


CARTA AOS PARLAMENTARES

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DA UNIÃO

(1) Arrecadação da contribuição do servidor ativo, anterior à Emenda nº 41, de 2001, que instituiu a alíquota mínima de 11% e a contribuição dos  aposentados e pensionistas.  
Valores em bilhões de reais;
(2) Após a Emenda 41, de 2003, e a Lei nº 10.887, de 2004, que elevou a alíquota da contribuição patronal de 11% para 22% sobre a remuneração do servidor ativo da União, e 
instituiu a contribuição de 11% para aposentados e pensionistas;
(3) Contribuição de 7,5% apenas para o custeio das pensões dos dependentes de servidores militares, conforme Lei nº 3.765, de 1960.

 

(1) Valores em bilhões de reais;
(2) As despesas com aposentadorias e pensões do pessoal civil incluem os benefícios concedidos a cerca de 650 mil servidores celetistas incorporados ao regime jurídico 
único pela Constituição de 1988. O problema, do ponto de vista das entidades, é o INSS não fazer a compensação financeira ao regime próprio da União, mediante repasse 
das contribuições recolhidas pelos servidores celetistas até 1990. A decisão do constituinte foi decisiva para eliminar os conflitos diversos decorrentes da coexistência de dois 
regimes completamente distintos na administração pública, mas para garantir o equilíbrio, o INSS precisa compensar o RPPS da União, o que não é feito há mais de 20 anos;
(3) Não há contribuição previdenciária do servidor militar e patronal da União para custeio das reformas militares.  A contribuição de 7,5% incidente sobre a remuneração dos 
militares destina-se, apenas, ao custeio das pensões militares;
(4) Embora a União arque com as despesas de aposentados  e pensionistas da segurança pública do Distrito Federal por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal 
(FCDF), da ordem de R$ 2,9 bilhões, a partir de 2003 as contribuições passaram a ser recolhidas aos cofres do Distrito Federal, causando desequilíbrio previdenciário nas 
contas da União, que apenas arca com o ônus do pagamento dos benefícios. 

Os dados evidenciam claramente o quanto os servidores 
públicos civil têm sido os únicos alvos das reformas 
previdenciárias, enquanto o deficit dos militares federais e do 
FCDF são cada vez maiores, sem que nada seja feito para estes 
dois segmentos responsáveis por 43% do resultado de 2010.  
Não se pode perder de vista que o resultado do regime próprio 
do pessoal civil da União também é reflexo dos efeitos da 
Desvinculação das Receitas da União (DRU) sobre as 
contribuições previdenciárias, a falta de compensação 
financeira entre o regime próprio da União e os regimes geral 
(INSS) e próprios dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
embora haja determinação constitucional e legal para que se 
proceda à compensação (artigo 8º-A da Lei nº 9.796, de 1999). 
Outro aspecto que contribui para o resultado é o fato de a União 
ter elevado, somente em 2004, a contribuição patronal de 11% 

Os signatários desta carta aberta vêm ao Congresso Nacional 
manifestar seu repúdio ao PL nº 1992, de 2007, proposto com a 
finalidade de instituir a previdência complementar do servidor 
público federal ocupante de cargo efetivo e membro de Poder, 
podendo se estender aos Estados e Municípios.
A Constituição de 1988 foi originalmente escrita segundo um 
modelo em que o servidor público deve servir e proteger o 
Estado. Por assim ser, delegados, policiais, procuradores, 
promotores, magistrados, auditores, advogados públicos, 
médicos, professores, dentre outros servidores, não podem 
deixar de cumprir suas atribuições públicas por qualquer razão, 
nem mesmo pelo risco que representam às suas vidas e de seus 
familiares, sob pena de responderem administrativa e 
criminalmente.
Em contrapartida, a Constituição assegura um regime especial 
aos servidores públicos civis e membros de Poder, de caráter 
administrativo, o qual, de um lado, garante estabilidade e 

para 22%, enquanto no regime geral, para atingir o equilíbrio, o 
empregador sempre contribuiu com alíquota de 20%.

Além de não atacar fatores significativos que estão na raiz do 
atual resultado previdenciário, o modelo do PL 1992 fragiliza o 
serviço público ao torná-lo pouco atraente a bons profissionais. 
Nesse cenário de precarização, estão inseridos os futuros 
ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça e demais membros de todo Poder Judiciário, membros do 
Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, delegados, 
policiais, auditores, advogados públicos, médicos, professores, 
dentre outros servidores e membros do serviço público civil. 

Aprovar o PL 1992, de 2007, é cometer mais uma INJUSTIÇA 

com os servidores públicos civis. Vote NÃO!

aposentadoria com proventos integrais, mas de outro esses 
servidores contribuem para a previdência pública sobre a 
totalidade de suas remunerações, sujeitam-se ao “teto” 
remuneratório constitucional, não têm direito a fundo de garantia 
por tempo de serviço (FGTS), participação nos resultados da 
organização, dentre outros direitos assegurados apenas aos 
trabalhadores da iniciativa privada.  
Para equiparar os dois grupos no plano previdenciário – 
servidores públicos civis/membros de poder e trabalhadores do 
setor privado – o Governo alega a existência de um deficit da 
ordem de R$ 52,7 bilhões, sem explicitar a origem desse número, 
o que é bastante questionável.
O debate não traz a público a verdade dos fatos. Os números 
oficiais da previdência pública estão disponíveis nos Relatórios 
da Lei de Responsabilidade Fiscal da União de 2003 e 2010, a 
saber:

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DA UNIÃO EM 2010
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