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1. Objetivo 
 

O Grupo de Avaliação da Previdência Pública do Estado e Acompanhamento da 
Reforma Previdenciária Federal, instituído pelo Decreto n.° 42.105/03, pretende, neste 
primeiro relatório,  descrever as atividades realizadas e apresentar os estudos que vem 
efetivando, visando a equacionar a crise previdenciária que atravessa o Estado do Rio 
Grande do Sul, principalmente quanto ao descompasso entre a receita e a despesa. 

A crise fiscal que atravessa o Estado não pode ser resolvida sem um programa 
global de ajuste fiscal que considere o custeio equilibrado dos benefícios previdenciários e 
serviços de assistência à saúde dos servidores.  

Vários trabalhos e auditorias foram realizados até o momento, os quais mostram a 
dimensão e a complexidade que envolvem o tema. 

 
2. Antecedentes e Diagnóstico 
 

A Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul é 
responsabilidade do Estado e de suas autarquias e fundações públicas. 

Em relação ao custeio das aposentadorias, os encargos recaem diretamente no 
Estado e nas suas pessoas jurídicas de direito público. Já os critérios para concessão e 
pagamento das pensões e os serviços de saúde estão centralizados na autarquia 
.previdenciária estadual — IPERGS (art. 41 da CE/89 c/c art. 2.º da Lei n.º 7.672/82), dotada 
de autonomia administrativa e financeira. 

Utilizando-se um enfoque gerencial, os gastos do Estado com pessoal 
corresponderam a 74,5% da receita corrente líquida em 2002 e o Tesouro do Estado possui 
um déficit mensal de R$ 100 milhões. Esta é uma situação financeira crítica de curto prazo e 
insustentável no longo prazo, que exige medidas de saneamento das finanças públicas 
estaduais. 

A maioria dos estados têm apresentado deficiência em sua capacidade de 
investimento devido ao crescente comprometimento com os inativos e os pensionistas. 
Constata-se que a média dos gastos com pessoal e inativos em relação à receita corrente 
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líquida foi de 22% em 2001, considerando-se as 27 unidades federadas. O RS teve o maior 
comprometimento, alcançando o percentual de 32,7%, segundo estudo da Secretaria do 
Tesouro Nacional. Entre os estados com pior desempenho, além do Rio Grande do Sul, 
figuram Minas Gerais (30,7%), São Paulo (21,2%) e Santa Catarina (20,1%). O Gráfico 1 
demonstra essa situação de forma mais nítida. 

 
Gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: Secretaria do Tesouro Nacional. 
 

Estado e IPERGS possuem interesses congruentes, no sentido de sanar o 
desequilíbrio das contas, entretanto, a receita deste último tem origem na principal despesa 
do primeiro. Por isso, um aumento na folha de pagamento do Estado pode até resolver o 
problema financeiro do IPERGS, mas gera um problema muito maior para o Estado, o que 
não se pode deixar de considerar. Dessa forma, a resolução da questão previdenciária com 
vistas ao atendimento da ordem constitucional, exige, como pré-requisito, um conjunto de 
políticas de caráter administrativo e organizacional, objetivando compatibilizar os gastos com 
pessoal com um patamar adequado da receita corrente líquida. Além disso, a busca do 
crescimento real das fontes de receita própria do Estado, mediante o incentivo ao 
crescimento econômico, é outro elemento essencial dessas ações. Em suma, a solução 
deve ser conjunta, abrangendo o Estado, o Instituto e os servidores estaduais. 
 
3. Imposições Legais 
 

O Governo Federal vem impondo um freio à elevação dos gastos líquidos com 
inativos e pensionistas.  A Lei n.º 9.717, de 27 de novembro de 1998, determinou que a 
contribuição do ente público ao regime próprio de previdência não poderá exceder, a 
qualquer título, o dobro da contribuição do segurado (art. 2.º, caput). Referida norma limitou, 
ainda, a despesa líquida com pessoal inativo e pensionistas em 12% da receita corrente 
líquida calculada conforme a Lei Complementar n.º 82/95 (art. 2.º, § 1.º). 

 Já a Medida Provisória n.º 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, suspendeu até 
31 de dezembro de 2003,  a exigibilidade do disposto no caput e no § 1.º do art. 2.º da Lei 
n.º 9.717/98. Assim sendo, caberá ao Estado a responsabilidade de encontrar soluções para 
se adaptar às regras impostas pela legislação. Basta lembrar que o Estado gasta mais de 
30% da RCL em despesas líquidas com seus inativos e pensionistas, e a relação de 
contribuição é 9:1. 

Por outro lado, o conjunto dos direitos garantidos constitucionalmente aos 
servidores vem sendo exaustivamente discutido no Poder Judiciário. No RS, a interpretação 
da Administração quanto ao custeio e ao pagamento das pensões e da contribuição para 
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aposentadoria sofreu sensível alteração pelas decisões de julgados. A interpretação mais 
abrangente dos direitos como o da pensão integral, da igualdade entre cônjuges e da 
suspensão do desconto de aposentados desequilibrou sobremaneira as receitas e despesas 
previdenciárias. A reforma constitucional, que tramitou durante a primeira gestão do Governo 
FHC, manteve direitos que não tiveram fonte de custeio definida em 1988. Mesmo com 
alterações, permaneceram, por exemplo, o benefício definido e a integralidade na 
aposentadoria e pensão. 

Outra questão que pode dificultar ainda mais a composição do custeio 
previdenciário refere-se à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao parágrafo 
12, artigo 40 da CF/88, estendendo ao regime próprio do Estado a disposição do item II, 
artigo 195 da mesma Carta (“não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão 
concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201”). 

 
4. Medidas Adotadas 
 

Diante desse quadro adverso, o Grupo realizou no mês de janeiro 4 sessões, 
incluindo palestra ministrada pelo Dr. Edo Freitas, da Fundação dos Economiários Federais 
— FUNCEF e explanação por uma equipe de Consultores e Gerentes do Banco do Brasil, 
sobre Serviços de Administração do Passivo, Gestão dos Ativos Previdenciários e 
Terceirização Operacional do Regime Próprio de Previdência Social para o BB, além de 
Assessoria Atuarial, mediante retribuição. 

Para o mês de fevereiro foram programadas cinco sessões, incluindo encontro 
com o Secretário de Estado da Fazenda, em que restou decidido elaborar planilha 
discriminando os recolhimentos e gastos com aposentadorias e pensões dentro de cada 
Poder do Estado — incluindo complementações, pensões vitalícias e precatórios. O 
detalhamento deve abranger o Ministério Público, Assembléia Legislativa e Tribunal de 
Contas.  

Também foi sugerido e acatado pelo Grupo o aprofundamento do tema apontado 
no item 7.3. que se verá adiante (criação do Fundo de Aposentadoria e Pensões).  

 
 
5. Descontos Previdenciários 
 

Atualmente, os servidores descontam de sua remuneração bruta mensal a 
contribuição legal (Lei 7.672/82, art. 42, ‘a’) de 9%, dos quais 60% (ou 5,4 pontos 
percentuais), destinam-se à cobertura de pensões, e 40% (ou 3,6 pontos percentuais) à 
cobertura de despesas com assistência médica, sendo que ambos esses fluxos são 
liquidados, em regime de repartição, através do IPERGS.  

Adicionalmente são descontados dos servidores ativos 2% sobre a sua 
remuneração líquida mensal (ou o equivalente a 1,8% de sua remuneração bruta), a título de 
Contribuição Previdenciária Suplementar (Lei Complementar n.º 10.588/95), que são 
arrecadados  pela Secretaria da Fazenda, em regime de caixa, para pagamento das 
aposentadorias. 

Os recursos provenientes desses descontos estão comprometidos com o 
pagamento de pensões e assistência médica (através do IPERGS) e das aposentadorias, 
pelo Estado em regime de caixa. Não há capitalização. Acrescenta-se ainda que a 
assistência médica deve ser tratada em separado, o que significa que o fluxo atual de 
recursos para financiar, parcialmente, aposentadorias e pensões corresponde a 7,22%. 
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Pela leitura da Tabela 1 (dados de janeiro de 2003) percebe-se que o 
desequilíbrio financeiro será superior a R$ 30 milhões mensais, indicando a necessidade de 
novas fontes de financiamento. 
 
6. Referência Atuarial 
 

Em nota atuarial de outubro de 2002, estimou-se a necessidade de elevação das 
alíquotas contributivas para fazer frente à integralidade das pensões. Na hipótese do 
pagamento das pensões alcançar R$ 45 milhões mensais, a alíquota de contribuição 
necessária seria da ordem de 11,46% sobre a folha de pessoal do Estado. No caso das 
pensões atingirem R$ 60 milhões, a alíquota seria superior a 15% . 
 
Tabela 2 
 

HIPÓTESES DE RECEITA DIFERENÇA FOLHA ALÍQUOTA ALÍQUOTA ALÍQUOTA
PAGAMENTO DE PREVIDENCIÁRIA SALARIAL DA ATUAL TOTAL

PENSÕES ATUAL DIFERENÇA % %
%

45.000.000,00 21.199.269,54 23.800.730,46 392.579.065,56 6,06 5,4 11,46

48.000.000,00 21.199.269,54 26.800.730,46 392.579.065,56 6,83 5,4 12,23

48.500.000,00 21.199.269,54 27.300.730,46 392.579.065,56 6,95 5,4 12,35

49.000.000,00 21.199.269,54 27.800.730,46 392.579.065,56 7,08 5,4 12,48

49.500.000,00 21.199.269,54 28.300.730,46 392.579.065,56 7,21 5,4 12,61

50.000.000,00 21.199.269,54 28.800.730,46 392.579.065,56 7,34 5,4 12,74

50.500.000,00 21.199.269,54 29.300.730,46 392.579.065,56 7,46 5,4 12,86

51.000.000,00 21.199.269,54 29.800.730,46 392.579.065,56 7,59 5,4 12,99

51.500.000,00 21.199.269,54 30.300.730,46 392.579.065,56 7,72 5,4 13,12

52.000.000,00 21.199.269,54 30.800.730,46 392.579.065,56 7,85 5,4 13,25

60.000.000,00 21.199.269,54 38.800.730,46 392.579.065,56 9,88 5,4 15,28

61.000.000,00 21.199.269,54 39.800.730,46 392.579.065,56 10,14 5,4 15,54

FONTE:   IPERGS.

Alíquota de contribuição necessária para o pagamento das pensões - Regime de Caixa

Tabela 1

R$ milhões
ITENS RECEITA DESPESA RESULTADO

Assistência médica 37,5 32,0 5,5
     Servidores    (3,6%) 15,0
     Estado           (3,5%) 15,0
     Pensionista  (2,0%) 0,5
     PAC+Pames 4,0
     Convênios 3,0

Previdência   (5,4%) (1) 21,1 60,0 -38,9
Administração 5,0
TOTAL 58,6 97,0 -33,4
FONTE: IPERGS.
1  A despesa com previdência é de R$ 50 milhões mensais e  elevar-se-á
    a R$ 60 milhões quando da integralização plena das pensões.

Fluxo Financeiro Mensal do IPERGS 
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7. Alternativas em Estudo  
 

É imposição constitucional e exigência da sociedade que sejam encontradas 
soluções para os desequilíbrios previdenciários, razão que justifica a criação e o trabalho 
desenvolvido por esse Grupo, que, entretanto, não pode descuidar dos limites 
eventualmente impostos pela anunciada reforma  previdenciária nacional que se aproxima. 

A previdência não deve ser entendida como ônus e sim como direito social 
essencial mediante contribuição de todos os segmentos. Não deve o Estado exercer 
quaisquer medidas tendentes ao confisco. 

A par dessa realidade, fica registrada a necessidade de ser adotada alguma 
medida de captação de nova fonte de custeio para o Instituto de Previdência do Estado, em 
reforço à já existente. Dentro desse entendimento, algumas ações iniciais vêm sendo 
estudadas e discutidas  visando a equilibrar o déficit financeiro ou a possibilitar que o Estado 
possa exercer sua defesa nas lides processuais. São elas: 

 
 

7.1. A necessidade de separar legal e administrativamente (contracheque) a retenção para 
assistência médica e para pensão — descritas na Tabela 1. Essa medida facilitaria a defesa 
judicial nos processos em que aposentados e pensionistas requerem a exclusão de toda a 
contribuição para o IPERGS.Tal providência, além de inevitável, é ainda necessária para 
evitar desvios de recursos da assistência médica para a previdência e vice-versa, 
fortalecendo e melhorando os níveis de atendimento dos serviços de saúde disponíveis. 
 
7.2. Para o modelo como um todo está sendo estudada a viabilidade legal e jurídica de 
implementação das seguintes medidas: 
 
 Atualização do passivo atuarial e do dimensionamento do custo previdenciário do Estado, 

através de empresa indicada pelo PARSEP — convênio entre o Estado e o Ministério da 
Previdência.  

 Implementação imediata do Fundo de Aplicação das Reservas Técnicas, previsto no 
art. 45 da Lei 7.672 de 18.06.82, destinado ao atendimento dos desequilíbrios entre 
receitas e despesas de pensão. Tal fundo receberia, dentre outros, os seguintes 
recursos: 

 
A. alienação de parte dos imóveis de propriedade do IPERGS e do Estado mediante  

parceria com agente financeiro. 
B. utilização dos recursos do Regime de Compensação da Lei Federal n.º 9796/99, 

regulamentada pelo Decreto n.º 3.112/99, e que dispõe sobre a compensação 
financeira entre a União, os estados e os municípios. 

C. utilização dos recursos federais vinculados ao Fundo Previdenciário, no montante de 
R$ 76.430.106,02, registrado no Passivo Potencial do Estado em 2002, referente à 
venda da Carteira Habitacional do IPERGS que foram alocados no Caixa Ùnico. 

D. Recebíveis da General Motors (GM), ativos da Agência de Fomento, decorrentes do 
retorno dos  financiamentos de capital de giro, concedidos pelo Governo gaúcho a 
essa empresa. 

E. contribuição provisória do Estado para complementação de pensão. O IPERGS 
arcaria com o valor estabelecido pela receita previdenciária do Instituto, e o Estado 
teria cota de pensão equivalente à diferença desse valor e o devido em relação à 
integralidade, estabelecida percentualmente sobre a folha. 

 
7.3. A par da implementação do Fundo de Aplicação das Reservas Técnicas, é inevitável 
que seja implementado um Fundo Público de Aposentadoria e Pensões cujos recursos, 
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além dos já propostos, teriam integrada a transferência do pagamento dos inativos, 
mediante contribuição equivalente ao total da folha pelo Estado, agregando-se, ainda, a 
Contribuição Suplementar dos servidores para aposentadoria (2% — LC n.º 10.588/95). 
Esse Fundo deveria ser estabelecido considerando separadamente os três Poderes e o 
Ministério Publico. 
 
7.4. Os trabalhos do Consórcio AzulPrev, o encaminhamento das questões da denominada 
Comissão de Alto Nível entre os Poderes e o da Comissão Especial para Tratar de Assuntos 
de Previdência do Estado da Assembléia Legislativa realizados, respectivamente, nos dois 
últimos Governos, devem ser avaliados e considerados nos atuais trabalhos.  
 
7.5. De forma concomitante, deve-se estudar e acompanhar a Reforma Previdenciária a ser 
proposta pelo Governo Federal, seguindo suas diretrizes básicas para a modelagem do 
regime  próprio do Estado. 
 
Sugere-se, ainda,  um estudo aprofundado  sobre a seguinte ação: 
  
 Federalizar a dívida do Tesouro Estadual com o IPERGS no montante aproximado 

de R$ 1,5 bilhão. 
 
7.6. Finalmente, para o sucesso e para que se obtenham resultados, é necessário que haja 
uma efetiva participação dos servidores e negociação com seus sindicatos, inclusive para 
estabelecimento de prazos e composição dos passivos porventura existentes. Como medida 
educativa e de transparência, irá ser implementada a utilização de espaço do contracheque, 
abaixo do destinado aos descontos legais e autorizados, para criação de um campo próprio 
onde será especificada a destinação das contribuições exigidas do servidor para pensões 
(5,4%), assistência à saúde (3,6%) e aposentadorias (2%). 
O espaço de mensagem, no rodapé do contracheque poderá ser utilizado para reforçar a 
necessidade de mudanças na previdência e fortalecimento da assistência médica prestada 
pelo IPERGS. 
 
 

Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2003. 
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