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1 INTRODUÇÃO

O governo federal enviou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 287 
para o Congresso Nacional em dezembro de 2016, visando alterar parâmetros da 
previdência tanto dos trabalhadores do setor privado como dos servidores públicos 
civis. Essa proposta foi modificada na Comissão Especial, dando origem à chamada 
versão substitutiva de maio de 2017. O texto, no entanto, não chegou a ser votado 
no plenário da Câmara dos Deputados.

Com o intuito de reduzir as resistências de setores do parlamento e, 
consequentemente, obter mais votos, o governo apresentou uma emenda 
aglutinativa, em novembro de 2017, que não muda nada de essencial no tocante 
aos servidores públicos, mas torna as mudanças para os trabalhadores do setor 
privado mais brandas (por exemplo, reduz o tempo mínimo de contribuição e 
elimina as alterações previstas na previdência rural e no benefício não contributivo). 
Esta última versão não foi votada em fevereiro de 2018, como era planejado. Não 
obstante, considerando o grave quadro fiscal do país, acredita-se que a reforma da 
previdência voltará à pauta do Congresso no futuro próximo.

Este texto mensura os efeitos da reforma prevista no texto substitutivo da 
PEC no 287/2016 no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) federal. 

1. Os resultados deste capítulo foram quase todos apresentados na reunião do Comitê de Monitoramento e Avaliação de 
Políticas Públicas Federais realizada no dia 1o de setembro de 2017. A partir das sugestões dos participantes, bem como 
da reflexão dos próprios autores, foram realizadas inúmeras outras simulações para avaliar a robustez das estimativas 
e foram considerados diferentes cenários para contratações e reajustes salariais, devido às propostas dessa natureza 
que surgiram na época. Para manter o texto próximo à exposição realizada na reunião supracitada, essas estimativas 
adicionais foram omitidas. No entanto, o leitor interessado poderá consultar o Texto para Discussão no 2365 (Schettini, 
Pires e Santos, 2018), que documenta todos os resultados da pesquisa.
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea.
3. Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Dimac/Ipea.
4. Técnico de planejamento e pesquisa na Dimac/Ipea.
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Para tanto, realiza microssimulações não comportamentais a partir dos registros 
administrativos do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 
(SIAPE), disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, que apresenta uma 
abrangência muito boa entre os servidores civis do Poder Executivo. Mascarenhas, 
Oliveira e Caetano (2004), por sua vez, adotam um enfoque bastante parecido na 
avaliação dos efeitos da reforma de 2003 sobre o RPPS federal.5

Os resultados sugerem que as mudanças previstas nas pensões por morte 
poderiam gerar uma redução substancial nos gastos públicos. Por sua vez, as 
alterações nas aposentadorias programadas ocasionariam uma contenção equivalente 
nas despesas devido ao adiamento do ingresso na inatividade. Todavia, tais estimativas 
devem ser interpretadas com cuidado, uma vez que o servidor continua recebendo 
salários quando opta por adiar sua aposentadoria para gozar das condições previstas 
na regra de transição.

Este capítulo possui outras quatro seções. A seção 2 expõe as modificações 
previstas na PEC no 287/2016 no que se refere à previdência dos servidores, bem 
como discute os principais aspectos das reformas anteriores. Em seguida, a seção 3 
descreve o banco de dados, enquanto a seção 4 discute os resultados das simulações. 
Por fim, a seção 5 apresenta as considerações finais.

2 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS

Os servidores civis estão sujeitos a diferentes condições de acesso, fórmulas de 
cálculo e regras de atualização dos benefícios, de acordo com as suas datas de entrada 
no setor público. Mais especificamente, aqueles que entraram até o fim de 2003 
poderão se aposentar com o último salário (integralidade) e terão suas aposentadorias 
corrigidas da mesma forma que as remunerações dos funcionários ativos (paridade). 
Para os que entraram até 16 de dezembro de 1998, a paridade valerá para as 
pensões por morte que eventualmente instituírem. Cabe notar que, para ter acesso 
às condições diferenciadas, os servidores devem requerer o benefício pela regra de 
transição apropriada.

A regra de transição do art. 6o da Emenda Constitucional (EC) no 41/2003, 
aplicável a todos servidores que entraram até 2003, exige o cumprimento da idade 
mínima (60 anos para homens e 55 para mulheres) e do tempo de contribuição (35 e 
30 anos, respectivamente) previstos na regra permanente, além de anos adicionais 
de serviço público (vinte no lugar de dez). Por sua vez, o art. 3o da EC no 47/2005, 

5. As simulações simplesmente calculam o valor presente atuarial dos benefícios e das contribuições a partir das 
informações pessoais e funcionais de cada pessoa presente no banco de dados e de um conjunto de hipóteses – por 
exemplo, taxas de desconto, crescimento salarial, tábuas biométricas, tempo de contribuição anterior à entrada no 
serviço público e comportamento para aposentadoria. Para avaliar o efeito da reforma, são realizadas duas simulações, 
variando apenas a configuração de regras previdenciárias. Para mais detalhes sobre a metodologia, ver Schettini, Pires 
e Santos (2018).
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válido somente para aqueles que entraram antes de 1998, desconta um ano na idade 
mínima para cada ano de contribuição excedente, mas exige ainda mais tempo de 
serviço público (25 anos).6

As aposentadorias dos servidores que entraram a partir de 2004 serão iguais 
à média dos 80% maiores salários corrigidos pela inflação, e a atualização se dará 
na medida necessária para a manutenção do valor real. Ademais, aqueles admitidos 
após o início da vigência do Regime de Previdência Complementar (RPC), cuja 
data é 4 de fevereiro de 2013 no caso do serviço público federal do Poder Executivo, 
terão seus benefícios calculados por meio de uma fórmula mista: média dos 80% 
maiores salários de contribuição até o teto do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) (parcela de benefício definido) mais a complementação oriunda da entidade 
fechada de previdência complementar (modalidade de contribuição definida), 
denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal 
(Funpresp).7 Os servidores que entraram antes da vigência do RPC e que optaram 
por aderir a este regime também ficarão sujeitos ao teto do RGPS.8

As pensões por morte serão iguais ao salário do servidor ou o provento do 
aposentado falecido até o teto do RGPS acrescido de 70% do excedente, exceto no 
caso dos instituidores que ingressaram durante a vigência do RPC ou que, mesmo 
tendo entrado anteriormente, optaram por aderir ao regime. A atualização das 
pensões será igual ao reajuste concedido ao servidor no mesmo cargo que serviu de 
referência para a concessão do benefício, no caso dos instituidores que ingressaram 
antes de 1998 ou que entraram antes de 2003 e vierem a se aposentar por invalidez. 
No caso dos demais instituidores, a atualização se dará pela inflação.

Cumpre ressaltar que a diferenciação dos servidores por safras é de extrema 
relevância para simulações como as realizadas neste texto. Como será mostrado 
adiante, a própria proposta de reforma enviada pelo governo ao Congresso estabelece 
regras de transição diferentes para os servidores de acordo com a data de entrada. 
Mais precisamente, tal proposta impõe condições especiais (mais duras) para que 
a integralidade e a paridade sejam preservadas na regra de transição.

6. Professores da educação básica e servidores policiais possuem aposentadorias especiais. Os professores descontam 
cinco anos na idade mínima e no tempo de contribuição (Constituição Federal de 1988 – CF/1988 –, § 5o). Os policiais 
não têm idade mínima, bastando cumprir 30 (25) anos de contribuição se homem (mulher) (Lei Complementar – LC  
no 144/2014, que atualizou a LC no 51/1985).
7. De acordo com a Lei no 12.618/2012, o início da vigência do RPC é definido como a data em que a entidade fechada 
de previdência complementar do respectivo Poder entrar em funcionamento. O Decreto no 7.808, de 20 de setembro de 
2012, criou a Funpresp do Poder Executivo (Funpresp-Exe), que entrou em funcionamento em 4 de fevereiro de 2013, 
e a União assinou um convênio com esta entidade para a administração de um plano específico dos servidores do 
legislativo (LegisPrev). Por sua vez, a Funpresp do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) foi criada pela Resolução no 496 do 
Supremo Tribunal Federal, em 29 de outubro de 2012, e entrou em funcionamento em 14 de outubro de 2013, tendo 
recebido a adesão do Ministério Público da União.
8. Visando incentivar a migração para o RPC, a Lei no 12.616/2012 concedeu um benefício especial (proporcional ao 
tempo de contribuição anterior) para os servidores em exercício que realizassem a opção pelo novo regime no prazo 
de dois anos. Tal prazo foi reaberto por dois anos pela Lei no 13.328/2016.
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Recentemente, o governo realizou mudanças bastante significativas na duração 
das pensões por morte instituídas por cônjuges ou companheiros. Segundo a Lei 
no 13.135/2015 (conversão da Medida Provisória no 664/2014), além da carência de 
dezoito contribuições mensais, o casamento ou união estável deve ter sido realizado 
há pelo menos dois anos para que o benefício possa ser estabelecido. A duração 
da pensão, que antes era sempre vitalícia para cônjuges e companheiros, passou a 
depender da idade do beneficiário. Os prazos agora são os seguintes: i) três anos 
quando o beneficiário nessa condição for menor de 21 anos de idade; ii) seis 
anos se ele tiver entre 21 e 26 anos; iii) dez anos se sua idade estiver no intervalor 
de 27 e 29 anos; iv) quinze anos quando ele possuir entre 30 e 40 anos; v) vinte 
anos se ele tiver entre 41 e 43 anos; e vi) vitalícia se o beneficiário tiver 44 anos 
ou mais de idade.

A PEC no 287/2016 foi enviada pelo governo ao Congresso em dezembro 
de 2016. Tal proposta de reforma prevê uma série de mudanças paramétricas 
na previdência dos servidores e principalmente na dos trabalhadores do setor 
privado, incluindo a previdência rural e a não contributiva.9 Neste trabalho, 
considera-se a versão substitutiva aprovada pela Comissão Especial em abril de 
2017 – que não apresenta diferenças relevantes em relação à emenda aglutinativa 
de novembro do mesmo ano no que se refere à previdência dos servidores públicos. 
No entanto, a versão substitutiva da PEC realiza diversas modificações na proposta 
original do governo.

Cumpre destacar as três principais diferenças nas regras permanentes das 
aposentadorias. Primeiramente, a proposta original previa a equalização da idade 
mínima de homens e mulheres em 65 anos, mas a redação atual aumenta a 
idade mínima dos homens para 65 e a das mulheres para 62. Em segundo lugar, 
o texto submetido pelo governo propunha acabar com as aposentadorias especiais 
caracterizadas por categorias profissionais, mas a versão aprovada na Comissão prevê 
condições diferenciadas para os professores da educação básica e para os servidores 
policiais. Mais precisamente, os docentes poderão se aposentar com 60 anos de 
idade e 25 de contribuição, independentemente do sexo, e os policiais poderão ter 
a idade mínima reduzida por meio de Lei Complementar, respeitado o mínimo de 
55 anos para ambos os sexos. Em terceiro, o texto do relator mudou a fórmula 
de cálculo dos proventos. Na proposta do governo, os valores dos benefícios seriam 

9. A PEC no 287/2016 foi enviada para o Congresso no dia 5 de dezembro de 2016. No dia 19 de abril de 2017, o 
relator da Proposta na Comissão Especial, deputado Arthur Oliveira Maia, do Partido Popular Socialista (PPS) da Bahia, 
apresentou parecer favorável nos termos de um substitutivo, que contém algumas mudanças em relação ao texto original. 
O relatório foi aprovado na Comissão no dia 3 de maio do mesmo ano (23 votos a 14), mas essa versão não chegou 
a ser votada no Plenário da Câmara. O governo apresentou uma emenda aglutinativa em novembro de 2017 visando 
obter mais apoio, mas este texto não muda nada de essencial no tocante aos servidores em relação ao substitutivo. 
Esta última versão não foi votada no início de 2018 como desejava o governo e acabou saindo de pauta. Caso a PEC 
seja eventualmente aprovada na Câmara, ela deverá ainda passar pelo Senado Federal, onde poderá ser rejeitada, 
aprovada integralmente ou sofrer mudanças e ter que retornar para a Câmara.
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iguais a 51% da média dos salários de contribuição mais 1% para cada ano de 
contribuição. Por sua vez, o texto do relator prevê 70% da média mais 1,5% para 
cada ano de contribuição além do mínimo do primeiro ao quinto, 2% do sexto ao 
décimo e 2,5% do décimo primeiro em diante. Nos dois casos, a média é limitada 
ao teto no caso dos servidores que participam do RPC. A mesma fórmula vale para 
as aposentadorias por incapacidade permanente (piso de 70% da média), exceto 
se decorrente de acidente em serviço ou doença profissional (100% da média).

Essas condições não seriam aplicadas imediatamente a todos os servidores 
devido às regras de transição previstas. Os servidores em atividade que já preencheram 
as condições para aposentadoria programada não seriam afetados, e os demais 
poderiam inicialmente se aposentar com 60 anos de idade e 35 de contribuição se 
homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher, desde que cumprissem 
um pedágio de 30% do tempo de contribuição restante na data da publicação da 
emenda e que tivessem completado vinte anos de serviço público. No entanto, a 
partir do terceiro exercício posterior à aprovação, as idades mínimas da regra de 
transição seriam acrescidas em um ano a cada dois decorridos até atingir os limites 
da regra permanente. Aqueles que entraram antes de 1998 poderiam reduzir um dia 
na idade mínima para cada dia de contribuição que exceder o mínimo requerido.
Contudo, deve-se observar que todos que entraram antes de 2003 deveriam observar 
as idades mínimas da regra permanente para poderem se aposentar com o último 
salário. Nesse sentido, a PEC gera um incentivo grande para os servidores adiarem 
suas aposentadorias.

Algumas das mudanças mais relevantes na previdência dos servidores 
dizem respeito ao cálculo das pensões por morte, e o texto substitutivo mantém 
praticamente todas as propostas submetidas pelo governo. Sob a regra atual, os 
beneficiários obtêm a totalidade da base de cálculo descrita anteriormente. Quando 
há mais de um dependente qualificado, a pensão é dividida em cotas iguais, que são 
reversíveis: se algum dos beneficiários perde a condição de pensionista (por exemplo, 
quando os filhos ultrapassam os 21 anos de idade), sua parcela é redistribuída aos 
demais. Além disso, é perfeitamente possível acumular mais de uma pensão ou 
pensão e aposentadoria. A proposta de reforma mudaria três aspectos da regra 
vigente. No cenário da reforma, as pensões seriam iguais a uma cota familiar igual a 
50% da base de cálculo acrescida de 10% por dependente. Além disso, ela acabaria 
com a reversibilidade e vedaria a acumulação de benefícios, exceto se a soma não 
ultrapassar dois salários-mínimos.

Antes de prosseguir, cabe notar que a PEC no 287/2016 realiza outras mudanças 
que ou são menos relevantes no agregado (tal como a alteração na base de cálculo 
das contribuições dos inativos e pensionistas portadores de doenças incapacitantes) 
ou não são passíveis de mensuração de acordo com a metodologia adotada, pois 
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devem ter efeito apenas indireto (judicialização, por exemplo).10 Isto posto, deve-se 
observar que reformas como essa sempre ensejam avaliações dos seus efeitos, dada 
sua relevância para as finanças públicas e para a economia de modo geral.

Com o trabalho anterior que mais se assemelha a este estudo, Mascarenhas, 
Oliveira e Caetano (2004) realizam microssimulações usando o cadastro do SIAPE 
para estimar o efeito da reforma de 2003 sobre o RPPS federal. Outros autores, 
como Magalhães e Bugarin (2004), adotam um modelo de coorte idade-sexo, que 
é bastante utilizado para reduzir os custos computacionais ou quando microdados 
não estão disponíveis. Souza et al. (2006) realizam simulações usando os dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para mensurar os efeitos 
da mesma reforma sobre o sistema previdenciário brasileiro de uma forma geral e 
mostram que o impacto diminui com as alterações no texto original promovidas 
pela Câmara, pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal. Giambiagi et al. 
(2007) usam os dados da PNAD para simular outras mudanças, por exemplo, a 
interrupção do crescimento do piso previdenciário e a introdução de idade mínima 
no setor privado.

Caetano (2008) apresenta estimativas dos efeitos fiscais da introdução do RPC 
no serviço público federal, mostrando que o custo de transição é positivo entre vinte 
e trinta anos após o início da vigência do regime, devido à perda de arrecadação, e 
que depois disso a redução nos gastos supera os custos de tal política. Ferreira (2008), 
Rangel e Saboia (2013), Amaral, Giambiagi e Caetano (2013) e Rodrigues e Afonso 
(2015) analisam o efeito do RPC do ponto de vista dos servidores, avaliando, por 
exemplo, o impacto nas taxas de reposição das aposentadorias.

3 DADOS

O gráfico 1 mostra a evolução dos gastos com pessoal da União desde 2000 de 
acordo com o Boletim Estatístico de Pessoal (BEP), elaborado pelo Ministério 
do Planejamento. O índice não diferencia as despesas com servidores estatutários 
daquelas com empregados celetistas e temporários, mas acredita-se ele retrata as 
tendências gerais no período analisado. Em particular, o crescimento acentuado 
da folha de pagamentos até 2010 e a estabilização posterior estão de acordo com 
a política de recursos humanos adotada pelo governo federal nesses anos.

10. Exemplos disso são: i) a possibilidade de readaptação de servidor que adquirir incapacidade para o cargo em que 
estiver investido; ii) a obrigatoriedade de avaliações periódicas para os que tiverem adquirido incapacidade permanente 
e não forem passíveis de readaptação; iii) exigência de avaliação biopsicossocial para caracterização do servidor como 
deficiente para fins de aposentadoria especial; iv) vedação, para fins de aposentadoria especial, à caracterização 
por categoria profissional ou ocupação das atividades exercidas em condições especiais que prejudicam a saúde; e  
v) exclusão da previsão de aposentadoria especial para os servidores que exercem atividade de risco, sem especificação 
(os policiais passaram a ser tratados explicitamente).
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GRÁFICO 1
Gastos com pessoal da União (2000-2016)1
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Fonte: BEP/Ministério do Planejamento.
Nota: 1 O deflator é o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

De modo geral, pode-se dizer que o período de 2004 a 2010 é marcado 
por um ritmo elevado de contratações e de acréscimos salariais. Como a imensa 
maioria dos benefícios previdenciários possui paridade, os gastos com inativos e 
pensionistas também aumentaram no mesmo período. O número de aposentadorias 
concedidas – que experimentou um pico em 2003 (durante a tramitação da reforma) 
e depois diminuiu – apresentou crescimento gradual a partir de 2004. No entanto, 
de 2011 em diante, nota-se que tanto os salários como as aposentadorias e pensões 
ficam estáveis. Portanto, no período recente, não seria correto afirmar que existem 
sinais de crescimento descontrolado das despesas com pessoal.

A tabela 1 apresenta valores aproximados, em reais constantes, das despesas 
com pessoal civil do Poder Executivo – responsável por cerca de 70% dos salários 
do quadro civil da União e por mais de 75% de todas as aposentadorias e pensões do 
RPPS federal – a partir de 2010. Os dados são oriundos da base Siga Brasil, um 
sistema de informações sobre o orçamento público federal mantido pelo Senado 
Federal. Tais despesas, que oscilam na faixa de R$ 130 bilhões, representaram 
aproximadamente 2% do PIB em 2016.

O SIAPE reúne informações cadastrais e financeiras individualizadas dos servidores 
civis ativos e dos aposentados do Poder Executivo federal, bem como dos pensionistas e 
dependentes cadastrados. Trata-se de um banco de registros administrativos, concebido nos 
anos 1990, principalmente para melhorar a gestão da folha de pagamentos. Cabe notar 
que o SIAPE não abrange o Banco Central e a Agência Brasileira de Inteligência, dado 
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que estes órgãos administram sua própria folha de pagamentos de forma descentralizada. 
Os servidores do Ministério das Relações Exteriores que estão lotados fora do país 
também não são considerados. É interessante observar que comparecem no SIAPE os 
funcionários antigos dos ex-territórios federais que são de responsabilidade da União. 
Os dados usados no presente trabalho são oriundos de uma extração de julho de 2016.

TABELA 1
Gastos com pessoal civil do Poder Executivo federal (2010-2016)
(Em R$ bilhões)

2010 2012 2014 2016

Salários1   70,1   70,4   76,4   73,5

Aposentadoria e pensões2   59,2   61,0   63,1   59,3

Total 129,3 131,3 139,5 132,8

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal.
Notas: 1 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil (elemento de despesa 11).

2 Aposentadorias e pensões do RPPS (elementos 1 e 3). Exclui gastos com militares e seus dependentes e com  
anistiados políticos.

O banco de dados apresenta cerca de 543 mil vínculos de servidores ativos, 
desconsiderando os celetistas e demais temporários, como médicos residentes. 
É importante observar que a estrutura etária do serviço público não guarda 
relação direta com a demografia da população como um todo, mas sim com a 
política de contratação e as regras de aposentadorias vigentes em cada época. 
O gráfico 2 apresenta a pirâmide elaborada a partir do cadastro de servidores 
ativos, o qual apresenta 55% de homens. Nota-se que a distribuição possui um 
perfil bimodal. Os servidores na faixa de 20 e 30 anos foram majoritariamente 
contratados após 2000, enquanto os demais são, em sua maior parte, oriundos 
de safras anteriores, principalmente das décadas de 1980 e 1990. A frequência 
começa a diminuir na faixa dos 50 anos como reflexo das regras de elegibilidade.

O gráfico 3 apresenta, no painel 3A, a pirâmide dos aposentados. O banco 
de dados conta com quase 392 mil inativos, dos quais apenas 45% são homens, 
uma vez que as mulheres podem se aposentar mais cedo e apresentam maior 
longevidade. Cabe notar que a presença de pessoas relativamente jovens nessa 
distribuição reflete principalmente as aposentadorias por invalidez e das pessoas 
com deficiência, além dos servidores policiais, cuja elegibilidade não está relacionada 
à idade. O painel 3B do gráfico, por sua vez, mostra a pirâmide dos pensionistas. 
Há 300 mil deles no banco de dados, entre os quais as mulheres são a imensa 
maioria, respondendo por mais de 90% dos registros. O número de instituidores de 
pensão – isto é, ex-servidores falecidos que deram origem a pensões por morte – é 
bem menor, não ultrapassando 250 mil.
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GRÁFICO 2
Pirâmide etária dos servidores ativos (2016)
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Fonte: SIAPE/Ministério do Planejamento.

GRÁFICO 3
Pirâmides etárias dos aposentados e pensionistas (2016)
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3B – Pensionistas
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Fonte: SIAPE/Ministério do Planejamento.

Vale ressaltar que a participação dos homens entre os pensionistas se equipara 
à das mulheres nas idades até 21 anos, uma vez que nessa parte da distribuição 
os dependentes são geralmente filhos de ex-servidores. No entanto, a partir dos 
21 anos, a participação das mulheres torna-se predominante. Com efeito, mortes 
de servidores ou aposentados homens geram pensões vitalícias para cônjuges ou 
equivalentes com maior frequência do que o falecimento de mulheres, mas não 
se deve desconsiderar que legislações antigas concediam pensões vitalícias para 
filhas de servidores.11

Outro aspecto que deve ser destacado é o perfil das remunerações. O gráfico 4 
apresenta um histograma dos valores mensais dos salários de contribuição, das 
aposentadorias e das pensões por morte, e percebe-se que as três distribuições são 
assimétricas à direita. Por exemplo, embora a remuneração média dos ativos seja 
igual a R$ 8,7 mil, 50% dos servidores possuem vencimentos até R$ 7 mil e apenas 
25% recebem salários superiores a R$ 11 mil. Os valores médios das aposentadorias 
e pensões são iguais a R$ 7,8 mil e R$ 5,7 mil, respectivamente. Porém, deve-se 
observar que a dispersão é elevada em ambos os casos.

11. Mais informações a respeito da Lei no 3.373, de março de 1958, disponíveis em: <https://goo.gl/o78Auq>.
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GRÁFICO 4
Valores mensais dos salários de contribuição e dos benefícios de aposentadorias e 
pensões (2016)
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Fonte: SIAPE/Ministério do Planejamento.
Obs.: Omite-se parte da cauda direita da distribuição (que vai até mais de R$ 33 mil) para visualização.

4 RESULTADOS ATUARIAIS

Nesta seção são apresentados os resultados da avaliação da reforma prevista no 
texto substitutivo da PEC no 287/2016. Essas simulações supõem que a reforma 
entra em vigor em 2018, tal como pretendia o governo inicialmente. Além disso, 
não é considerada a reposição dos servidores que se aposentam.12

O resultado agregado é apresentado no gráfico 5, que mostra a trajetória 
estimada para o deficit considerando as regras atuais e as previstas na reforma. 
A área entre as duas curvas é a estimativa de quanto o governo seria capaz de 
economizar com o RPPS, levando-se em consideração somente os segurados 

12. Cabe mencionar brevemente algumas das suposições adotadas nas simulações. As hipóteses biométricas e financeiras 
são: i) a mortalidade dos servidores, aposentados e pensionistas válidos é igual à da população em geral, resumida 
na tábua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014 extrapolada; ii) a mortalidade dos inválidos 
segue a tábua do Instituto de Aposentadora e Pensões dos Bancários (IAPB) de 1957; iii) o crescimento salarial por 
antiguidade (progressão na carreira) é igual a 1% ao ano, enquanto os acréscimos por produtividade (reajustes reais 
nas tabelas de vencimentos) são desconsiderados; e iv) a taxa de desconto é igual a zero, dado que o regime financeiro 
é de repartição simples. Outras duas hipóteses relevantes são o tempo de contribuição anterior à entrada no serviço 
público e o comportamento para aposentadoria. O primeiro foi imputado de acordo com as médias por faixa etária 
extraídas do cadastro de tempo averbado. Quanto ao segundo, os servidores que ainda não podem se aposentar irão sair 
do serviço público assim que se qualificarem pela regra que maximiza o valor do seu benefício. Porém, existem muitos 
servidores que já poderiam estar aposentados na data-base (mais de cem mil). Para evitar um salto irreal no número 
de aposentados, optou-se por realizar um sorteio a partir de uma distribuição de probabilidade beta para suavizar o 
ingresso na inatividade dessas pessoas.
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do Poder Executivo. Tal quantia seria igual a R$ 78,4 bilhões após dez anos e a 
R$ 215 bilhões no decorrer de vinte anos, isto é, cerca de 1,3% e 3,4% do PIB 
de 2016, respectivamente.

O valor esperado do deficit diminui substancialmente já nos primeiros anos 
após a aprovação da PEC, e esse efeito rápido reflete principalmente o adiamento 
das aposentadorias gerado pela regra de transição. A regra permanente também 
adia aposentadorias, mas seus efeitos demoram mais para aparecer. Além disso, 
vale ressaltar que as mudanças no cálculo das pensões valem desde o primeiro 
ano e elas geram efeitos bastante expressivos, sobretudo quando se considera 
horizontes maiores.

GRÁFICO 5
Valor esperado do deficit nos dois cenários (2017-2049)
(Em R$ bilhões)
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Elaboração dos autores.

A tabela 2 apresenta os resultados de forma desagregada para diferentes 
horizontes temporais. São apresentadas também as estimativas que descontam os 
fluxos financeiros a 3% ou 6% ao ano, mas acredita-se que tal raciocínio seja mais 
adequado quando o regime financeiro é de capitalização, não de repartição pura 
como no RPPS na União.

Primeiramente, cabe notar que os efeitos sobre as receitas de contribuições 
são de segunda ordem, uma vez que a reforma prevê mudanças somente nos gastos 
com aposentadorias e pensões. As contribuições aumentam na medida em que o 
tempo dos segurados na condição de servidores ativos torna-se maior no cenário 
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da reforma, dado que a base de contribuição dos inativos e pensionistas é apenas a 
parcela que excede o teto de RGPS. Cumpre observar, no entanto, que os cálculos 
consideram inclusive as contribuições patronais, que são intraorçamentárias.

TABELA 2
Diferenças nos gastos com benefícios e nas receitas de contribuições entre os dois 
cenários de acordo com a taxa de desconto e o horizonte de projeção (2018-2047)
(Em R$ bilhões)

Taxa de desconto (%) 0 3 6

Horizonte de projeção 10 20 30   10 20 30   10 20 30

Aposentadorias -45,4 -101,3 -154,5 -36,1   -70,4   -95,3 -29,0   -50,4   -62,4

Programadas -44,9 -101,2 -156,7 -35,7   -70,1   -96,1 -28,6   -50,2   -62,7

Por invalidez   -0,5     -0,1      2,2   -0,4     -0,2      0,8   -0,4     -0,2      0,3

Pensões por morte -31,6 -101,9 -175,0 -25,1   -68,1 -101,7 -20,1   -47,0   -63,0

Servidores ativos -11,1   -44,5   -89,3   -8,7   -29,0   -49,5   -7,0   -19,6   -29,2

Aposentados -20,5   -57,4   -85,7 -16,3   -39,0   -52,2 -13,2   -27,4   -33,7

Contribuições    1,4    11,5    27,4      1,1      7,0    14,4      0,8      4,4      8,0

Total -78,4 -214,7 -356,9   -62,2 -145,4 -211,5   -50,0 -101,8 -133,4

Elaboração dos autores.

Em segundo lugar, deve-se ressaltar que a redução acumulada nos desembolsos 
a título de pensões por morte é considerável, sendo estimada em quase R$ 32 
bilhões nos primeiros dez anos e R$ 102 bilhões no decorrer de vinte anos. Esses 
valores refletem principalmente a diminuição no tamanho das cotas: a regra atual 
proporciona a totalidade da base de cálculo mesmo quando o único pensionista é 
o cônjuge, mas este dependente obteria apenas 60% do total. Além disso, o valor 
da base de cálculo diminui com a reforma. A formulação da família padrão adotada 
neste estudo (casal sem filhos) desconsidera o fim da reversibilidade.

Acredita-se que a estimativa de redução nos gastos com pensões é conservadora 
principalmente porque ignora o efeito decorrente da vedação de acumulações no 
cenário da reforma (por exemplo, pensão por morte e aposentadoria do RGPS ou de 
qualquer RPPS). Deve-se reconhecer que muitas pensões provavelmente deixariam 
de ser pagas devido a tal dispositivo. Para se ter uma ideia da dimensão dessa 
omissão, cerca de metade dos cônjuges cadastrados pelos servidores apresentaram 
algum vínculo formal no mercado de trabalho nos cinco anos anteriores, de acordo 
com os registros da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério 
do Trabalho. Como é difícil dizer exatamente como as pessoas irão modificar seu 
comportamento a essa nova realidade (abrir mão do menor benefício ou continuar 
trabalhando para acumular salário com a pensão), optou-se por deixar extrapolações 
dessa natureza a cargo do leitor.
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Em terceiro lugar, cumpre observar que os gastos com aposentadorias são 
bem menores no cenário em que a PEC é aprovada, sendo estimada uma redução 
de R$ 45 bilhões nos dez primeiros anos, maior do que nas despesas com pensões 
por morte. No horizonte de vinte anos, o efeito acumulado é de R$ 101 bilhões.

Por um lado, espera-se que os valores pagos a título de aposentadorias por 
invalidez, que representam cifras relativamente pequenas, aumentem a longo prazo, 
uma vez que o cálculo que hoje é proporcional na regra permanente passaria a ficar 
sujeito ao limite mínimo de 70% da média dos salários de contribuição.13 De todo 
modo, trata-se de um valor pequeno considerando o impacto global estimado.

Por outro lado, as despesas com aposentadorias programadas diminuem para 
qualquer horizonte considerado. Nas simulações deste trabalho, todos os servidores 
aguardam a elegibilidade pela regra que maximiza o valor do seu benefício. Assim, 
desde que a idade limite de 75 anos não seja atingida, os servidores trabalham até 
completar quarenta anos de contribuição para obter a média integral dos salários 
de contribuição. De modo similar, aqueles que ingressaram antes de 2003 e se 
qualificam com idade inferior às novas idades mínimas nos próximos anos adiam a 
saída para se aposentarem com o último salário de contribuição. Consequentemente, 
se essa regra for uma boa aproximação da realidade, o número de concessões de 
benefícios diminuiria no cenário em que a reforma é aprovada.

A quantidade de pessoas que se qualificam para a aposentadoria por 
alguma regra nos dez primeiros anos não é muito diferente entre os dois cenários, 
situando-se em torno de metade do total de servidores ativos. No entanto, em 
virtude do incentivo gerado pela regra de transição prevista na PEC, muitos adiam 
sua aposentadoria por alguns anos. O gráfico 6 retrata esse fenômeno, apresentando 
a quantidade de benefícios que são concedidos nos dois cenários analisados.

Cabe ressaltar que o número de aposentadorias tem crescido de modo gradual 
nos últimos anos. A quantidade de novos inativos foi próxima de 6 mil em 2005 e 
aumentou praticamente todo ano desde então, tendo se situado acima de 15 mil 
por ano desde 2012. O número de aposentadorias apresentou um patamar mais 
elevado em 2017, quando superou 22 mil (nível parecido ao verificado em alguns 
anos da década de 1990).14 O procedimento adotado neste trabalho gera um número 
parecido de aposentadorias nos primeiros anos da simulação pela regra atual, mas 
prevê uma redução nas concessões no cenário em que a reforma é aprovada, pela 
razão apontada anteriormente.

13. Essa mudança se justifica no contexto da harmonização das regras entre os regimes de previdência dos servidores 
públicos e dos trabalhadores do setor privado. Nesse sentido, deve-se observar que o cálculo dessa modalidade de 
aposentadoria no RGPS atualmente não é proporcional, ou seja, não há incidência do fator previdenciário. 
14. Informação extraída do Painel Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, disponível em: <https://goo.gl/18Fkki>. 
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GRÁFICO 6
Quantidade de aposentadorias programadas nos dois cenários (2018-2050)
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Elaboração dos autores.

Antes de encerrar, é importante destacar que existe uma incerteza grande 
em relação ao número de aposentadorias que serão concedidas a cada ano, 
independentemente da aprovação ou não de uma reforma nos moldes da PEC 
no 287/2016, uma vez que existem mais de 100 mil servidores civis do Poder 
Executivo que já adquiriram a elegibilidade e continuam trabalhando. Muitos 
deverão se aposentar a cada ano, mas outros irão adquirir a elegibilidade e poderão 
continuar trabalhando; portanto, trata-se de uma questão que deve permanecer 
relevante no futuro próximo. Acredita-se que compreender o comportamento dos 
servidores no que se refere à escolha do momento da aposentadoria é um tema de 
extrema relevância nesse contexto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta de reforma da previdência apresentada pelo governo em dezembro 
de 2016 foi aprovada com modificações pela Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados em maio de 2017, mas não obteve apoio político suficiente e, 
consequentemente, não chegou a ser votada no plenário. A emenda aglutinativa, 
apresentada pelo governo em novembro de 2017, também não havia sido votada 
até meados de 2018, que é um ano eleitoral. Como o país enfrenta um quadro fiscal 
delicado e os gastos previdenciários representam um peso elevado no orçamento, 
o próximo governo provavelmente irá trabalhar para aprovar alguma reforma.
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Este capítulo analisou os efeitos da PEC no 287/2016 no âmbito do serviço 
público federal por meio de microssimulações não comportamentais usando 
os registros administrativos do SIAPE, que abrange praticamente todo o Poder 
Executivo civil. Em síntese, os resultados sugerem que essa reforma provocaria 
reduções bastante expressivas nos gastos com pensões, mesmo ignorando a 
vedação de acumulações. Além disso, as estimativas indicam que uma economia 
equivalente resultaria das aposentadorias programadas. No entanto, como esse 
resultado decorre do adiamento das aposentadorias daqueles que pretendem 
preservar a integralidade/paridade, deve-se ter cuidado ao interpretar tais estimativas. 
De fato, acredita-se que é mais apropriado analisar os gastos com ativos e inativos 
de forma integrada, considerando em que medida o governo irá substituir os 
servidores que se aposentam.

Para encerrar, cabe destacar que o número de servidores que irão adquirir a 
elegibilidade à aposentadoria programada pelo RPPS federal nos próximos anos é 
elevado. Na realidade, a quantidade atual dos chamados riscos iminentes já chama 
atenção. Nesse contexto, parece relevante compreender melhor o comportamento dos 
servidores no que diz respeito à escolha do momento da aposentadoria. Os resultados 
descritos neste capítulo foram submetidos a alguns testes de sensibilidade,15 mas é 
importante observar que, ainda assim, as estimativas podem ser imprecisas devido 
à falta de uma compreensão aprofundada sobre como os servidores geralmente 
escolhem o momento de se aposentar.
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