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RESUMO: O presente artigo discorre sobre a transição demográfica do país, a 
evolução da legislação previdenciária, passando pela crise financeira e a criação 
dos fundos previdenciários, abordando ainda a sustentabilidade das políticas pre-
videnciárias para os regimes previdenciário e o déficit atuarial.
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1. INTRODUÇÃO

É consabido que o Brasil vem mesmo passando por uma rápida tran-
sição demográfica, com as pessoas vivendo cada vez mais (a expectativa 
de vida ao nascer passou de 45 anos (em 1940) para 76 anos nos dias 
de hoje. De acordo com o IBGE, chegaremos a 80 anos em 2042).3 O 
aumento incessante do número de aposentados e pensionistas no Brasil 
faz com que o número de idosos seja muito maior, apesar de o núme-
ro de pessoas em idade ativa (que são potenciais contribuintes para a 
previdência) se manter praticamente o mesmo. O envelhecimento da 
população em larga medida afeta a sustentabilidade das políticas pre-
videnciárias na medida em que os gastos se elevam permanentemente.

Como ressabido, todos os Estados, o Distrito Federal e os 2.077 
Municípios, incluindo todas as capitais dos Estados, têm regimes pró-
prios de previdência social para seus servidores titulares de cargos efe-
tivos (Regime Próprio de Previdência Social - RPPS).

A crise financeira dos Estados é, sobretudo, agravada pela CRISE 
PREVIDENCIÁRIA. Os gastos dos Estados com aposentadorias e pensões 
já ultrapassam a cifra de R$ 160 bilhões, razão pela qual se justificaram 
as reformas normativas.4 Com efeito, as reformas nos RPPS dos Estados e 
Municípios se deram sobre normas constitucionais e infraconstitucionais.

No âmbito constitucional, o art. 40 da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) é o centro da disciplina dos 
regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e, como 
tal, foi alvo de diversas alterações.

A histórica ausência de contribuição previdenciária (cota-parte do 
servidor titular de cargo efetivo e cota-parte ente federativo) para o 
custeio da aposentadoria dos agentes públicos foi a mola propulsora 
das reformas constitucionais.

3 Vale visitar https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/.

4 Cf. BANCO MUNDIAL. Relatório: Gestão de pessoas e folha de pagamentos no setor 
público brasileiro. O que os dados dizem? 2020. Disponível em: http://obsestadosocial.
com.br/obs/wp-content/uploads/2020/09/GEST%C3%83O-DE-PESSOAS-E-FOLHA
-DE-PAGAMENTOS-NO-SETOR-P%C3%9ABLICO-BRASILEIRO.pdf. Extraído em: 01 
jun. 2021.
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A medida inicial foi tomada pelo constituinte derivado, ao tramitar e 
promulgar a Emenda à Constituição no 3, de 17 de março de 1993, al-
terando a redação do § 6º do art. 40, estabelecendo que as aposentado-
rias e pensões dos servidores federais seriam custeadas com recursos 
provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma 
da lei. Confira-se:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de 
cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensio-
nistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) […].
Incluído pela EC nº 3/1993:
§ 6º. As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão 
custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos 
servidores, na forma da lei.
Com a redação dada pela EC nº 20, de 15/12/98:
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na 
forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposenta-
doria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.
Com a redação dada pela EC 103/2019:
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na 
forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposenta-
doria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras 
vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciá-
rios estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. […].

Atualmente, vale frisar, após a Emenda Constitucional no 103, de 
2019, o caput do art. 40 da CRFB/1988, determina que o regime próprio 
de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos deve 
ter caráter contributivo e solidário, e deve ser mantido com aportes 
decorrentes de contribuição do respectivo ente federativo, contribui-
ção de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas.

Aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA PARA CUSTEIO DA APOSENTADORIA DOS RESPECTIVOS 
SERVIDORES foi prevista na redação original do art. 149, parágrafo único, 
da CRFB/1988, de forma facultativa.

(Redação original, já alterada e renumerada, do art. 149 da CRFB/1988):
Art. 149. […]. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para 
o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.
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Como se pode verificar, na redação original da Carta Magna de 1988, ha-
via previsão de custeio da aposentadoria dos servidores públicos somente 
para Estado, Distrito Federal e Município, ainda assim, de forma faculta-
tiva. Não havia previsão de contribuição para aposentadoria de qualquer 
espécie no âmbito federal, que foi prevista de forma obrigatória somente 
em 1993, com a Emenda Constitucional no 3/1993. Mesmo assim, nessa 
ocasião, o pagamento de contribuição não era requisito para a aposen-
tadoria, uma vez que se considerava o tempo de serviço e não o tempo 
de contribuição, que apenas passou a ser exigido após a EC no 20/1998. 
Ademais, a mera previsão constitucional do tributo (contribuição) pela EC 
no 3/1993 não foi suficiente para a instituição, na prática, da contribuição 
previdenciária dos servidores, que só se efetivou após a EC no 20/1998 
com o advento da Lei 9.783/1999 (já revogada pela Lei 10.887/2004). Vale 
conferir a sucessão de alterações do texto constitucional:

(Parágrafo renumerado pela EC nº 33/2001 e com a redação dada pela 
EC nº 41/2003)
Art. 149. […]. § 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, 
do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior 
à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Em que pese a significativa alteração promovida pela EC no 3/1993, 
ela não estabeleceu, propriamente, uma efetiva “reforma” no sistema 
previdenciário nacional. As reformas mais incisivas no sentido de rees-
truturação dos regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos titulares de cargos efetivos vieram em momentos distintos.

A necessidade de uniformizar os diversos regimes próprios de previ-
dência dos entes federativos foi sentida por meio da EC no 20, promul-
gada em 16 de outubro de 1998, que foi a base da reestruturação do 
sistema constitucional de previdência social dos servidores públicos, 
acompanhada pelas Leis no 9.717/1998 e no 9.796/1999. A EC no 20/98 
remodelou completamente os Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS) na medida em que transformou o requisito de aposentadoria 
de tempo de serviço em tempo de contribuição, deixando a marca da 
contributividade desse sistema.

Em pouco mais de cinco anos, quando a sociedade brasileira, as 
unidades federativas e os servidores pacificavam a compreensão e se 
acostumavam com as novas regras da EC no 20/1998, foi promulgada a 
Emenda à Constituição n. 41, de 19 de dezembro de 2003, publicada 
em 31 de dezembro de 2003.
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A Emenda à Constituição no 47/2005 cuidou, principalmente, da 
aposentadoria especial dos servidores públicos vinculados ao RPPS, 
permitindo aposentadorias com idade precoce aos servidores com 
deficiência, que exercessem atividade de risco ou que exercesse suas 
funções em condições especiais que colocassem em risco a saúde ou a 
integridade física, já que não exigia idade mínima. Registre-se, ainda, 
que a EC n. 47/2005 inseriu como norma de transição o art. 3º, garan-
tindo a integralidade no cálculo do benefício e paridade no reajuste 
para servidores que ingressaram antes da EC no 20/1998. Tais altera-
ções, por certo, oneraram os RPPS.

A Emenda à Constituição n. 70, de 29 de março de 2012, acrescen-
tou o art. 6º-A à EC no 41/2003, para estabelecer critérios para o cál-
culo pela integralidade e a correção dos proventos pela paridade para 
as hipóteses aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que 
ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela EC no 
41/03. Por sua vez, a Emenda à Constituição no 88, de 2015, alterou a 
idade da aposentadoria compulsória para 75 anos, em sintonia com a 
Lei Complementar no 152/2015.

Recentemente, a Emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro 
de 2019, alterou significativamente o RPPS, impondo como limite ao 
pagamento de benefício previdenciário o valor utilizado no Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), muito menor que o valor teto ou-
trora aplicado, que era aquele previsto no art. 37, XI, da CRFB/1988, 
bem como teto e subtetos de remuneração no serviço público. Impôs, 
ainda, aos RPPS, a criação dos Regimes de Previdência Complementar 
(RPC) para os servidores titulares de cargos efetivos. E, a despeito de 
conferir maior autonomia aos Entes Federativos, com a desconstitu-
cionalização de várias regras, manteve um conjunto de normas au-
toaplicáveis aos Estados e Municípios, além da União.

Com isso, pode-se classificar as sete “ondas” da reforma previdenciá-
ria constitucional:

a. a primeira, com a Emenda à Constituição no 3/1993;
b. a segunda, com a Emenda à Constituição no 20/1998;
c. a terceira, com a Emenda à Constituição no 41/2003;
d. a quarta, com a Emenda à Constituição no 47/2005;
e. a quinta, com a Emenda à Constituição no 70/2012;
f. a sexta, com a Emenda à Constituição no 88/2015;
g. a sétima, com a Emenda à Constituição no 103/2019.
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Ocorre que, as reformas previdenciárias levadas a cabo no passado 
definiram regras de transição alongadas, mantendo direitos anteriores 
que oneraram, em alguma medida, os RPPS, porquanto as “novas” re-
gras convencionais ainda demoram para surtir seus efeitos.

A realidade atual é a de ausência de mecanismos práticos e eficazes 
para saldar o passivo atuarial acumulado e de sustentabilidade previ-
denciária dos regimes próprios de previdência social dos servidores 
públicos. Apenas entre 2016 e 2017, como afirmam, a despesa previ-
denciária dos Estados aumentou em mais de 10% acima da inflação.

Até a EC 20/98, não havia nenhuma preocupação com o equilíbrio 
financeiro e atuarial desses regimes. Todos os RPPS adotaram o mo-
delo de repartição simples e “em muitos casos não havia nenhuma 
contribuição dos servidores ou elas eram apenas simbólicas”. Além 
disso, as contas da Previdência Social com frequência se misturavam 
com os custos da saúde dos servidores. Após a referida emenda e a Lei 
n. 9.717/1998, deu-se início a uma verdadeira reorganização dos RPPS 
estaduais e municipais.

Os RPPS mais antigos, anteriores à EC 20/98, em especial os regimes 
da União, dos Estados e das capitais, têm um enorme passivo referente 
ao período em que não havia nenhuma capitalização.

Os economistas estimam que o déficit atuarial da Previdência dos 
servidores civis e militares da União está em R$ 1,8 trilhão (com taxa 
de desconto de 5,75% ao ano); o déficit atuarial dos Estados, em de-
zembro de 2017, usando a mesma taxa de desconto, girava em torno de 
R$ 1,9 trilhão; o déficit das capitais está em cerca de R$ 447 bilhões.5

No que diz respeito aos Estados, esse déficit corresponde a 3,4 vezes a 
Receita Corrente Líquida (RCL); para as capitais, o déficit equivale, da 
mesma forma, a cerca de 3,4 vezes a RCL; no que diz respeito à União, 

5 Nesse sentido, vale conferir MINISTÉRIO DA FAZENDA. Relatório da 
Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS da União. 
Anexo IV - Metas Fiscais. IV.7 – Avaliação Atuarial do Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores Civis. Disponível em: https://www.google.
com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwgcTZ-
v9fyAhUaILkGHcWaDFYQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.
br%2Feconomia%2Fpt-br%2Fassuntos%2Fplanejamento%2Forcamento%2For-
camentos-anuais%2F2019%2Fpldo%2Fanexo-iv-7-avaliacao-atuarial-do-regi-
me-proprio-de-previdencia-social-dos-servidores-civis.docx&usg=AOvVaw3_
APUe1Flh1Gh3LENl9NNY. Extraído em: 01 jun 2021.



Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado VOL.18 N.1 ANO 2021 | 213

o déficit previdenciário gira em torno de 2,5 vezes a RCL. Por certo, 
trata-se de uma “dívida contraída para com os servidores púbicos” que 
representa um dos maiores desafios fiscais dos entes federados para as 
próximas duas décadas.

Em 2017, a necessidade de suplementação financeira das aposenta-
dorias e pensões pelos Estados foi de R$ 86,2 bilhões (15,4% da RCL) 
e esse valor deverá crescer a uma taxa média real de 3,8% ao ano. A 
despesa dos RPPS estaduais quase dobrou em valores reais nos últimos 
12 anos, em razão, sobretudo, do “aumento no número de aposenta-
dos e pensionistas”, bem como da “maior duração dos benefícios” em 
virtude do aumento da expectativa de vida.6

O que fica evidenciado, sobretudo, é que os Estados enfrentam se-
veras dificuldades para fazer frente às despesas previdenciárias, que 
alternativas precisam ser traçadas e planos esboçados, urgentemente, 
para que se possa atingir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime 
de previdência social.

O “ESTADO DE CALAMIDADE FINANCEIRA” por que passam os 
Estados é agravado, em grande medida, pela CRISE DA PREVIDÊNCIA, e 
a ideia em análise visa exatamente servir de remédio para esses sérios 
e graves problemas.

2. DA CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS 
DO ART. 249 DA CRFB/1988

O art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/1988) dispõe, verbis:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de 
cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição 
do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Firma-se, nesse compasso, na própria CRFB/1988, que os regimes de 
previdência devem ser equilibrados sob o ponto de vista financeiro e 

6 Na União, em 2017, somando os militares, o déficit de seu RPPS ficou em R$ 
86,3 bilhões. Nas capitais, o déficit financeiro, em 2016, foi de R$ 6,1 bilhões. Nos 
demais Municípios, houve um superávit de R$ 17,1 bilhões. Nesse sentido, vale 
conferir RAUL VELOSO. Instituto Millenium. https://www.institutomillenium.org.br/
author/raul-veloso/.
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atuarial, recebendo recursos de contribuições dos entes públicos, dos 
servidores, dos aposentados e dos pensionistas.

Com efeito, os RPPS devem observar critérios que preservem o equi-
líbrio financeiro e atuarial, a fim de assegurar e consolidar a saúde 
financeira do regime. O equilíbrio se refere à relação entre receitas 
e despesas, ou seja, o regime não pode gastar mais do que arrecada. 
Equilíbrio financeiro significa que as contribuições devem ser su-
ficientes para cobrir os compromissos em um exercício financeiro. 
Equilíbrio atuarial significa que o total dos recursos deve ser capaz de 
saldar os compromissos assumidos a médio e longo prazo, no tempo 
previdenciário.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em diversos precedentes, refor-
çou a necessidade de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, 
como no julgamento da ADI 3.628/AP, no qual julgou inconstitucional 
a transferência para a Autarquia Amapá Previdência (APREV) da res-
ponsabilidade pelo pagamento das aposentadorias e pensões que tives-
sem sido concedidas pelos Poderes do Estado, pelo Ministério Público 
ou pelo Tribunal de Contas, sem contrapartida dos segurados ou do 
próprio Estado, eis que acarretaria grave ofensa à regra em comento. 
Nesse caso a responsabilidade é do Tesouro estadual, segundo o trecho 
do voto do Ministro Dias Toffoli que vale destacar:

Essa regra destinar-se-ia à preservação da suficiência presente e futura do 
fundo de previdência, tendo em vista o equilíbrio entre as receitas e as 
despesas com os benefícios, que ficariam prejudicados com a assunção de 
obrigação desprovida de contraprestação pecuniária”.

O citado art. 40 da CRFB/1988 destaca a principal fonte de custeio 
do RPPS, consistente nas contribuições previdenciárias. As contribui-
ções previdenciárias do RPPS são aquelas cujos recursos só podem se 
destinar ao custeio de despesas dos benefícios previdenciários dos res-
pectivos regimes dos Estados, Municípios e Distrito Federal (art. 149, 
§ 1º, da CRFB/1988), sendo vedada a destinação para fins diversos, 
ressalvadas apenas as despesas administrativas destes regimes (art. 1º, 
III, da Lei 9.717/1998). Confira-se:

Art. 149 da CRFB/1988. Compete exclusivamente à União instituir contri-
buições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação 
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, 
e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições 
a que alude o dispositivo.
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§ 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, 
por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdên-
cia social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionis-
tas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base 
de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
Art. 1º da Lei 9.717/1998. Os 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 deverão ser or-
ganizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo 
a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes 
critérios: […];
III - As contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as contribui-
ções do pessoal civil e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente 
poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos 
respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrativas estabelecidas 
no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos estabeleci-
dos em parâmetros gerais; […]. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.187-13, de 2001)

Essa vinculação da receita advinda dos recursos da contribuição pre-
videnciária foi reforçada pela Emenda à Constituição n. 103/2019, que 
deu nova redação ao art. 167, inciso XII, para estender a proibição de 
utilização diversa de todos os recursos quem compõem o sistema de 
pagamento dos benefícios do RPPS, verbis:

Art. 167. São vedados: […];
XII - Na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do 
art. 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, 
incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a 
realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciá-
rios do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas neces-
sárias à sua organização e ao seu funcionamento; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019)

As contribuições previdenciárias ao RPPS se subdividem em:

(a) Contribuições previdenciárias a cargo dos servidores públicos ativos, 
inativos e dos pensionistas (art. 40, caput c/c/ art. 149, § 1º CRFB/1988, e 
art. 1º, II, da Lei 9.717/1998). No caso da contribuição dos aposentados 
e pensionistas, o § 18 do art. 40 da CRFB/1988 previu que só incidirá 
contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas 
pelo RPPS que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual 
igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Ocorre 
que essa contribuição dos aposentados e pensionistas, quando houver dé-
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ficit atuarial, poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria 
e de pensões que supere o salário-mínimo nos termos do § 1º - A, do art. 
149, da CFRB com a redação dada pela EC n. 103/2019;
(b) Contribuições previdenciárias a cargo dos entes públicos – unidades 
federadas e suas entidades da Administração indireta (art. 40, caput, da 
CRFB/1988 e art. 1º, II, da Lei 9.717/1998).

Como se pode verificar, o § 1º do art. 149 da CRFB/1988, com a re-
dação dada pela EC no 41/2003, determinou aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios a instituição de contribuição cobrada de seus 
servidores para custeio somente de regime de previdência, cuja contri-
buição não poderá ser inferior à contribuição dos servidores titulares 
de cargos efetivos da União. Na redação anterior tratava-se de uma 
mera faculdade (poderão instituir). Com o advento da característica 
contributiva dos regimes de previdência, a instituição da contribuição 
previdenciária passou a ser obrigatória reforçando o caráter tributário. 
Outro ponto que interessa observar é que não mais se pode instituir 
cobrança de contribuição social (tributo) para benefícios assistenciais 
como se permitia na redação anterior do texto constitucional. Nada 
obstante, os Estados mantêm sistemas de saúde para servidores com 
contribuição, não caracterizadas como tributo.

O § 1º do art. 195 da CRFB/1988 reforça a autonomia das pessoas po-
líticas para gerirem os recursos próprios a fim de custear a seguridade 
social de seus servidores, não integrando o orçamento da União, nestes 
exatos termos:

Art. 195. […]. § 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orça-
mentos, não integrando o orçamento da União.

Em que pese ser a contribuição previdenciária a forma de custeio mais 
evidente, os RPPS podem ter diversas outras fontes de custeio. A previ-
dência social brasileira está sujeita ao princípio da diversidade da base de 
custeio, que se aplica ao RPPS, a que se refere o art. 194, IV, da CRFB/1988:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: […];
VI - Diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas 
contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas 
a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter 
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contributivo da previdência social; […]. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019)

Com efeito, pela diversidade da base de custeio (art. 194, parágrafo 
único, VI, da CRFB/1988) o RPPS deve ter diversas fontes de custeio, 
atuando como princípio de proteção, de forma a impedir que even-
tuais deficiências de uma dessas fontes comprometam a possibilidade 
de fazer face aos benefícios. Apesar de a CRFB/1988 se referir a finan-
ciamento, melhor seria ter empregado a expressão “custeio”, porque 
aquela denota retorno dos recursos àquele que financia, o que não 
ocorre com a seguridade social, que é custeada pelos poderes públicos 
e pela sociedade. Com o perdão da expressão, como afirma o adágio 
popular, “não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta”, mas é 
preciso ter várias fontes de receita.

Nesse sentido, a legislação própria de cada ente federado deve pre-
ver, de modo expresso, além da contribuição previdenciária do ente 
político e dos servidores ativos, inativos e pensionistas, também, as 
demais fontes de custeio do RPPS, como aquelas previstas no art. 23 da 
Orientação Normativa SPS/MPS 02/2009:

(a) As receitas decorrentes investimentos;
(b) As receitas patrimoniais;
(c) Os valores recebidos a título de compensação financeira (art. 201, § 9º, 
da CRFB/1988; Lei 9.796/1999);
(d) Os valores de qualquer natureza aportados pelo ente federativo;
(e) As demais dotações previstas no orçamento das unidades federadas;
(f) Quaisquer direitos, bens e ativos.

As receitas advindas das diversas fontes de custeio do RPPS, po-
dem ser aportadas em um fundo previdenciário com essa finalida-
de. Foi para isso que a EC no 20/1998 incluiu o art. 249, no texto da 
CRFB/1988, verbis:

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de pro-
ventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores 
e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir 
fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por 
bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá 
sobre a natureza e administração desses fundos.

É a própria CRFB/1988 que já apresenta o caminho das soluções para 
enfrentar a possibilidade de ocorrência de déficits previdenciários.



218 | Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado VOL.18 N.1 ANO 2021

No texto constitucional, fica evidenciado que os recursos que devem 
servir de lastro para o pagamento dos benefícios relativos ao RPPS, em 
primeiro lugar, devem vir do Tesouro dos entes federados (cota do 
ente federado), dos servidores ativos, aposentados e pensionistas (cota 
do servidor), mediante contribuições previdenciárias. Entretanto, a 
CRFB/1988 firma que o ente federado pode criar FUNDO para custear, 
de forma complementar, o pagamento dos benefícios do RPPS, inclusi-
ve com o aporte de bens, direitos e ativos do ente.

Registre-se que a criação, manutenção e extinção desses fundos é deci-
dida no âmbito da autonomia do ente federativo (art. 18 da CRFB/1988).7 
Trata-se de fundo previdenciário de natureza facultativa, cuja instituição 
e permanência depende do ente federado, ainda que sob a orientação e 
supervisão da União (art. 9º da Lei n. 9.717/98). Tanto é assim que o art. 
1º, § 1º, da Lei n. 9.717/1998 determina categoricamente que os fundos 
de finalidade previdenciária são instituídos pelos respectivos RPPS, verbis:

Lei nº 9.717/1998 - Art. 1º. […] § 1º. Aplicam-se adicionalmente aos 
regimes próprios de previdência social as disposições estabelecidas 
no art. 6º desta Lei relativas aos fundos com finalidade previdenciá-
ria por eles instituídos. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 
13.846, de 2019)

Convém observar que o fundo previdenciário do art. 249 da 
CRFB/1988 é constituído para complementar os recursos normalmen-
te advindos do RPPS, especialmente das contribuições previdenciárias. 
Certamente a constituição do fundo tem finalidade de ser um aditivo 
ao pagamento dos benefícios previdenciários e favorecer o recebimen-
to de recursos de diversas outras fontes.

Note-se, ainda, que o dispositivo constitucional dispõe que a natu-
reza e a forma de administração desse FUNDO devem ser definidas por 
lei de cada pessoa política que o constituir.

3. A VINCULAÇÃO DO IRPF AO FUNDO 
PREVIDENCIÁRIO DO ART. 249 DA CRFB/1988

O passivo atuarial é o maior desafio para a sustentabilidade dos fun-
dos de previdência. Uma das razões da falência do modelo se deve ao 
fato de nunca ter sido implementada capitalização por parte da União, 

7 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autôno-
mos, nos termos desta Constituição.



Revista Jurídica da Advocacia-Geral do Estado VOL.18 N.1 ANO 2021 | 219

dos Estados e de alguns Municípios. Prova disso está no fato de que 
diversos Municípios que têm sua Previdência capitalizada e bem gerida 
apresentam equilíbrio financeiro e atuarial, mesmo com alíquotas de 
contribuição patronal menor que a do INSS.

Para viabilizar uma capitalização dos RPPS de forma sustentável é 
preciso definir um plano de saneamento do passivo atuarial por meio 
de aporte de ativos como imóveis, ações de empresas estatais e rece-
bíveis, como o fluxo futuro da dívida ativa, royalties e compensação 
financeira de petróleo, energia, utilização de recursos hídricos e mine-
ração. Parece mesmo haver a necessidade de o fundo de previdência 
ter liquidez para pagar benefícios.

Entretanto, em diversos entes federados não existem ativos em vo-
lume suficiente para saldar o passivo atuarial. Mesmo se implemen-
tadas medidas como a suplementação de alíquotas (tanto dos servido-
res, aposentados e pensionistas, quanto patronal), como fizeram vários 
Estados e Municípios, ainda faltaria um montante elevado para cobrir 
o restante do passivo atuarial já existente.

É por isso que exsurge a ideia de aportar a receita transferida do 
Imposto de Renda da Pessoa Física Retido na Fonte (IRRF) dos ser-
vidores públicos do ente federado, por um determinado período de 
anos, para o FUNDO em estudo.

Essa receita futura do IRRF dos servidores, como sabido, é um ati-
vo que conta com grande sintonia com a Previdência, uma vez que 
tem uma base de contribuição similar. Além disso, trata-se de ativo 
de grande previsibilidade e baixa volatilidade. Resta, assim, verificar a 
possibilidade jurídica de se fazer o aporte do IRRF ao RPPS.

A CRFB/1988, com a redação dada pela EC 42/2003, em seu art. 167, 
IV, veda a vinculação de impostos, verbis:

Art. 167. São vedados: […] IV - a vinculação de receita de impostos a 
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arreca-
dação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação 
de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção 
e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da adminis-
tração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, 
§ 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto 
no § 4º deste artigo; […].
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Todavia, a Carta Maior não proíbe que os entes federados vinculem 
as receitas decorrentes de sua participação em tributos de outros entes.

Esse, a propósito, é o entendimento manifestado pelo Supremo 
Tribunal Federal na decisão transcrita a seguir do Ministro Ricardo 
Lewandowski, que segue a mesma linha de decisões dos Ministros 
Celso de Mello e Carmen Lúcia.

Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão que entendeu pela im-
possibilidade de homologar acordo judicial para parcelamento de dívida 
de município com concessionária de energia elétrica, em que se previa a 
retenção, pelo banco estadual, dos valores de participação do município na 
arrecadação do ICMS no caso de inadimplemento. Para tanto, concluiu-se 
na decisão atacada pela impossibilidade de o credor particular e o pró-
prio Poder Judiciário se imiscuírem na função orçamentária exercida pelo 
Poder Executivo. Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, 
alegou-se, em suma, ofensa aos artigos 2º, 5º, XXXV, e 167, IV, da mesma 
Carta. Sustentou-se que a CF não veda a execução direta, pela retenção e 
transferência de receita proveniente de ICMS, ao pagamento de contas de 
energia elétrica caso não adimplidas, conforme acordado em contrato de 
parcelamento de débito firmado entre a concessionária de energia elétri-
ca e a municipalidade. A pretensão recursal merece acolhida. Isso por-
que o acórdão recorrido está em dissonância à jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal firmada no sentido de que inexiste proibição constitucional 
de que os municípios vinculem verbas decorrentes de sua participação no 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS ao pagamen-
to de débitos com energia elétrica. A questão já foi objeto de análise pela 
Segunda Turma deste Tribunal no julgamento do RE 184.116/MS, Rel. Min. 
Marco Aurélio, de cuja ementa destaco o seguinte trecho: “CONDENAÇÃO 
JUDICIAL - ACORDO - PARCELAMENTO. Em se tratando de acordo rela-
tivo a parcelamento de débito previsto em sentença judicial, possível é 
a dispensa do precatório uma vez não ocorrida a preterição. ACORDO - 
DÉBITO - ICMS - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. Inexiste ofensa ao inciso 
IV do artigo 167 da Constituição Federal, no que utilizado o produto 
da participação do município no ICMS para liquidação de débito. A 
vinculação vedada pelo Texto Constitucional está ligada a tributos pró-
prios” (grifos meus). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: AC 
421-MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello e RE 460.345/RS, Rel. Min. Cármen 
Lúcia. Isso posto, conheço do recurso e dou-lhe provimento (CPC, art. 
557, § 1º-A). Honorários a serem fixados pelo juízo de origem, nos termos 
da legislação processual. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2013. 
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI - Relator - (RE 626532, Relator(a): Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 13/11/2013, publicado em DJe-227 
DIVULG 18/11/2013 PUBLIC 19/11/2013)
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O IRRF dos servidores públicos é um tributo da União. Isto está ma-
terializado de forma inquestionável no art. 157 da CRFB/1988, que o 
coloca junto com o Fundo de Participação dos Estados (FPE):

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proven-
tos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem 
e mantiverem;
II - Vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União 
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

O aporte do IRRF para o fundo do RPPS, criado nos termos do art. 
249 da CRFB/1988, faz com que este deixe de ser um recurso do ente 
federado disponível para os gastos correntes e uso imediato. Nesse 
compasso, salvo melhor juízo, não se vislumbra inconstitucionalidade 
no aporte pelo Estado do IRRF para seu RPPS, sobretudo porque tudo 
isso se dá em consonância com o disposto no art. 249, da CRFB/1988 
e para cumprir a finalidade de interesse público. Afinal, a previdência 
social é um direito fundamental de índole social, como determina o 
art. 6º, da CRFB/1988:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o traba-
lho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.

Se, nos termos do art. 6º da CRFB/1988, a previdência social é direito 
fundamental de índole constitucional, seu provimento exsurge como 
dever de Estado, que tem a incumbência de promovê-lo e garanti-lo. 
Enfim, a previdência social é DEVER DO ESTADO e quem a promo-
ve favorece o atendimento a um DIREITO FUNDAMENTAL SUBJETIVO 
PÚBLICO DO CIDADÃO.

Por outro giro, o art. 249 da CRFB/1988, ao admitir a possibilida-
de de os entes federados constituírem fundos integrados por recursos 
provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza, firma, de forma inquestionável, um mecanismo constitu-
cionalmente modelado para assegurar recursos para o pagamento de 
proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos ser-
vidores e seus dependentes. A constituição desses fundos, assim, vem 
exatamente para assegurar ao cidadão (no caso, servidor público), seu 
direito fundamental à previdência social. Em outras palavras, é para 
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realizar o direito fundamental à previdência social que esses fundos 
são constituídos.

Nesse compasso, toda compreensão do dispositivo constitucional, 
das leis infraconstitucionais e dos procedimentos necessários à cons-
tituição do fundo deve se dar no sentido de privilegiar e realizar o 
direito fundamental à previdência social, viabilizando sua efetivação 
e desonerando sua viabilização. Não cabem, portanto, interpretações 
restritivas ou mesmo determinações formais (“legalismos estéreis”) 
que possam obstaculizar a realização do direito fundamental à previ-
dência social, sobretudo quando a alternativa abraçada é exatamente a 
determinada pela CRFB/1988.

Como ressabido, toda interpretação da própria Constituição e da le-
gislação infraconstitucional deve privilegiar o atendimento aos direitos 
fundamentais, razão pela qual se impõe a necessidade de interpretar 
adequadamente as normas que favoreçam o atendimento do direito 
fundamental de índole social à previdência social. É de se frisar que 
a luz irradiada de um sistema objetivo de normas de direitos funda-
mentais (sociais) ilumina o direito infraconstitucional, cabendo ao 
operador do direito enxergar tal sistema no momento de interpretar e 
aplicar as normas que conduzirão o caso,8 a fim de otimizar e se fazer 
concretizar os direitos fundamentais.9

8 Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho (Direito constitucional e teoria 
da constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 1141): Como se deduz das 
considerações do texto, as normas dos direitos fundamentais são entendidas como 
exigências ou imperativos de optimização que devem ser realizadas, na melhor me-
dida possível, de acordo com o contexto jurídico e respectiva situação fática.

9 Nesse sentido, SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, 
Daniel. Curso de direito constitucional. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 240. Como 
afirmam os Autores, “o tema da eficácia e efetividade da constituição relaciona-se 
com o plano da concretização constitucional, no sentido da busca da aproximação 
tão íntima quanto possível entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. 
Nessa perspectiva, o princípio da máxima eficácia e efetividade (também chamado 
de princípio da eficiência) implica o dever do intérprete e aplicador de atribuir o 
sentido que assegure maior eficácia às normas constitucionais. Assim, verifica-se 
que a interpretação pode servir de instrumento para assegurar a otimização da efi-
cácia e da efetividade, e, portanto, também da força normativa da constituição.” 
Como afirma Luís Roberto Barroso (Curso de direito constitucional contemporâneo: Os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 306), “efetividade significa a realização do Direito, a atuação prática 
da norma, fazendo prevalecer no mundo dos fatos os valores e interesses por ela 
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Se faz necessária, portanto, uma hermenêutica vinculada aos direitos 
fundamentais, os direitos fundamentais (sociais) como eixo central, 
vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico. As normas in-
fraconstitucionais devem ser interpretadas à luz (por este motivo o 
“efeito de irradiação”), dos direitos fundamentais sociais.

Nesse sentido, a interpretação conforme os direitos fundamentais, 
no caso, sociais, é técnica que inspira e conforma o próprio agir es-
tatal e judicial. Pari passu, condiciona a interpretação e a aplicação da 
lei financeira e previdenciária, devendo o intérprete observar os con-
ceitos presentes na legislação no intuito de otimizar, facilitar, estimular 
e fomentar a promoção dos direitos sociais.

Enfim, um entendimento que admitisse a proibição da afetação dos 
valores resultante da participação do Estado na receita tributária de um 
tributo federal (no caso, IRRF) ao fundo previdenciário estaria limi-
tando a operacionalização do mecanismo previsto no art. 249 que foi 
constitucionalmente modelado para favorecer a realização de um di-
reito fundamental à previdência social. Nesse compasso, um entendi-
mento assim errôneo e enviesado estaria dificultando, desestimulando 
e prejudicando a promoção dos direitos fundamentais de índole social.

Registre-se que o STF, ao analisar o fundo previdenciário a que se re-
fere o art. 250, da CRFB/1988 (Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social - FRGPS)10 procedeu a uma interpretação conforme a constitui-
ção e entendeu, de forma ampliativa, que a previsão de aportar bens, 
direitos e ativos de qualquer natureza, não deveria excluir a hipótese 
de os demais recursos pertencentes à previdência social também serem 
aportados. Veja o julgado:

tutelados. Simboliza, portanto, a aproximação, tão íntima quanto possível, entre 
o dever-ser normativo e o ser da realidade concreta. O intérprete constitucional 
deve ter compromisso com a efetividade da Constituição: entre interpretações 
alternativas e plausíveis, deverá prestigiar aquela que permita a atuação da von-
tade constitucional, evitando, no limite do possível, soluções que se refugiem no 
argumento da não autoaplicabilidade da norma ou na ocorrência de omissão do 
legislador.

10 Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios 
concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua 
arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos 
de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração 
desse fundo.
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Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. LC 101, de 
4-5-2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). MP 1.980-22/2000. (…) LC 
101/2000. Vícios materiais. Cautelar indeferida. (…) Art. 68, caput: o art. 
250 da Carta Cidadã, ao prever a instituição de fundo integrado por bens, 
direitos e ativos de qualquer natureza, não excluiu a hipótese de os demais 
recursos pertencentes à previdência social, até mesmo os provenientes da 
arrecadação de contribuições, virem a compor o referido fundo. Ademais, 
nada impede que providência legislativa de caráter ordinário seja veiculada 
em lei complementar. LC 101/2000. Interpretação conforme a Constituição.
(ADI 2.238MC, Rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, julgamento em 9-8-2007, 
Plenário, DJE de 12-9-2008.)

Obviamente, há de se atentar que, nos termos do art. 165, § 9º, da 
CRFB/1988, cabe à lei complementar de cada ente federado estabelecer 
as condições para a instituição e funcionamento de fundos. Confira-se:

Art. 165. […] § 9º. Cabe à lei complementar:
II - Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 
direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamen-
to de fundos.

Nesse compasso, diversas leis complementares foram exaradas pelos 
Estados para disciplinar a constituição de fundos e seu funcionamen-
to. Nesse sentido, em cada um desses entes federados deve-se observar 
o que determina a lei complementar, de forma que a lei ordinária de 
que trata o art. 249 da CRFB/1988 que dispuser sobre a natureza e ad-
ministração do fundo deve estar em conformidade com a norma geral 
do ente federado prevista no art. 165, § 9º, da CRFB/1988.

Por fim, vale ressaltar que essa espécie de “gestão pública” que o fun-
do previdenciário previsto no art. 249 da CRFB/1988 possibilita, deve 
observar as determinações da Lei 4.320, de 7 de março de 1964, verbis:

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que 
por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, 
facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.
Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos espe-
ciais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em 
créditos adicionais.
Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo 
positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o 
exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.
Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas pecu-
liares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, 
elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
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Naturalmente, a lei pode estabelecer mecanismos peculiares de con-
trole, prestação e tomadas de contas, mas não pode afastar as verifica-
ções de estilo dos tribunais de contas. Entretanto, salvo melhor juízo, 
nada se pode observar, nas normas gerais nacionais, que obste tanto a 
constituição de fundo, como a vinculação ao fundo das receitas decor-
rentes do IRRF.

4. FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA PÚBLICA

Se os RPPS fossem equilibrados financeira e atuarialmente, não fa-
ria sentido os recursos transitarem pelo orçamento do ente federati-
vo. Nesse compasso, mostra-se interessante um modelo de organiza-
ção dos RPPS com fundos destinados a custear os benefícios, uma vez 
que se trata de recurso dos servidores públicos e não da sociedade 
como um todo.

A ideia de fundos privados faz com que os RPPS funcionem de for-
ma similar ao que se modelou para a previdência complementar. Esse 
fundo, porém, se destina a pagar os benefícios definidos na legislação, 
portanto, não apresenta contas individualizadas.

É importante destacar que o dispositivo constitucional é expresso ao 
prever que compete à lei do ente federado definir a natureza do fundo. 
A competência é da lei do ente federado em razão do princípio fede-
rativo (art. 1º da CFRB/1988) e da autonomia (art. 18 da CFRB/1988), 
bem como da expressa disposição do art. 249 da CRFB/1988, que de-
termina que cada um dos entes federados é que deve criar seu fundo. 
Note-se que o art. 249 da CRFB/1988 não determina a natureza do 
fundo (público ou privado), ao contrário, pelo menos à primeira vista, 
deixa a fixação dessa natureza a cargo da lei de cada um dos entes fe-
derativos que o instituir.

É verdade que, quando o constituinte quis definir a natureza (pú-
blica) de um fundo, ele o fez de forma expressa, como ocorre no caso 
do Regime de Previdência Complementar, que até o advento da EC no 
103/2019 só podia ter natureza pública e, depois da referida emen-
da constitucional, passou a poder ter natureza pública ou privada. 
Vejamos a redação do § 15, do art. 40 da CRFB/1988, na redação ante-
rior e posterior à EC no 103/2019:

Art. 40. […] § 15. O regime de previdência complementar de que trata o 
§ 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, ob-
servado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por inter-
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médio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza 
pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios 
somente na modalidade de contribuição definida.
(Redação dada pela EC nº 41/2003, revogada pela EC no 103/2019)
Art. 40. […] § 15. O regime de previdência complementar de que trata o 
§ 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição 
definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio 
de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta 
de previdência complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 103, de 2019)

Percebe-se que a Constituição de 1988 não define expressamente a 
natureza do fundo a que se refere o seu art. 249, mas atribui à lei do 
ente federado essa tarefa.

Em uma primeira verificação, em princípio, parece não existir entra-
ve constitucional a adoção de fundo de natureza privada. Em reforço 
a essa ideia, é preciso recordar que essa não é uma novidade no or-
denamento jurídico brasileiro, pois, conforme demonstrado, o fundo 
do Regime de Previdência Complementar (RPC) também poderá ser 
gerido por entidade de natureza aberta, privada, ainda que esteja a 
depender de lei específica (art. 33, da EC no 103/2019).

No âmbito da legislação infraconstitucional, a regência normativa 
dos fundos previdenciários consta do art. 6º da Lei n. 9.717/98, litteris:

Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, 
com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que 
trata o artigo 1º e, adicionalmente, os seguintes preceitos:
I - Estabelecimento de estrutura técnico-administrativa, com conse-
lhos de administração e fiscal e autonomia financeira; (Vide Medida 
Provisória nº 2.043-20, de 2000) (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.187-13, de 2001)
II - Existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unida-
de federativa;
III - Aporte de capital inicial em valor a ser definido conforme diretrizes 
gerais; (Vide Medida Provisória nº 2.187-12, de 2001) (Revogado pela 
Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)
IV - Aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho 
Monetário Nacional;
V - Vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos 
para empréstimos de qualquer natureza, inclusive à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração indireta e 
aos respectivos segurados;
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VI - Vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de 
títulos do Governo Federal;
VII - 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;
VIII - Estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme 
parâmetros gerais;
IX - Constituição e extinção do fundo mediante lei.
Parágrafo único. No estabelecimento das condições e dos limites para apli-
cação dos recursos dos regimes próprios de previdência social, na forma 
do inciso IV do caput deste artigo, o Conselho Monetário Nacional deverá 
considerar, entre outros requisitos: (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
I - A natureza pública das unidades gestoras desses regimes e dos recursos 
aplicados, exigindo a observância dos princípios de segurança, proteção e 
prudência financeira; (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)
II - A necessidade de exigência, em relação às instituições públicas ou pri-
vadas que administram, direta ou indiretamente por meio de fundos de 
investimento, os recursos desses regimes, da observância de critérios rela-
cionados a boa qualidade de gestão, ambiente de controle interno, históri-
co e experiência de atuação, solidez patrimonial, volume de recursos sob 
administração e outros destinados à mitigação de riscos. (Incluído pela Lei 
nº 13.846, de 2019)

Evidencia-se nos preceitos descritos no art. 6º, da Lei n. 9.717/1998, 
que nenhum deles determina que o fundo previdenciário instituído 
no RPPS, nos moldes do permissivo constitucional do art. 249, da 
CRFB/1988, tenha, necessariamente, que ser de natureza pública.

Destaca-se ainda o disposto no inciso I, do parágrafo único, do 
art. 6º, da Lei n. 9.717/1998, que menciona a natureza pública das 
unidades gestoras do regime (RPPS), que, no ente federado, pode 
ser da Administração Direta (uma Secretaria, por exemplo) ou da 
Administração Indireta (Autarquia, normalmente). Veja que dispõe 
sobre a natureza pública do RPPS e não do fundo previdenciário, que 
continua, em um primeiro olhar, podendo ter natureza privada.

Cumpre sobrelevar que o inciso II, do parágrafo único, do art. 6º da 
Lei no 9.717/98 exige das instituições públicas ou privadas que admi-
nistrem os fundos a conduta que nele está descrita. Público ou priva-
do, existem regras específicas para disciplinarem os procedimentos de 
gestão do fundo.

Entretanto, em que pesem os argumentos esgrimidos, é preciso ter 
em conta que os recursos aportados para o fundo são públicos. Em 
outras palavras, existe “dinheiro público” que deve ser aportado ao 
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fundo do art. 249 da CRFB/1988. Em tese, os recursos se destinam a 
pagar benefícios para servidores públicos, portanto, “pertencem”, em 
alguma medida, aos servidores. Da mesma forma, é verdade que se 
pode aportar dinheiro público em fundo privado, quando assim de-
terminar a lei (tal como quando se destina recursos para uma empresa 
pública ou para uma sociedade de economia mista). Porém, a mera 
destinação das contribuições previdenciárias não exaure o dever esta-
tal de custeio do regime previdenciário.

Diferentemente do que ocorre com o regime próprio de previdên-
cia (que pode vir a contar com os recursos do fundo previsto no art. 
249 da CRFB/1988), o regime de previdência complementar tem con-
tribuição definida e, uma vez vertidas as contribuições, estas passam 
a integrar, definitivamente, o patrimônio do servidor, exaurindo-se a 
responsabilidade do ente público. No caso em estudo, todavia, a res-
ponsabilidade do ente público persevera, ao contrário do que se dá no 
regime de previdência complementar.

Ao transferir recursos para um fundo privado, o Estado não teria 
qualquer contrapartida, mas apenas estaria transferindo a gestão de 
recursos públicos para um fundo privado. Como se não bastasse, o 
ente público seguiria responsável por arcar com as despesas com a 
previdência social do servidor público se o fundo não for capaz de 
suportar os gastos. Não existiria, na hipótese de se adotar um fundo 
previdenciário de natureza privada, cotas individualizadas de servido-
res públicos, mas os recursos deveriam fazer face a gastos que, se não 
forem suficientes, devem ser suplementados por recursos do Erário.

Se o fundo em estudo for privado, caberia questionar quem seria o 
proprietário dos recursos. Ao contrário, no fundo de previdência com-
plementar, cada servidor tem uma cota (passível de ser multiplicada 
pelo montante vertido). No caso de um eventual fundo previdenciário 
privado (do art. 249 da CRFB/1988) não existe uma cota que possa 
pertencer a cada servidor público de forma individualizada. E a despe-
sa para fazer face às aposentadorias, na insuficiência dos recursos do 
fundo, seguiria sendo pública.

Em linha de conclusão, em que pese o art. 249 da CRFB/1988 não 
determinar a natureza do fundo (público ou privado), deixando a fi-
xação dessa natureza a cargo da lei de cada um dos entes federativos 
que o instituir, parece mesmo que não se poderia admitir a existência 
de um fundo privado que deva receber aportes de recursos públicos, 
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mantendo o Estado a responsabilidade pelos dispêndios com a previ-
dência. A natureza do fundo do art. 249, salvo melhor juízo, parece, 
necessariamente, ter de ser, assim, pública.

5. CONCLUSÃO

À luz do exposto e, salvo melhor juízo, conclui-se que não é possível 
a constituição de fundo de natureza privada para se dar atendimento 
ao disposto no art. 249 da CRFB/1988. Por outro giro, é possível a 
vinculação do aporte da receita transferida do Imposto de Renda da 
Pessoa Física Retido na Fonte (IRRF) dos servidores públicos do ente 
federado, por um determinado período de anos ao fundo público de 
que trata o art. 249 da CRFB/1988. A vinculação dos repasses do IRRF, 
por lei ordinária estadual, para cobertura do déficit atuarial de seu 
regime próprio de previdência através de seu aporte em fundos de na-
tureza pública de que trata o artigo 249 da CRFB/1988 deve observar 
o que determina a lei complementar editada nos termos do art. 165, § 
9º, da CRFB/1988 de cada um dos entes federados.
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