disposto na Portaria não é possível nos

casos do RIOPREVIDÊNCIA e do FUNPREV, já que estas entidades encarregam-se

unicamente da gestão dos ativos. O Estado de Pernambuco não havia nem mesmo cogitado

a adoção de contabilidade nos moldes da adotada pelas EFPP. Os dados também

demonstraram que caso o modelo institucional adotado fosse o de uma entidade única a

gerir todas as atividades do regime próprio, não haveria maiores dificuldades na adoção

das normas estabelecidas pela Portaria n? 4.858/98.

Para RABELO (2001), os regimes próprios deveriam adotar o modelo da Lei

4.320/64 para encaminhamento de informações ao Tribunal de Contas do estado ou
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município mas que a contabilidade deveria ser preparada segundo a Portaria MP AS

n? 4.858. Para ele, apenas a demonstração segundo a Lei 4.320/64 não asseguraria a

transparência necessária à gestão do regime próprio. Da mesmas forma que as outras áreas,

deve-se considerar a terceirização da contabilidade desses regimes, preferencialmente para

empresas com reconhecida experiência.
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CAPITULOS

CONCLUSÃO

De uma forma geral, o estudo da questão previdenciária do funcionalismo público

estadual brasileiro revelou um grande comprometimento das autoridades públicas do país

na busca de soluções viáveis para estes sistemas. De fato, a reforma da previdência do

setor público brasileiro está inserida em um contexto muito mais amplo de reformas por

que passa o país. Mais precisamente, esse processo de reformulação dos sistemas

previdenciários dos servidores públicos se desenvolve paralelo àquele direcionado ao

controle das contas públicas nacionais. Neste contexto, mostrou-se louvável a atuação do

Ministério da Previdência e Assistência Social (MP AS) na promoção de debates e na

adoção de medidas que têm como objetivo primeiro a formatação de um modelo

previdenciário que seja calcado na disciplina e no respeito aos requisitos técnicos

necessários à sustentabilidade desses regimes no longo prazo.

Reconhecido os esforços do governo brasileiro, até o momento, entretanto, os

problemas não se encontram equacionados. De fato, ao adotarem o Regime Jurídico Único,

assumindo direta responsabilidade pelas obrigações previdenciárias de seus servidores,

cujo benefício a que fazem jus demandam relevante .compromisso econômico-financeiro,

os entes estatais demonstraram não terem tido a capacidade administrativa e financeira

para sustentar seus sistemas. Nesse ponto, muitos poderiam argumentar que o

gerenciamento desses sistemas seria uma tarefa impossível, principalmente, pela

ineficiência gerada por questões políticas, mais precisamente, as pressões de grupos

organizados da sociedade dotados de maior poder de ação. Contrariamente a este

pensamento, as experiências dos Estados Unidos e do Reino Unido demonstraram a

viabilidade dos sistemas de aposentadoria de servidores públicos. A grande questão que se

impõe é identificar quais os caminhos e que instrumentos deverão eleger os entes estatais

brasileiros para que se mantenham capazes de atender de um lado os anseios legítimos de

toda a sociedade brasileira e de outro os compromissos que assumiram com os seus

funcionários.

Um primeiro passo importante foi a criação de uma legislação federal (Lei

n? 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Portaria n" 4.992, de 05 de fevereiro de 1999, e
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suas modificações) que define as normas que deverão ser seguidas pelos entes estatais na

constituição de sistemas de aposentadoria para o funcionalismo público, legislação esta que

nunca houve no Brasil. Ressalte-se que foi justamente a falta desta regulamentação federal

que permitiu a proliferação de uma infinidade de sistemas previdenciários que, em geral,

não respeitavam os preceitos técnicos para a viabilização do sistema.

Um segundo passo foi a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei

Complementar n? 101, de 4 de maio de 2000), um importante instrumento de

responsabilização dos administradores públicos no trato dos recursos públicos. Essa lei, ao

impor limites de gastos, principalmente, com pessoal ativo e inativo do setor público,

obrigou os administradores a repensarem não só o seu quadro de pessoal, mas, sobretudo,

os regimes de previdência de seus funcionários.

o estudo da experiência dos quatros Estados analisados (Rio de Janeiro, Bahia,

Pernambuco e Paraná) revelou uma significativa variação quanto à resposta dada ao

problema dos seus respectivos sistemas de aposentadoria dos servidores públicos.

Das 9 (nove) variáveis analíticas pesquisadas, 5 (cinco) merecem comentários:

(1) modelo institucional; (2) estrutura de governança; (3) constituição dos fundos; (4)

gestão de ativos; (5) políticas de gestão de passivo e controle de contribuições.

Em primeiro lugar, o modelo institucional em que se concentra, em uma única

entidade, a gestão do regime próprio pareceu ser a mais indicada, principalmente, quando

se considera o desenho das políticas de investimentos. A lógica seria a de que, quando da

concepção da estratégia de investimentos dos seus ativos, os regimes próprios deveriam

considerar a natureza da maturidade de suas obrigações. Ainda com relação a esta variável,

o estudo concluiu que a vinculação dessas entidades previdenciárias com o governo do

estado deveria ser realizada, mediante um contrato de gestão, através da Secretaria de

Administração do Estado.

A outra alternativa apresentada é a criação de um Fundo de Ativos com fins

Previdenciários com a missão de gerir a aplicação dos recursos utilizados para a

capitalização do regime próprio, deixando a gestão do passivo à cargo de outro órgão,

provavelmente a Secretaria de Administração do estado ou município. Essa alternativa

pode parecer mais interessante para os entes federados menores, preocupados com os

custos de manutenção de uma nova entidade na administração pública. É importante frisar
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que este Fundo de Ativos deverá estar vinculado ao órgão (Secretaria) gestor do passivo

previdenciário do ente público de modo a atender a exigência do artigo 10° da Portaria

4.992 do MPAS. Ressalta-se, porém, dois problemas desse modelo:

(a) Na medida em que a gestão do passivo é realizada por um órgão subordinado ao Poder

Executivo pode haver um menor rigor no controle das contribuições dos patrocinadores

públicos. É de se esperar que uma entidade com autonomia administrativa consiga

exercer uma maior pressão sobre os órgãos da administração pública inadimplentes

com suas contribuições previdenciárias. Pode-se lidar com esse problema constituindo

um Conselho de Administração para esse fundo nos moldes descritos na seção seguinte

sobre governança deste relatório.

(b) Idealmente, o gestor de ativos de um plano de previdência de beneficio definido deve

procurar compor a carteira com papéis que possuam características compatíveis com a

estrutura do passivo do plano. É claro que isso pode ser obtido com uma boa

coordenação entre o gestor do Fundo de Ativos e o órgão responsável pela

administração do passivo, mas coloca-se assim um risco adicional à operação do

regime próprio.

A segunda variável, a estrutura de governança, demonstrou ser a mais importante

variável a ser considerada na instituição de um regime próprio de previdência pelos demais

entes da federação. De fato, as duas maiores preocupações que se tem, quando da

instituição de um regime previdenciário em separado para os funcionários públicos, é a

possibilidade de que os ativos (asseIs) destes sistemas venham a ser utilizados para outros

fins que não os previdenciários ou que estes sistemas não obtenham a eficiência necessária

para a consecução de suas obrigações. A análise da experiência internacional demonstrou

que os sistemas de previdência do setor público podem, sim, ser eficientes, bastando que o

modelo de governança adotado seja tal que possibilite a boa gestão e assegure a

transparência do sistema. No caso brasileiro, deve-se, em primeiro lugar, assegurar a

independência dos conselhos destes regimes com relação ao patrocinador. De outro lado,

deve-se exigir que os membros componentes desses sistemas estejam qualificados para as

funções que irão desempenhar, bem como comprometidos com a eficiência do sistema e

não com os interesses de um ou de outro grupo.
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A terceira variável, a constituição dos fundos, revelou que os estados que

estruturaram seus sistemas sob dois pilares (um financeiro e um previdenciário) terão uma

possibilidade de, no futuro, terem seus esquemas em regime de capitalização.

Neste ponto, cabe tratar da necessidade da capitalização desses sistemas. Dois

argumentos contrários à capitalização dos sistemas de previdência do setor público seriam:

(1) a possibilidade de que os ativos gerados por estes sistemas viessem a ser utilizados para

outros fins que não os previdenciários, principalmente, como fonte de financiamento dos

governos patrocinadores do sistema, o que poderia pôr em risco a saúde financeira dos

regimes e minar a lógica da capitalização e (2) o elevado custo de transição que a

passagem de um sistema em regime de repartição (caso brasileiro), para um em regime de

capitalização (exemplo do caso americano) imporia aos entes estatais.

No primeiro caso, teme-se que as políticas de investimentos dos fundos sejam

influenciadas por objetivos não relacionados à provisão de beneficios. Mais

especificamente, os opositores de um regime capitalizado afirmam que estas reservas

atrairiam a interferência governamental, que os direcionaria para objetivos sociais

desenvolvimentistas. Entretanto, a análise das experiências internacionais não confirmou

esse temor. De fato, RABELO (2001) concluiu baseado nos dados apresentados por

MUNELL e SUNDEN (1999) não haver evidência empírica consistente de que mesmo que

houvesse eventuais investimentos nestas áreas pudessem vir a prejudicar os rendimentos

globais destes sistemas. O que importa, aqui, é garantir a independência dos conselhos

investidores dos sistemas, bem como a transparência de seus atos.

Quanto ao custo de transição, os opositores afirmam que os entes estatais

brasileiros não estariam em condições de proceder à capitalização de seus regimes. Não se

espera que este processo seja imediato; aliás, prevê-se que a viabilidade desse sistema

capitalizado seja alcançado no longo prazo. O que importa ressaltar nesse momento é a

forma como deverá ser realizada a transição, bem como identificar as fontes de

financiamento. As experiências dos quatros estados brasileiros analisados demonstraram

que a adoção de dois fundos, um previdenciário, capitalizado, destinado ao pagamento da

aposentadorias dos futuros servidores e um outro, financeiro, em regime de repartição,

destinado ao pagamento dos beneficios previdenciários dos inativos e atuais servidores, .

seria uma alternativa viável e válida para o financiamento da transição dos regimes

próprios de previdência. Da mesma forma, o estudo demonstrou a viabilidade da
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capitalização desses regimes pelas fontes previstas na lei: (1) recursos oriundos das

privatizações, inclusive antecipados; (2) royalties provenientes de recursos explorados na

localidade; (3) imóveis de propriedade do Governo; (4) parcelas da dívida ativa do Estado;

(5) créditos da compensação financeira com o INSS e (6) dotações financeiras outras

vertidas pelo ente público.

De outro lado, o custo da transição para um sistema capitalizado pode ser minorado

pela criação de regimes complementares de previdência para os servidores públicos assim

que Projeto de Lei que regulamenta essa matéria (o PL 9 de 1999) for aprovado no

Congresso. Com isso, o regime próprio só precisará cuidar da capitalização de beneficios

até o teto estipulado para o Regime Geral de Previdência Social para os servidores

contratados após a criação do plano complementar.

o grande argumento favorável à capitalização, porém, vem dos estudos

internacionais. De uma forma geral, a capitalização dos regimes próprios de previdência

demonstrou ser um caminho viável para a solução do financiamento dos sistemas. É

importante ressaltar que se, num primeiro momento, não será possível uma capitalização

plena do sistema, num segundo, após a fase de transição, ter-se-ia um sistema auto-

sustentável. Neste sentido, os ganhos obtidos pelos investimentos dos ativos mobiliários

que seriam criados poderiam, a exemplo do ocorrido nos Estados Unidos e no Reino

Unido, amortizar o passivo que Estados e Municípios têm para com o sistema. Feito isto,

os entes estatais teriam uma maior folga em seus orçamentos para investimento em áreas

julgadas prioritárias.

No caso específico do Brasil, a gestão dos ativos dos regimes próprios poderá ser

significativamente prejudicada se forem mantidos dois artigos da Resolução n? 2.652, de

23 de setembro de 1999, dó Conselho Monetário Nacional - CMN, que estabelece como

deverão ser investidos os ativos destas entidades. Uma primeira restrição imposta pela leia

é a impossibilidade de que as aplicações de um fundo com finalidade previdenciária

excedam a 20% do patrimônio líquido de um determinado fundo de investimentos (fundos

exclusivos). Essa restrição encarecerá e dificultará os desempenhos esperados das

entidades previdenciárias. De outro lado, essa Resolução impõe uma restrição aos

investimentos em renda variável; mais uma vez a experiência internacional poderá

apresentar caminhos alternativos. No caso dos estudos americanos, observou-se uma

diminuição dos desempenhos obtidos por sistemas de aposentadoria de estados que
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restringiram os investimentos. A mesma experiência demonstrou uma tendência na

substituição das listas restritivas (chamadas listas legais) por procedimentos prudentes a

serem respeitados pelos investidores.

Uma constatação grave foi a ausência de dados cadastrais em todos os estados

sobre os seus servidores. De fato, sem esses dados, não será possível a estipulação de taxas

de contribuição adequadas para o financiamento do sistema. Neste sentido, é

imprescindível que os estados brasileiros promovam a atualização de seus cadastros; disto

dependerá a sustentabilidade do sistema no longo prazo.

De uma forma geral, poder-se-ia resumir as conclusões nos seguintes pontos:

a) Independente do modelo que se pretenda adotar, ele deve buscar o menor

impacto possível sobre as contas públicas, devendo para tanto conferir ao

sistema previdenciário rigoroso equilíbrio financeiro e atuarial, estruturado em

normas gerais de contabilidade e atuária;

b) É imprescindível que se promova avaliações atuariais periódicas desses

regimes, por empresas independentes, de forma a garantir que as alíquotas das

contribuições cobradas sejam suficientes para o pagamento das obrigações

prometidas;

c) É necessária a adoção de medidas que viabilizem a formação de reservas

previdenciárias, de forma que os sistemas tenham a capacidade de suportar os

compromissos exigidos, aliviando o comprometimento dos orçamentos públicos

e aumentando a capacidade de investimento dos entes governamentais em áreas

prioritárias;

d) É importante que o modelo escolhido conceba uma estrutura de governança

calcada na representatividade, transparência e independência, bem como no

reconhecimento da necessidade da competência de seus membros.

Da mesma forma as permissividades da Constituição Federal de 1988, tais como:

(a) integralidade dos beneficios de aposentadoria; (b) a impossibilidade da cobrança dos

inativos e (c) a vinculação do valor do beneficio percebido pelo inativo com a remuneração

dos ativos, deverão ser revistas, pois, do contrário, não se conseguirá instituir sistemas de

previdência para o setor público com a eficácia pretendida.
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De fato, a garantia de um beneficio de aposentadoria com valor igual à

remuneração percebida na ativa (integralidade, 100%) e a vinculação deste beneficio com

o provento da ativa constituem-se em amarras que, impondo aos orçamentos públicos um

pesado ônus, comprometem as receitas públicas, as quais deveriam estar sendo destinadas

a áreas prioritárias (educação, saúde e segurança), bem como inviabilizam uma política de

reajuste salarial para os servidores em atividade. Neste sentido, a experiência americana

demonstrou que o beneficio médio após 30 anos de serviço (medido como percentual do

salário médio final) é de, aproximadamente, 70%, para os servidores não cobertos pela

Seguridade Social, e de 55% (em média), para os servidores cobertos. Já os sistemas de

aposentadoria dos servidores públicos dos governos locais do Reino Unido oferecem um

beneficio de aposentadoria equivalente a 50% do último salário anual, caso o servidor

tenha contribuído por 40 anos.

De outro lado, a cobrança dos inativos constitui-se em um instrumento de divisão

mais justo do custo de transição para o novo sistema capitalizado, reduzindo a iniquidade

intergeneracional do sistema atual. Deve ficar claro que, a se manter o financiamento

desses regimes como está, ou seja, sem a cobrança dos inativos, será necessário um esforço

contributivo adicional, o qual recairá sobre os futuros servidores, bem como sobre toda a

sociedade brasileira. Neste sentido, caberá então às partes envolvidas decidir se querem e

podem arcar com este ônus.

Do exposto, pode-se finalmente concluir que, se os entes governamentais desejam

(e devem) implementar regimes próprios de previdência tecnicamente sustentáveis, as leis

que regem a matéria (no caso a Lei n" 9.717/98 e aPortaria n° 4.992/951) devem ser

efetivamente respeitadas. Procedendo-se aos ajustes necessários, os regimes próprios de

previdência para o setor público constituem-se em alternativa viável, bastando, como foi

visto, o comprometimento político e a busca por um sistema que respeite não só os direitos

adquiridos dos atuais servidores, mas, sobretudo, a capacidade dos entes estatais no

financiamento desses sistemas, minimizando, também, o impacto negativo que os

desequilíbrios financeiros desses sistemas têm submetido toda a sociedade brasileira.
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