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RESUMO 
 
 

Com a consolidação da democracia, a sociedade, cada vez mais consciente sobre 

seus direitos como cidadãos, cobra da administração pública serviços de qualidade, bom 

atendimento, eficiência e transparência na prestação de contas ao contribuinte. Para isso, a 

administração pública precisa contar com servidores competentes, motivados e 

devidamente qualificados. 

 

Neste trabalho descrevemos a importância de um plano de carreiras na motivação 

dos servidores públicos e, em especial, na motivação dos servidores do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas regras 

previdenciárias atuais, medimos a sustentabilidade fiscal do plano do TCE-RJ, partindo de 

um projeto desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas para um órgão da administração 

federal. 

 

Ao avaliar a sustentabilidade fiscal do plano, oferecemos à administração do  

TCE-RJ um estudo capaz de sinalizar para o momento de corte nas despesas e também 

para os momentos de receita disponível para o investimento na capacitação de seus 

servidores, sempre cumprindo os limites legais. 
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ABSTRACT 
 
 

With the consolidation of democracy, the society being more aware of their rights 

as citizens, demands from the public administration services of more quality as well as 

efficiency and transparency when it comes to what is being done with the money of the tax 

payer. In order to have that, the public administration needs competent,  

highly-motivated and well-qualified civil servants. 

  

In this project, we describe the importance of a career plan motivating the civil 

servants, especially those who work for the Court of Accounts of the State of Rio de 

Janeiro. Based on the Law of Fiscal Responsibility and on the legal rules, we’ve measured 

the sustainability of TCE-RJ plan, based in another project developed by the Fundação 

Getulio Vargas for a federal administrative body. 

  

Having evaluated the sustainability of the plan, we offer the administration of  

TCE-RJ a study which is able to signal for moments of the cut on costs as well as those of 

the revenue available for investments which are destined for the capacitation of their civil 

servants, always complying with the legal rules. 



 9

1 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 Com o veloz processo de globalização, presenciamos uma reordenação de valores 

que têm interferido e modificado todas as atividades humanas, em especial as relações de 

trabalho. O conhecimento está em alta, bem como a necessidade de pessoas que busquem 

novas soluções para antigos problemas e que estejam motivadas para isso. 

 

Ao contrário do que possamos imaginar, as empresas públicas não estão de fora 

desse quadro. Para prestar serviços de qualidade, precisam contar com pessoas 

competentes, devidamente qualificadas e motivadas.  

 

Como funcionária do setor público, a autora desta pesquisa testemunha a 

dificuldade em se obter, através dos concursos, e, principalmente, em se manter servidores 

motivados. Sendo admitido, é comum que a estabilidade, presente na maioria dos casos, e a 

falta de perspectiva de ascender na instituição façam com que o novo servidor se acomode 

e perca a motivação inicial de prestar, da melhor possível, serviços eficientes à sociedade. 

 

Por outro lado, essa mesma sociedade, cada vez mais consciente sobre o papel do 

Estado contemporâneo e sobre seus direitos como cidadãos, cobra da administração 

pública serviços de qualidade, bom atendimento, eficiência e transparência na prestação de 

contas ao contribuinte. 

 

No Brasil, após a reforma do aparelho do Estado, em 1995, a forma de gerir os 

recursos públicos vem mudando. Políticas sustentáveis são definidas com foco na 

consecução de resultados, sem falar no alto nível de accountability por parte dos gestores. 

 

Essa mudança atingiu também a gestão de recursos humanos na administração 

pública. Além de salários mais atraentes, investimentos na criação ou na revisão periódica 

dos planos de carreiras têm sido feitos a fim de motivar os servidores com novos desafios e 

incentivos. É importante ressaltar que a dificuldade de conseguir um emprego no setor 

privado, a perspectiva de segurança em uma organização pública, uma melhor 
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remuneração e a possibilidade de progressão na carreira acabam por atrair grandes talentos 

ao serviço público.  

 

Por não podermos ignorar o custo financeiro dessa mudança, avaliaremos neste 

estudo a sustentabilidade fiscal de um plano de carreiras, bem como sua importância para a 

motivação dos servidores e, conseqüentemente, para a sociedade. 

 

O objeto de estudo é o recém aprovado plano de cargos e carreiras do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Os Tribunais de Contas dos Estados têm a 

missão de exercer a fiscalização das administrações públicas estaduais e municipais, e dos 

recursos por elas geridos, zelando pela sua legalidade e legitimidade, bem como por sua 

eficiência, eficácia e economicidade. Sua finalidade principal é a de analisar as contas 

prestadas, fiscalizando o emprego que os governos fazem desses recursos.  

 

Tal missão não pode ser realizada com sucesso pelo TCE-RJ se a instituição não 

puder contar com um corpo técnico de qualidade, com pessoas competentes e 

comprometidas com o órgão e com sua razão de existir. De fato, são esses os servidores 

efetivamente responsáveis pela fiscalização das contas e dos recursos públicos. São eles os 

representantes da sociedade nessa fiscalização. 

 

A premissa básica deste trabalho é que servidores mais satisfeitos sejam capazes de 

exercer uma fiscalização mais eficaz das administrações públicas, por meio dos processos 

e das contas que devem ser analisadas, no caso do TCE-RJ. Acreditamos que um plano de 

carreiras bem elaborado tenha papel fundamental nessa satisfação. Esta premissa constitui 

no fator principal que norteia os contornos teóricos adotados na presente investigação.  

 

Abordaremos a importância de um plano de carreiras na vida de um servidor, 

principalmente no que diz respeito à motivação, bem como seus impactos financeiros e 

orçamentários com relação aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

às regras previdenciárias atuais e à própria gestão do plano.  

 

Portanto, o problema a ser investigado se expressa por meio da seguinte questão: 

Por que e como medir a sustentabilidade fiscal do plano de cargos e carreiras do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro? 



 11

1.1 OBJETIVOS 
 
 

Este estudo pretende fornecer a resposta ao nosso problema, alcançar nosso 

objetivo final cujo enunciado exprime-se da seguinte forma: Explicar a importância de se 

medir a sustentabilidade fiscal do plano de cargos e carreiras do TCE-RJ e apresentar um 

modelo que o permita fazê-lo. 

 

Nossos objetivos intermediários, entendidos como metas ou roteiro de pesquisa de 

cujo atingimento depende o alcance do objetivo final (Vergara, 2006), são: 

 

� Avaliar os impactos orçamentários e financeiros do plano de cargos e carreiras 

do TCE-RJ; 

 

� Avaliar os impactos de gestão do referido plano; 

 

� Calcular as medidas de sustentabilidade. 

 
 
1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 
 
 Por vezes exteriorizamos inúmeras pretensões no intuito de empreender um estudo 

da forma mais completa possível, desconsiderando as dificuldades a serem encontradas.  

 

Partindo de uma visão mais realista de nossos recursos e levando em consideração a 

complexidade do tema em questão, evidencia-se a necessidade de delimitarmos nosso 

estudo, visando ao alcance efetivo dos objetivos já definidos. 

 

Apresentaremos um modelo capaz de aferir a sustentabilidade fiscal do plano de 

cargos e carreiras do TCE-RJ, com base em um projeto desenvolvido para um órgão da 

administração pública federal. Além do estudo dos impactos orçamentários e financeiros 

definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), bem como dos impactos 

previdenciários, levamos em consideração a possibilidade de ascensão e/ou progressão 

funcional na carreira, previstos pelo plano, entre outras coisas; são os chamados impactos 

de gestão.  
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Por necessitarmos de dados que não são públicos, envolvendo contribuições 

previdenciárias, médias de salário em cada nível e outras informações relativas ao seu 

quadro de pessoal, indispensáveis para a avaliação do referido plano, delimitaremos nosso 

estudo às informações obtidas junto à administração do TCE-RJ.  

 

 Trabalharemos com a medição da sustentabilidade em um prazo de cinco anos e 

algumas variáveis não serão consideradas no período em questão. Uma delas é o ingresso 

de novos servidores, pois não há, no momento, previsão de realização de novo concurso. 

Possíveis aumentos reais na remuneração, durante esses cinco anos, também não serão 

considerados por não termos hoje idéia desse percentual. Foi deixado também de fora deste 

estudo o número de servidores que virão a se aposentar nesse período, tendo em vista que a 

instituição fornece um auxílio permanência aos servidores que desejam continuar 

trabalhando. O limite de idade para o recebimento desse auxílio é de 70 (setenta) anos.  

 

Não consideraremos ainda os gastos com funcionários comissionados que não 

pertençam ao quadro efetivo da Instituição, portanto, não beneficiados com o plano. Assim 

como o recebimento de gratificações ou qualquer tipo de benefício incorporado ao 

vencimento do servidor efetivo. Isso porque houve época em que se o servidor, por 

exemplo, ocupasse cargo em comissão por determinado período, a remuneração referente 

àquele cargo passaria a fazer parte de seu vencimento, ou seja, seria incorporada, 

independente da permanência por mais tempo naquele cargo. Como isso não ocorre hoje, 

não levaremos em consideração a existência de servidores no TCE-RJ que tenham sido 

beneficiados com esse tipo de situação. 

 

 Queremos ressaltar que o objetivo deste estudo não é o de medir a sustentabilidade 

fiscal do plano de carreiras do TCE-RJ, pois sabemos de nossas limitações com relação aos 

dados necessários. Queremos, sim, apresentar um modelo que seja capaz de efetuar essa 

medida. Utilizando esse modelo, efetuaremos os cálculos com as informações obtidas, 

realizando os ajustes que se fizerem necessários na falta de dados. Sabemos de antemão 

que os resultados certamente serão afetados por esses ajustes. 
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1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  
 
 
 Ao avaliar a sustentabilidade fiscal do plano de cargos e carreiras recém aprovado 

pelo TCE-RJ, estamos oferecendo à sua administração um estudo que auxiliará em um 

melhor planejamento da utilização dos recursos financeiros, no que se refere ao plano, sem 

prejuízo tanto dos seus servidores quanto da máquina pública. 

 

 Com planejamento adequado, este estudo sinalizará para o momento de corte nas 

despesas e também para os momentos de receita disponível para o investimento no 

desenvolvimento do seu capital humano. Este estudo poderá também ser utilizado na 

avaliação de possíveis mudanças na cultura organizacional do TCE-RJ, bem como na 

análise de planos de carreiras de seus jurisdicionados, auxiliando no controle externo.  

 

 A sociedade cada vez mais percebe a importância dos Tribunais de Contas, como 

órgãos fiscalizadores dos recursos públicos, principalmente pelas notícias que têm sido 

veiculadas com maior freqüência pela mídia. Os julgamentos das contas dos Governadores 

e Prefeitos, a lista nominal dos candidatos inelegíveis, falcatruas em licitações, para citar 

alguns casos, têm sido acompanhados de perto pelos contribuintes.  

 

 Em razão disso, justifica-se o enfoque que este estudo pretende dar à motivação dos 

servidores do TCE-RJ, por meio da avaliação da sustentabilidade fiscal de seu plano de 

cargos e carreiras, de acordo com a premissa de que os servidores respondam melhor às 

suas tarefas quando motivados. Nesse caso, os benefícios poderão ser vistos por toda a 

sociedade fluminense que passa a exigir cada vez mais uma fiscalização realmente 

eficiente por parte do Tribunal de Contas de seu estado. 
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2 
 

BREVE DESCRIÇÃO 
 

DO CONTEXTO 
 
 
 Este capítulo trata da origem, importância e competência dos Tribunais de Contas. 

Após conhecermos a história e a finalidade dessa Instituição, seguiremos descrevendo os 

limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal e as 

mudanças recentes na previdência do setor público brasileiro, a fim de que possamos 

contextualizar nosso estudo. 

 
 
2.1 OS TRIBUNAIS DE CONTAS 
 
 
 Apesar de a maioria da população brasileira não ter conhecimento sobre o papel dos 

Tribunais de Contas, não é recente a discussão sobre a necessidade e a importância desses 

Tribunais. Optamos, então, já no início deste trabalho, por descrever seu processo de 

criação no país, bem como a natureza de seus atos, competências e importância para a 

sociedade. 

 

A fim de que a efetiva aplicação dos recursos públicos fosse feita em favor do 

povo, garantindo os direitos dos cidadãos, foi necessário desenvolver sistemas e 

mecanismos capazes de limitar as ações dos governos e de defender o dinheiro público. 

Isto porque sempre foram do Estado as funções de arrecadação e distribuição de riquezas, 

de garantia do bem-estar social, administrando e aplicando os recursos auferidos. 

 

 Esse controle deveria ser feito pelo Poder Legislativo, como representante do povo 

que é, mas sem elementos humanos e meios técnicos apropriados, uma vez que está mais 

ligado às questões políticas, houve a necessidade da criação de um órgão técnico 

especializado que assumisse parte das competências inerentes a esse controle externo: o 

Tribunal de Contas.  
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 Segundo Guerra (2005), a primeira tentativa de criação de um Tribunal de Contas 

no Brasil se deu em 1826, por parte dos Senadores do Império Visconde de Barbacena e 

José Inácio Borges. No entanto, eles não obtiveram sucesso. A instituição foi criada 

efetivamente no início da República, pelo Ministro da Fazenda do Governo Provisório, Rui 

Barbosa, no ano de 1890, com atribuições de revisão e julgamento das contas públicas.  

 

Para Rui Barbosa (apud Maranhão, 1980) havia a necessidade de tornar o 

orçamento uma instituição inviolável e soberana, pois sabia da facilidade existente aos 

mais graves e perigosos abusos quando o assunto era esse.  

 

Guerra (2005) descreve de que modo esteve presente essa Instituição nas 

Constituições brasileiras. Na promulgação da Carta Política de 1891, ano seguinte à sua 

criação, o Tribunal de Contas da União, primeiro a ser criado, já foi elevado ao patamar de 

órgão constitucionalizado. 

 

 Na Constituição de 1934 suas competências estavam dispostas no mesmo capítulo 

destinado ao Ministério Público, prevendo o acompanhamento da execução orçamentária 

pela Administração e o julgamento das contas dos responsáveis por dinheiros ou bens 

públicos.  

 

Nessa época, além do Tribunal de Contas da União, tido como modelo, ainda 

segundo Guerra (2005), já existiam outras Cortes operando nos seguintes Estados: Piauí, 

Bahia e São Paulo. O Tribunal de Contas do antigo Estado do Rio de Janeiro foi criado em 

1947 e extinto em 1975, devido à fusão desse Estado com o da Guanabara, quando foi 

então criado o atual Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  

 

 No entanto, a autonomia pretendida por Rui Barbosa só foi alcançada na 

Constituição de 1946, quando as Cortes de Contas foram enquadradas no capítulo referente 

ao Poder Legislativo. Rui Barbosa (apud Guerra, 2005) defendia assim essa autonomia: 

 

corpo de magistratura que, colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, 

cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa exercer as suas funções vitais no organismo 

constitucional, sem risco de converter-se em instituição de ornato aparatoso e inútil. 

 



 16

Guerra (2005) segue destacando que na Constituição de 1967 os Tribunais de 

Contas tiveram seu papel diminuído por questões ideológicas e políticas. Acrescenta que o 

regime autoritário dominante à época não poderia mesmo conviver com um órgão detentor 

de atribuições de fiscalização e controle das contas públicas. 

 

O autor relata que somente na Carta Cidadã de 1988 os Tribunais de Contas tiveram 

ampliadas suas competências de fiscalização e controle, passando então a operar 

obedecendo, além do aspecto da legalidade, aos princípios da legitimidade e da 

economicidade. 

 

Ainda segundo Guerra (2005), a instituição Tribunal de Contas, como conhecemos 

no Brasil, constitui-se em um colegiado onde as decisões são tomadas em conjuntos por 

seus membros, chamados de Ministros ou Conselheiros1. Além do Brasil, países como 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal adotam esse 

sistema, entre outros. Mas há países que optam pelo sistema de Controladorias, no qual as 

deliberações realizam-se de forma unipessoal, como Canadá, Dinamarca, Inglaterra, 

Estados Unidos, Finlândia, Índia, Irlanda, Israel, Chile e México, para citar alguns 

exemplos.  

 

 Com relação ao controle exercido pelos Tribunais de Contas, na Bélgica ele é de 

caráter preventivo, mas existem países onde o caráter é repressivo. No Brasil o sistema é 

misto. 

 

 Há muita discussão a respeito da natureza dos Tribunais de Contas e de seus atos e 

não existe um consenso entre os autores que já se pronunciaram sobre o assunto. 

Relacionamos algumas opiniões: 

 

Para J. Cretella Júnior (apud Custódio, 1991) nenhuma das atividades do Tribunal 

configura atividade jurisdicional por não se ver nem autor, nem réu, nem existência de 

órgão integrante do Poder Judiciário, nem julgamento de crimes contra a administração. O  

 

_____________ 

1. O TCE-RJ possui sete Conselheiros que se revezam na presidência da Instituição em mandatos com 

duração de dois anos. 
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autor considera suas atividades tipicamente administrativas. 

 

 Já Hely Lopes Meirelles (apud Custódio, 1991) classifica suas atribuições em 

opinativas, verificadoras, assessoradoras e jurisdicionais administrativas. Para José Afonso 

da Silva (apud Custódio, 1991) julgar contas ou a legalidade de atos é atribuição de caráter 

técnico. 

 

Por sua vez, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo (apud Custódio, 1991) vai além ao 

questionar, inclusive, sua denominação. Para ele, trata-se de um Conselho de Contas que 

não as julga. O que faz é apurar sua veracidade para dar quitação ao interessado, em  

tendo-as como prestadas, ou promover a condenação criminal e civil dele. E diz que apurar 

fatos não é julgar. 

 

 Apesar da falta de consenso com relação à natureza dos Tribunais de Contas e de 

suas decisões, com predomínio da tese administrativa, como pudemos constatar, é por 

meio de suas competências que comprovamos sua importância para a sociedade. 

 

 Os Tribunais de Contas atuam como órgãos: 

 

� de fiscalização financeira - quando registram ou recusam o registro de 

aposentadorias, pensões, atos e contratos ou realizam auditorias; 

 

� judicantes - ao julgarem as contas dos responsáveis por bens e dinheiros 

públicos, onde suas decisões têm força de sentenças;  

 

� normativos e de orientação - quando elaboram seus regimentos internos ou 

expedem instruções a repartições e funcionários; 

 

� consultivos e de informação - ao emitirem parecer prévio sobre as contas que o 

Executivo deve apresentar anualmente e ao fornecerem informações a respeito de 

consultas formuladas pelas mais diversas entidades. 
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 Cabe também ao Tribunal de Contas o dever de atribuir a alguém a 

responsabilidade legal de solver um débito, por dano causado ao erário, ou de pagar uma 

multa fixada em lei. 

 

 Nas últimas décadas, as auditorias dos Tribunais de Contas vêm buscando atuar, 

além da forma fiscal e punitiva, identificando falhas e debilidades dos sistemas de controle 

e de operações de seus jurisdicionados, a fim de recomendar e sugerir medidas de melhoria 

e aperfeiçoamento. 

 

 E para resumir a importância dessa instituição, para a administração e o melhor 

desempenho da democracia, escolhemos dois pareceres de épocas bem distintas: o de 

Pimenta Bueno, da época do Império brasileiro, e o do Professor Pinto Ferreira, catedrático 

da Universidade Federal de Pernambuco na década de 80: 

 

 Maranhão (1980, p. 44, 45) relata que Pimenta Bueno, ao analisar nossas 

instituições monárquicas, assim defendia a criação desses Tribunais:  

 

É de suma necessidade a criação de um Tribunal de Contas, devidamente organizado, que 

examine e compare a fidelidade das despesas com os créditos votados, as receitas com as leis de 

imposto, que perscrute e siga pelo testemunho de documentos autênticos, em todos os seus 

movimentos, a aplicação e emprego dos valores do Estado e que, enfim, possa assegurar a realidade 

e legalidade das contas. Sem esse poderoso auxiliar, nada conseguirão as Câmaras. 

 

 Já o Professor Pinto Ferreira (apud Maranhão, 1980), cerca de 100 anos depois, 

define o Tribunal de Contas como sendo uma instituição útil e proveitosa, imparcial, acima 

das pulsações emotivas dos partidos políticos, com a importância constitucional de auxiliar 

o Governo no exame e nas prestações de contas. 

 
 
2.2 LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL NA LRF 
 
 
 No auxílio ao cumprimento de sua missão de órgão fiscalizador, os Tribunais de 

Contas podem hoje contar com uma importante aliada: a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
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A chamada LRF - Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 - é a 

continuação do trabalho iniciado em 1993 com o Programa de Estabilização Econômica no 

país, que deu origem ao Plano Real. Sua principal intenção é prezar pelo equilíbrio fiscal 

das contas públicas. 

 

 Segundo Nascimento e Debus (2002), a LRF já trouxe importantes avanços para o 

país, em termos econômicos e de conquista da sociedade brasileira, pois tem como base a 

transparência dos gastos públicos nos três níveis de governo: Federal, Estadual e 

Municipal. Seu principal objetivo consiste em estabelecer normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.  

 

 E o que se entende por “responsabilidade na gestão fiscal”? O § 1º do art. 1º da 

LRF responde a essa pergunta. É a ação planejada e transparente com o objetivo de 

prevenir riscos e corrigir desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas e, mais do 

que isso, é a garantia de equilíbrio entre receitas e despesas, com o estabelecimento de 

limites nos gastos com pessoal, seguridade social, dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.  

 

 Neste trabalho, limitar-nos-emos a discorrer sobre os limites estabelecidos para os 

gastos com pessoal, uma vez que nosso objeto de estudo é o plano de cargos, carreiras e 

salários do TCE-RJ, instituição que deve não só verificar o cumprimento desses limites 

como também respeitá-los. 

 

 Sabemos que os gastos com a folha de pagamento de pessoal constituem a principal 

despesa de todo o setor público brasileiro. Em toda assunção de um novo governo, a 

primeira preocupação consiste em manter o pagamento de seus servidores em dia e, ao 

mesmo tempo, investir no cumprimento de suas promessas de campanha, o que ocorreu, 

por exemplo, com o atual Governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.  

 

Nascimento e Debus (2002), com base em dados divulgados pela Secretaria do 

Tesouro Nacional, destacam que entre 1996 e 2000 os Estados brasileiros gastaram, em 

média, 67% de suas receitas disponíveis com pagamento de pessoal. 
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 Obviamente que pouco mais de 30% para se investir em educação, segurança, 

saneamento, saúde, manutenção de estradas e tantas outras coisas mais é insuficiente para 

atender uma sociedade carente, como a brasileira. Portanto, a limitação dos gastos com 

pessoal imposta pela LRF deve-se à necessidade de que o setor público se mantenha e 

possa atender às demandas sociais. 

 

 A LRF considera despesas com pessoal os gastos com os servidores ativos, inativos 

e pensionistas, ocupantes de mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos com qualquer 

espécie remuneratória, vencimentos e vantagens (fixas ou variáveis), subsídios, proventos 

de aposentadoria, reformas, pensões, adicionais de qualquer natureza, gratificações, horas 

extras, vantagens pessoais, encargos sociais e contribuições de previdência. De acordo com 

o § 1º do art. 18 da LRF, os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se 

referem à substituição de servidores e empregados públicos são contabilizados como 

Outras Despesas de Pessoal. 

 

 A LRF determina dois limites distintos para gastos com pessoal no setor público: 

50% da Receita Corrente Líquida (RCL) para a União e 60% para Estados e Municípios. 

Sendo que esse total é assim repartido nos Estados: 

 

� 2% para o Ministério Público; 

� 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado; 

� 6% para o Judiciário; e 

� 49% para o Executivo. 

 

Na esfera municipal são 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do 

Município, se houver, e o restante para o Executivo. No nível federal são 40,9% da RCL 

para o Executivo, 6% para o Judiciário, 2,5% para o Legislativo e 0,6% para o Ministério 

Público. 

 

 Estão fora dos limites com pessoal, de acordo com a LRF, as despesas com 

indenização por demissão, as relativas ao incentivo à demissão voluntária, as decorrentes 

de convocação extraordinária do Congresso Nacional e de decisão judicial.  
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 Como um dos objetivos deste estudo é o de medir a sustentabilidade fiscal de um 

plano de cargos e carreiras, fez-se necessário o conhecimento dos preceitos legais contidos 

na LRF com relação aos gastos com pessoal, a fim de que o plano seja sustentável e que a 

organização possa se planejar de acordo com os limites de suas possibilidades efetivas. 

 
 
2.3 REGRAS PREVIDENCIÁRIAS ATUAIS 
 
 

Ainda buscando avaliar a sustentabilidade fiscal do plano em questão nos próximos 

cinco anos, observada a LRF, nos resta verificar o impacto previdenciário, de acordo com a 

legislação vigente. 

 

Neste momento, comentaremos apenas as mudanças relativas à concessão e cálculo 

dos benefícios de aposentadoria programada para servidores públicos, ou seja, aquela não 

decorrente de invalidez do segurado. 

 

Cabe ressaltar que o regime de previdência do servidor vem passando por 

sucessivas mudanças, e que, em função disso, existem algumas regras de transição.  

 

A seguir, identificamos e analisamos as regras previdenciárias atuais que se 

definiram com a conclusão do marco regulatório instituído pela Emenda Constitucional nº. 

41, de 19 de dezembro de 2003, também chamada de Reforma da Previdência, 

posteriormente regulamentada pela Medida Provisória nº. 167, de 19 de fevereiro de 2004, 

convertida na Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004. Nos Anexos B, C, D e E do presente 

estudo temos, na íntegra, a legislação previdenciária em vigor. 

 

Dentre as mudanças introduzidas com a EC nº. 41/2003 e a legislação que a 

sucedeu, estão aquelas que afetam de forma direta as regras de cálculo, concessão e 

reajuste dos benefícios de aposentadoria, com a instituição de novas condições de 

elegibilidade, que deverão ser cumpridas pelos segurados para o acesso aos benefícios, e 

mudanças na forma de determinação do valor das respectivas aposentadorias.  

 

As novas regras se aplicam automaticamente ao conjunto dos servidores admitidos 

no serviço público a partir da data da mencionada emenda, bem como aos servidores 
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existentes na data da sua promulgação, podendo, estes últimos, optarem por se aposentar 

de acordo com a regra de transição da EC nº. 41/2003. 

 

Em termos gerais, as condições de elegibilidade introduzidas com a EC nº. 41/2003 

não diferem muito daquelas existentes no art. 40 da versão anterior da Constituição 

Federal, pois continuam sendo exigidos para a aposentadoria voluntária: 

 

� Dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo 

em que se dará a aposentadoria (art. 40, §1º, inciso II); 

 

� Sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e 

cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher  

(art. 40, §1º, inciso II, alínea “a”); 

 

� Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição  

(art. 40, §1º, inciso II, alínea “b”). 

 

Aos servidores públicos existentes na data da promulgação da emenda é facultada a 

aposentadoria nos termos do art. 2º e do art. 6º, conforme o caso, da EC nº. 41/2003. Os 

segurados que já preenchiam as condições de elegibilidade pela Emenda Constitucional nº. 

20/1998 estão regidos pelo art. 3º da citada Emenda de 2003. 

 

No art. 2º consta a faculdade de o servidor optar por regras de aposentadoria com 

parâmetros diferentes daqueles estabelecidos no art. 40 da Carta Magna para a idade 

mínima e o tempo de contribuição, continuando-se, entretanto, com a mesma regra de 

cálculo para a determinação do valor da aposentadoria integral, mas  

prevendo-se reduções nesse valor quando o servidor antecipar as idades mínimas exigidas 

no art. 40 da CF.  

 

As idades mínimas previstas no art. 2º da EC nº. 41/2003 são de 53 anos para os 

homens e de 48 anos para as mulheres, sendo exigido também um pedágio – tempo 

adicional de contribuição – calculado com base na diferença entre o tempo de serviço que 
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o servidor tinha na data da EC nº. 20/1998 e o tempo mínimo de contribuição exigido para 

a aposentadoria integral, que é de 35 anos para o homem e de 30 para a mulher.  

 

Vejamos um exemplo: um servidor que pudesse se aposentar aos 53 anos teria o seu 

benefício calculado na forma dos §§ 3º e 17 do art. 40 da CF, mas sofreria uma redução 

nesse valor por ter antecipado a sua aposentadoria em sete anos, ou seja, ela ocorreria 

normalmente aos 60 anos, mas está se iniciando aos 53.  

 

Estão previstos no §1º, incisos I e II que serão aplicados fatores redutores de 3,5% 

ou 5,0%, de acordo com o período em que o servidor completar as regras de elegibilidade 

do art. 2º. 

 

Dessa forma, um servidor que completar as condições exigidas no artigo 2º da EC 

nº. 41/2003 até 31/12/2005 terá o seu benefício reduzido em 3,5% por cada ano antecipado, 

sendo esse percentual elevado para 5,0% por ano antecipado se as condições de 

elegibilidade forem preenchidas a partir de 01/01/2006.  

 

Com relação ao cálculo do benefício de aposentadoria, antes das novas regras, ele 

era feito com base no salário de fim de carreira do servidor, passando agora a ser definido 

em função da média salarial da carreira, conforme definido nos §§ 3º e 17 do art. 40 da 

Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº. 41/2003.  

 

Na remuneração utilizada como base para esse cálculo, devem estar compreendidos 

os componentes da remuneração salarial sobre os quais incidiram contribuições aos 

diversos regimes previdenciários nos quais o servidor se manteve vinculado na condição de 

segurado, lembrando que os salários devem observar os tetos dos salários-de-contribuição 

vigentes em cada época, ou seja, os salários estabelecidos como máximos em cada período.  

 

Assegura-se, ainda, a atualização monetária dessas remunerações pelos índices 

aplicados na atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos 

benefícios. 

 

A regulamentação das disposições contidas na EC nº. 41/2003 veio no texto da MP 

nº. 167/2004, que estabeleceu, no caput do art. 1º, a forma de cálculo do benefício de 
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aposentadoria tomando como base a média aritmética simples das maiores remunerações 

utilizadas como base de contribuição do servidor aos regimes de previdência a que esteve 

vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde julho 

de 1994 ou do início da fase de contribuição, se posterior.  

 

Os fatores de atualização utilizados no reajuste monetário das remunerações para o 

cálculo da média no período de julho de 1994 até maio de 2004 foram publicados na 

Portaria MPS nº. 508, de 13 de maio de 2004, sendo compostos pelos seguintes 

indexadores inflacionários: 

 

� De julho/1994 a junho/1995: IPC-r; 

� De julho/1995 a abril/1996: INPC; 

� De maio/1996 em diante: IGP-DI até janeiro/2004; e 

� INPC – IBGE a partir de fevereiro/2004 (art. 6º da MP nº. 167/2004). 

 

Por fim, existe a possibilidade de os servidores manterem o cálculo da 

aposentadoria com base no último salário e terem o reajuste dos benefícios vinculados aos 

reajustes dos servidores ativos, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 6º da EC 

nº. 41/2003. Para que isso ocorra é necessário que o servidor atenda aos seguintes 

requisitos: 

 

� Ter ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda 

Constitucional nº. 41/2003; 

 

� Ter idade igual ou superior a 60 anos, se homem, ou 55, se mulher; 

 

� Contar, no mínimo, com 35 anos de contribuição, se homem, ou 30, se mulher; 

 

� Ter, pelo menos, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, dez anos de 

carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. 
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3  
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 Este capítulo trata do arcabouço teórico que subsidia o estudo. Foi ele que 

fundamentou e justificou o desenvolvimento do trabalho. Discorremos sobre cargos, 

carreiras e planos, bem como sobre algumas teorias motivacionais modernas e sua 

importância em uma organização.  

 
 
3.1 CARGOS, CARREIRAS E PLANOS 
 
 
 Agora que já conhecemos os limites estabelecidos pela LRF para gastos com 

pessoal e as regras previdenciárias atuais, podemos discorrer sobre planos de cargos e 

carreiras. Iniciaremos distinguindo cargo de carreira.  

 

Cargo é o “conjunto de tarefas ou atribuições e responsabilidades, a serem 

exercidas por uma pessoa durante certo período de tempo” (Mitraud, 1973, p. 7).  

 

Já o conceito de carreira, segundo Martins (2001), se origina do latim via carraria, 

que significa estrada pra carros. Só no século XIX o termo “carreira” passou a ser utilizado 

para definir a trajetória da vida profissional, na forma definida por Arthur & Rousseau 

(1996), independentemente da formação profissional e da organização, como adicionado 

por Balassiano, Ventura e Filho (2004). 

 

 Segundo Martins (2001), até recentemente o que se entendia por carreira é que o 

indivíduo adentraria por uma dessas estradas sabendo, de antemão, o que esperar do 

percurso. No entanto, essa abordagem tradicional acaba por associar carreira à profissão, 

pois, segundo ela, o indivíduo exerceria sempre atividades relacionadas à sua profissão até 

que se aposentasse.  

 

 Greenhaus (apud Martins, 2001) propõe um conceito de carreira bem mais amplo. 

Conceito esse que leva em consideração as experiências relacionadas ao trabalho que 

abrangem todo o curso de vida de uma pessoa. Para Hall (apud Martins, 2001), essas 
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experiências podem ser adquiridas com educação, treinamento, nas diversas organizações 

pelas quais o indivíduo passou ou nas mudanças de ocupação.  
 

 Quando tratamos de carreira, apesar da situação de desemprego crescente no país e 

dos baixos salários, cada vez mais o conceito de sucesso psicológico vem sendo 

valorizado. Um indivíduo de sucesso é aquele que tem tempo para se dedicar ao lazer e 

para educar-se/desenvolver-se juntamente com as atividades profissionais. O lado 

profissional, o familiar e o pessoal devem se encontrar em perfeita harmonia. A carreira 

passa a ser concebida como uma negociação entre interesses pessoais e organizacionais, 

conforme Balassiano, Ventura e Filho (2004). 

 

 Daí a importância do autoconhecimento na escolha de uma carreira. O sucesso 

verdadeiro, ou seja, a experiência subjetiva de bem-estar e realização, pressupõe a 

capacidade da pessoa de conhecer sua individualidade, seu projeto existencial, a fim de não 

cair no tédio e na desilusão, para não citar as formas mais graves de depressão neurológica, 

tão comum nos dias atuais. 

 

 O indivíduo hoje, reconhecendo a natureza dos desafios atuais, do ambiente 

competitivo no qual estamos inseridos, e tendo um adequado nível de autoconsciência, 

percebe a necessidade de se planejar. No entanto, sabemos que compatibilizar as 

prioridades individuais com as exigências ocupacionais não é tarefa fácil.  

 

A dependência econômica e o desejo de consumo acabam por aprisionar as pessoas 

em ocupações insatisfatórias e entediantes. Mas é exatamente isso que queremos evitar, 

ainda mais quando se trata de um servidor público com sua importante missão de prestar 

serviços à sociedade, de cuidar do bem comum.  

 

 Analisando a outra face da moeda, não podemos deixar de mencionar o importante 

papel que uma organização exerce na vida do indivíduo, no que se refere a  

proporcionar-lhe realização profissional. Seu desafio consiste em recompensar, motivando 

o desempenho de alto nível, mas sem tornar os custos proibitivos. Aqui cabe ressaltar as 

palavras de Martins (2001, p. 109):  
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As necessidades de estima e de auto-realização não requerem, obrigatoriamente, dispêndio 

financeiro da organização para seu atendimento. Contudo, demandam estruturas e práticas 

organizacionais que podem ser de implementação difícil e lenta, principalmente aquelas 

relacionadas ao reconhecimento, à progressão de carreira e ao conteúdo e flexibilidade dos cargos. 

 

 Daí vem a importância dos planos de cargos e carreiras. A organização precisa 

mostrar a seu profissional que ele terá condições de desenvolver-se. Do contrário, a falta de 

perspectiva de melhorias acarretará em uma desmotivação constante na vida do 

profissional, com perda de rendimento e produtividade para a organização. Sem falar que 

as pessoas mais talentosas acabarão por procurar organizações que as valorizem mais. 

 

O ser humano pode ser um agregador ou não de valor. Seja qual for a sua posição 

hierárquica, ele desenvolve suas atividades com maior eficácia e efetividade se, de fato, se 

sentir envolvido, responsável e valorizado pela organização. 

 

 Resende (1991) ressalta que nenhuma empresa consegue evitar uma série de 

problemas de pessoal se não dispuser de políticas e critérios técnicos de administração de 

cargos e salários. Problemas esses que se refletem no clima organizacional, nas relações 

trabalhistas e também na imagem interna e externa da organização. O que significa que a 

preocupação com a eficácia, muito mais que a tecnicista (com ênfase no enfoque técnico, 

metodológico e normativo), deve estar presente na organização a fim de que ela seja capaz 

de atrair e fixar pessoal qualificado e competente.  

 

 Ainda segundo Resende (1991), para que se obtenha um adequado plano de cargos 

e salários é necessário levar em conta as técnicas de descrição, avaliação e classificação 

das funções, recorrer a pesquisas de mercado, construir estruturas de níveis e faixas 

salariais, bem como definir políticas e normas. 

 

 Sem falar que é necessário cuidar da manutenção do plano estando atento às 

variações salariais do mercado e às próprias mudanças que podem ocorrer na organização 

no que se refere à criação, mudança e até desaparecimento de cargos. Tudo isso a fim de 

evitar distorções e desajustes do plano considerado. 
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 Tendo discutido as questões relativas à importância dos planos de cargos e 

carreiras, o que deve ser levado em consideração no momento de sua confecção para que 

ele possa ser considerado adequado e os cuidados que devem ser tomados depois de 

implementado, abordaremos a questão do salário, avaliando até que ponto ele é capaz de 

motivar as pessoas. 

 
 
3.2 O PODER MOTIVADOR DO SALÁRIO 
 
 
 Será que o salário é mesmo o principal motivador para os funcionários? 

 

 No início do pensamento administrativo, observamos que Taylor procurava 

conciliar empresa e empregado em termos de produtividade e salário. Ele acreditava que as 

fábricas da época poderiam ser mais produtivas se as tarefas e os movimentos dos 

empregados fossem simplificados. A recompensa pelo aumento da produtividade era 

receber melhores salários. No entanto, isso não lhes trazia satisfação, apenas garantia a 

sobrevivência, e forte desmotivação acabou por tomar conta das fábricas. 

 

 Teorias modernas, como a da “Hierarquia das Necessidades”, de Maslow, e os 

“Fatores Motivadores e Higiênicos”, de Herzberg, nos ajudam a compreender melhor o 

mecanismo da motivação do ser humano.  

 

 Segundo a teoria de Maslow, as necessidades humanas podem ser divididas em 

cinco: fisiológicas, de segurança, sociais, de auto-estima e de auto-realização, sendo essa a 

ordem crescente de importância. Para ele, a partir do momento em que uma delas está 

satisfeita, a necessidade seguinte passa a ser o fator motivador de nossas atitudes. E ainda 

que a necessidade mais complexa se satisfaça, se alguma outra deixar de ser satisfeita, ela 

assume papel preponderante e sua satisfação torna-se imprescindível. 

 

 Associando essa teoria à questão do salário como fator de motivação, segundo 

Pontes (1993), ele é o pano de fundo para a satisfação de nossas necessidades. É quem nos 

assegura moradia, alimentação, estabilidade (no sentido de garantia do emprego), eleva a 

auto-estima. 
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O salário é uma demonstração objetiva do quanto a empresa valoriza o trabalho de seu 

funcionário. Associado ao plano de carreiras, (...) ele pode vir a não ser propriamente um fator de 

motivação, mas um fator que servirá de base aos fatores motivadores ligados ao cargo ocupado, à 

perspectiva de crescimento profissional e trabalho executado estando estritamente ligado a esses 

(1993, p. 17). 

 

 Herzberg, por sua vez, divide os fatores em higiênicos e motivadores. Os higiênicos 

abrangendo todos os benefícios ofertados pela empresa, como ambiente de trabalho, 

relacionamento com os superiores, benefícios sociais e salário. Os motivadores ligados ao 

cargo ocupado, abrangendo responsabilidade, reconhecimento e progresso funcional. 

 

 Portanto, com base nessas duas teorias, o salário não é fator de motivação quando 

analisado de forma isolada. Concordamos com Pontes (1993, p. 17) quando diz que “a 

troca fria de produção por salário não gera satisfação ao empregado, é apenas a 

recompensa justa pelo seu trabalho”.  

 

 Salário e os demais fatores considerados como motivadores devem estar 

relacionados a fim de que o funcionário encontre na empresa o ambiente que precisa para 

desempenhar-se cada vez melhor. 

 

 No caso do servidor público, em especial o do TCE-RJ, que possui estabilidade 

funcional, o salário tem papel fundamental na motivação. Tendo em vista que a instituição 

oferece aos seus servidores instalações de boa qualidade e condições adequadas de 

trabalho, com investimentos constantes em tecnologias, desenvolvimento de sistemas 

capazes de integrar os diversos setores e capacitação de pessoal, o salário passa a ser o 

principal fator motivador junto com a possibilidade de ascender na carreira.  

 

 Antes do plano recém aprovado (ver Anexo A), as mudanças de nível dentro do 

mesmo cargo, com conseqüente ajuste na remuneração, ocorriam de forma não 

programada, ou seja, o servidor não sabia em que momento isso se daria, pois dependia da 

disponibilidade de recursos financeiros. Hoje, com a implantação do plano, as mudanças 

de nível ocorrem de três em três anos automaticamente. 
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 Acreditamos que essa programação na subida de níveis e a possibilidade de 

promoção proposta pelo plano, juntamente com o incentivo a cursos até mesmo de  

pós-graduação, sejam capazes de motivar os servidores a realizarem suas tarefas com mais 

dedicação e compromisso com a instituição, prestando serviços de qualidade ainda maior à 

sociedade. Daí a importância do plano. 

 
 
3.3 MOTIVAÇÃO E SUAS TEORIAS  
 
 
 Por que consideramos importante em nossa discussão a questão da motivação? Ela 

é o que motiva a ação, como o próprio nome diz, o que nos impulsiona a agir de 

determinada maneira. Em termos práticos, é a conduta adotada para se atingir 

determinados objetivos. Cabe ressaltar que a motivação, ou a ausência dela, é um 

fenômeno interno, pessoal, e é por isso que determinados estímulos funcionam para 

algumas pessoas, mas não para outras. 

 

 Para filósofos gregos da Antigüidade, o comportamento humano baseava-se em 

minimizar a dor e o desconforto, maximizando o prazer. Portanto, em termos de trabalho, 

segundo esse pensamento, a condição ideal para motivação se dá quando as habilidades e 

energias de cada um são suficientes para atender às expectativas da organização. Por sua 

vez, cabe a organização ofertar os recursos que atendam às necessidades e objetivos 

individuais; uma troca constante. 

 

 Segundo Byham (apud Macêdo et al, 2003), pessoas satisfeitas consigo mesmas, 

além de mais motivadas, são mais produtivas e criativas, envolvem-se na resolução de 

problemas, enfrentam desafios e têm maior facilidade para trabalhar em equipe. 

Recomenda-se, portanto, investir na auto-estima das pessoas, mostrando-lhes que estão 

sendo ouvidas e entendidas e incentivando a cooperação de todos com sugestões.  

 

Para Marinho (1988), não há como separar a satisfação das pessoas com seus 

trabalhos da organização onde eles são realizados, uma vez que as relações positivas para o 

trabalho acabam por refletir, de alguma forma, a estrutura dessa organização. Marinho 

ressalta ainda que as características estruturais de uma organização afetam a satisfação do 
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indivíduo porque mudam não só a natureza do trabalho, mas também a natureza das 

relações interpessoais. 

 

Abordaremos três teorias motivacionais: a teoria da hierarquia das necessidades, a 

teoria dos dois fatores e a da eqüidade. As duas primeiras priorizam as necessidades 

internas das pessoas, colocando-as como fatores capazes de alavancar o processo 

motivacional. A última apresenta uma visão mais dinâmica dos processos cognitivos que 

influenciam no comportamento.  

 
 
3.3.1 TEORIA DAS NECESSIDADES 
 
 
 A teoria de motivação de Abraham H. Maslow (Hesketh e Costa, 1980) tem grande 

aceitação, tanto por parte de psicólogos organizacionais quanto de administradores 

preocupados com o fator humano na empresa, sendo considerada uma referência. Maslow 

é referência obrigatória quando o assunto é motivação.  

 

Para Maslow, as necessidades humanas estão arranjadas de modo hierárquico, em 

uma escala de valores a serem transpostos. De acordo com o conceito de urgência relativa, 

uma necessidade é substituída pela seguinte mais forte na hierarquia, na medida em que vai 

sendo satisfeita. E esse processo não tem fim: é contínuo, desde o nascimento até a morte. 

 

As necessidades estão assim classificadas, em ordem decrescente de urgência: 

fisiológicas, segurança, afiliação (ou sociais), auto-estima e auto-realização. Essa 

hierarquia de necessidades pode ser visualizada como uma pirâmide. Concluímos então 

que a necessidade fisiológica é a mais forte, essencial, a que estaria na base da pirâmide, e 

a de auto-realização a mais fraca nessa hierarquia proposta por Maslow, portanto, no topo 

da pirâmide.  

 

 Sabemos que um indivíduo pode estar motivado, simultaneamente, por várias 

necessidades. Hesketh e Costa (1980) acreditam que a motivação dominante vai depender 

de qual das necessidades mais baixas na hierarquia está suficientemente satisfeita (ver 

escala na pág. 36). No entanto, ressaltam que a privação das necessidades superiores, como 
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auto-estima e auto-realização, não produz uma reação de emergência ou de desespero, 

como pode acontecer com a privação das necessidades inferiores da hierarquia.  

 

 Para Maslow, apenas as necessidades não satisfeitas são fontes de motivação e as 

pessoas irão sempre reclamar, independente do nível de suas necessidades, pois sempre 

desejam algo a mais do qual não dispõem.  

 

Utilizamos aqui o exemplo de McGregor (1980): “o homem só busca o pão quando 

não há pão”. Suas necessidades de amor, status e reconhecimento são inoperantes quando 

seu estômago está vazio há certo tempo, a não ser em circunstâncias especiais. No entanto, 

se ele come regularmente e de maneira adequada, a fome deixa de ser motivação 

importante.  

 

Discorreremos um pouco mais sobre as necessidades que compõem a hierarquia de 

Maslow afim de que possamos entendê-las melhor. 

 

As necessidades fisiológicas são: água, comida, ar, sexo etc. Quando não satisfeitas 

ficamos mal, irritados e até doentes. Estes sentimentos e emoções nos conduzem à ação na 

tentativa de diminuí-los ou aliviá-los rapidamente para restabelecer o nosso equilíbrio 

interno.  

 

A fuga dos perigos, a busca por abrigo, proteção e estabilidade no mundo 

conturbado em que vivemos é a chamada necessidade de segurança. Neste nível da 

hierarquia podemos incluir também a busca por uma religião ou crença. 

 

Mas não basta que as necessidades fisiológicas e de seguranças estejam satisfeitas. 

O ser humano tem a necessidade de amar e ser amado, de ser querido e aceito por outros. 

Queremos nos sentir necessários a outras pessoas ou grupos. É a necessidade social de 

afiliação, de pertencer a um grupo, ou a uma "tribo", seja no trabalho, na política, religião 

ou torcida, por exemplo. 

 

Temos ainda a necessidades de status ou de estima e a de auto-realização. A 

primeira se refere à busca do ser humano por ser competente, alcançar objetivos, obter 
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aprovação e, claro, ganhar reconhecimento. A última trata da sua realização como pessoa. 

É a demonstração prática da realização permitida e alavancada pelo seu potencial único.  

 

Segundo Macêdo et al (2003, p. 93), a teoria de Maslow traz importantes 

contribuições, inclusive a nível profissional, pois “permite identificar os grandes grupos de 

necessidades, o estabelecimento das prioridades e a relevância do crescimento pessoal e da 

auto-realização em consonância com os objetivos organizacionais”.  

 

McGregor (1980) ressalta que, dentro de uma empresa, ações administrativas 

arbitrárias, comportamentos que provoquem incerteza no empregado com respeito à sua 

permanência na organização, ou que reflitam favoritismo ou discriminação, bem como 

política administrativa imprevisível, podem motivar a necessidade de segurança nas 

relações de emprego em todos os níveis, do operário ao vice-presidente.  

 

Optamos por nos aprofundar nessa teoria no caso em estudo por acreditarmos que o 

plano de cargos e carreiras do TCE-RJ contribui com a satisfação da necessidade básica de 

segurança de seus servidores. 

 
 
3.3.2 TEORIA DOS DOIS FATORES  
 
 

O psicólogo Frederick Herzberg realizou um estudo sobre motivação que, de certa 

forma, complementa o estudo de Maslow. Herzberg distinguiu dois grupos de fatores que 

alteram o desempenho: os higiênicos e os motivacionais.  

 

Os fatores higiênicos são também chamados provocadores de insatisfação e são 

notados principalmente por sua ausência. Mas, segundo a classificação de Herzberg, um 

fator higiênico é um elemento que, quando presente, evita a insatisfação.  

 

Vejamos um exemplo mais voltado para o trabalho: o fato de não haver um lugar 

próximo para estacionar o carro pode criar insatisfação, mas a simples existência de um 

estacionamento, o que resolveria o problema, não tornaria o funcionário mais feliz com 

relação ao trabalho. Ou seja, as pessoas não ficam satisfeitas com seus trabalhos apenas 
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porque os fatores higiênicos estão presentes, embora eles sejam capazes de evitar a 

insatisfação. 

 

Somente os níveis mais elevados da hierarquia considerada por Maslow (afiliação, 

auto-estima e auto-realização) são tidos como realmente motivadores por Herzberg. Os 

sistemas de necessidades arroladas em níveis inferiores, como as de segurança, as básicas e 

as sociais foram classificados como sistemas de insatisfação potencial, como fatores 

higiênicos, e não como fontes de motivação para o trabalho. A satisfação das necessidades 

básicas, segundo Herzberg, não motiva, mas a ausência delas implica fontes de 

insatisfação.  

 

O autor complementa ainda que as necessidades básicas, ao contrário das de nível 

superior, são cíclicas, isto é, voltam sempre ao ponto zero. As outras, ao contrário, criam 

um estímulo interior de natureza permanente.  

 

Para Herzberg, os fatores higiênicos se relacionam principalmente ao contexto (a 

estrutura do trabalho ou os elementos externos). Eles incluem o relacionamento com os 

colegas, a política e a administração da empresa, a segurança no trabalho e o salário.  

 

Já comentamos que, o salário, em particular, funciona como um fator motivador 

para muitas pessoas. Algumas querem ou precisam tanto de dinheiro que salários elevados 

contribuem para a sua satisfação no trabalho. Uma razão para que o dinheiro seja um fator 

motivador é que freqüentemente um salário elevado está associado a status elevado, a  

auto-estima elevada.  

 

Voltando à classificação de Herzberg, as necessidades de estima e de  

auto-realização, por sua vez, compõem o que ele chamou de fatores motivacionais. São 

estes que produzem efeitos duradouros nas pessoas, e englobam sentimentos profundos de 

satisfação, realização, crescimento e reconhecimento. É na busca de atender essas 

necessidades que observamos surgir o fenômeno da motivação como uma força interna, 

uma energia interior própria e exclusiva do ser humano. A nossa satisfação pessoal decorre 

dos fatores motivacionais.  
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Os indivíduos variam um pouco em relação aos fatores de trabalho que julgam 

motivadores ou provocadores de satisfação. No entanto, os fatores motivadores geralmente 

se referem ao conteúdo (o coração ou o elemento visceral) de um trabalho. Esses fatores 

são: realização, reconhecimento, trabalho desafiador, responsabilidade e oportunidade de 

progresso. Todos fatores autocompensadores.  

 

 Podemos resumir o que vimos até agora sobre a teoria dos dois fatores da seguinte 

forma: 

 

• Fatores higiênicos ausentes: insatisfação; 

• Fatores higiênicos presentes: ausência de insatisfação; 

• Fatores motivacionais ausentes: ausência de satisfação; 

• Fatores motivacionais presentes: satisfação.  

 

Cabe aqui ressaltar que a potencialidade de qualquer dos fatores apontados por 

Herzberg é também influenciada pelas características de personalidade do indivíduo.  

 

O fato é que as pessoas podem estar firmemente preocupadas com as necessidades 

de alto nível, mas voltam-se às preocupações de nível menor, quando as necessidades mais 

altas são constantemente frustradas.  

 

Macêdo et al (2003) ressaltam que a grande contribuição de Herzberg foi a de 

mostrar que não basta investir nos fatores considerados higiênicos se não houver uma 

preocupação com a reformulação dos cargos e com a valorização efetiva de quem os 

ocupa. Essa preocupação, no caso em estudo, se deu pela implantação do plano de cargos e 

carreiras por parte do TCE-RJ. 

 
 
 A figura a seguir compara as duas teorias que acabamos de conhecer. 
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Figura 1 - Comparação entre as teorias de Maslow e Herzberg 

 
 
3.3.3 TEORIA DA EQÜIDADE  
 
 
 De acordo com essa teoria, cada pessoa tende a comparar aquilo que lhe é oferecido 

como recompensa pelo seu desempenho com aquilo que foi oferecido a pessoas 

semelhantes a ele. Nesta comparação, está implícita a busca de um tratamento justo, ou 

seja, a busca da eqüidade.  

 

É comum que os funcionários façam comparações entre o seu trabalho (seu esforço, 

experiência, educação e competência) e os resultados obtidos (aumentos e reconhecimento) 

com o trabalho e os resultados dos outros, sempre buscando verificar justiça.  

 

A teoria da eqüidade, de J. Stacy Adams, portanto, se baseia essencialmente na 

comparação, implicando necessariamente na existência de um ponto de referência para que 

esta comparação seja realizada. 

 

Havendo igualdade nessa comparação, a certeza do tratamento justo será reforçada. 

Caso contrário, o processo motivacional se prejudica e, ao perceber uma injustiça, Robbins 

(2002) afirma que é comum que o trabalhador faça uma destas seis escolhas: 

 

1. Modificar suas entradas (fazer menos esforço); 
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2. Modificar seus resultados (por exemplo, funcionários que recebem por peça 

produzida podem aumentar seus rendimentos produzindo mais peças com menos 

qualidade); 

 

3. Distorcer sua auto-imagem (por exemplo: “Eu achava que trabalhava em um 

ritmo moderado, mas agora percebo que trabalho muito mais do que os outros.”); 

 

4. Distorcer a imagem dos outros (por exemplo: “O trabalho de Mike não é tão 

interessante quanto pensei que fosse.”); 

 

5. Buscar outro ponto de referência (por exemplo: “Posso não estar ganhando tão 

bem quanto meu cunhado, mas certamente mais do que meu pai ganhava quando tinha 

minha idade.”); 

 

6. Abandonar o terreno (por exemplo, deixar o cargo). 

 
 

Em termos organizacionais, a teoria da eqüidade tem forte relação com a 

remuneração e a distribuição de vantagens ou reconhecimento entre seus funcionários. 

Estes processos, se não forem bem conduzidos podem minar o clima social da organização, 

contribuindo para a criação de um ambiente de trabalho onde haja percepção de injustiça e, 

conseqüentemente, sem estímulos para a motivação para o trabalho. 

 

Um plano de cargos e carreiras bem elaborado vem contribuir para esse sentimento 

de eqüidade ao oferecer possibilidade de ascensão contínua para todos. Um plano que 

venha a priorizar determinado(s) grupo(s) inevitavelmente causará insatisfação por parte 

dos menos beneficiados, que se sentirão injustiçados e desmotivados na organização.  

 
 

Sabendo que a organização tem papel fundamental na realização profissional de 

uma pessoa, encerramos este capítulo destacando a importância dos planos de cargos e 

carreiras como instrumento de motivação. Vimos que o salário não é fator de motivação 

quando analisado de forma isolada, mas, aliado aos demais fatores considerados como 

motivadores, como a possibilidade de ascender na carreira, é capaz de estimular o 

funcionário a desempenhar-se cada vez melhor. 
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De acordo com as teorias de motivação de Maslow e Herzberg, o plano de cargos e 

carreiras do TCE-RJ contribui com a satisfação da necessidade básica de segurança de seus 

servidores, proporcionando-lhes estabilidade financeira, no que se refere à remuneração. 

Mas, para muitos, talvez o plano satisfaça também as demais necessidades, sendo mesmo 

capaz de provocar a auto-realização, desde que bem elaborado. Isso sem deixar de lado o 

sentimento de justiça, tratado por Adams em sua teoria, uma vez que o referido plano 

oferece possibilidade de ascensão contínua para todos os servidores do TCE-RJ. 
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4 
METODOLOGIA 

 
 

Após justificarmos, de acordo com as teorias estudadas, nosso interesse em medir a 

sustentabilidade fiscal de um plano de cargos e carreiras, nos restam os cálculos. Como 

adiantamos no início deste trabalho, o cálculo da sustentabilidade fiscal do plano em 

questão tem como base um projeto desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) 

para um órgão da administração publica federal. Não há neste estudo referências 

bibliográficas sobre o projeto citado pelo fato dele não ter sido publicado até o momento. 

 
 
4.1 O QUE É O SIMULADOR? 
 
 
 Para que possamos efetivamente medir a sustentabilidade fiscal de um plano, 

necessitamos de um instrumento que seja capaz de realizar esse cálculo. Esse instrumento 

foi desenvolvido no projeto elaborado pela FGV e denominado Simulador.  

 

 O Simulador é uma planilha cujo objetivo principal é calcular o índice de 

sustentabilidade de um plano de carreiras e remuneração, simulando a movimentação de 

cargos, aumento de salários, aposentadorias, etc. ao longo de um horizonte futuro de cinco 

anos.  

 

 Para efetuar os cálculos, o Simulador solicita um arquivo com informações 

sobre a carreira a qual se deseja calcular o índice de sustentabilidade. Este arquivo deve 

conter as classes em que se divide a carreira, os níveis dentro de cada classe, o número de 

funcionários ativos, aposentados e de instituidores, bem como o valor da remuneração. 

 

 Após carregar essas informações, o Simulador solicita o preenchimento de 

algumas premissas que também serão utilizadas no cálculo do índice de sustentabilidade. 

São elas: o percentual de progressão dos funcionários ativos entre os níveis da carreira, o 

percentual de aumento do salário dos ativos, o número de novos funcionários ativos para 

cada ano, o teto do valor do INSS para efeito de contribuição, o valor do IPCA e o valor do 

Impacto Gerencial para cada ano. 
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 A partir do momento em que as informações básicas sobre a carreira e as 

premissas tiverem sido informadas, pode-se iniciar a simulação que, ao terminar, consolida 

os valores calculados em duas planilhas de resultado: Gerencial e Fiscal. 

 

 A planilha de Resultado Gerencial consolida os resultados e apresenta o cálculo 

do índice de sustentabilidade, que deve ser menor ou igual a 1,0. Caso não seja, significa 

que a sustentabilidade do plano foi superada. A planilha de Resultado Fiscal destina-se a 

verificar se os valores calculados estão dentro dos limites impostos pela LRF para gastos 

com pessoal. Para que essa verificação seja feita, é necessário informar a Receita Corrente 

Líquida do último quadrimestre do ano em que se pretende iniciar a projeção. 

 

 A LRF considera Receita Corrente Líquida – RCL (art. 2º, inciso IV) o somatório 

das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 

serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos: 

 

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação 

constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no 

inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição; 

 

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 

constitucional; 

 

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o 

custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes 

da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição. 

 
 
4.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 
 
 
 Passaremos a apresentar a metodologia proposta para a medição da sustentabilidade 

fiscal e as variáveis utilizadas, de acordo com o estudo desenvolvido pela FGV. A 

apresentação da metodologia será feita para que possamos compreender os caminhos que 

precisaram ser percorridos até se chegar ao Simulador. Não faremos comentários sobre as 

regras, conclusões, fórmulas ou cálculos utilizados, pois neste estudo estamos apenas 
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interessados no resultado final, ou seja, na obtenção do instrumento capaz de medir a 

sustentabilidade fiscal de um plano de carreiras. Após tomarmos conhecimento dessa 

metodologia, faremos os ajustes necessários ao caso do TCE-RJ, nosso objeto de estudo.  

 

No estudo da FGV, os impactos da implantação de um novo plano de carreiras 

foram classificados em: fiscal, previdenciário e de gestão. Isso porque o objetivo é analisar 

a sustentabilidade do plano a partir das dimensões legais, sem deixar de lado as gerenciais.  

 

De acordo com a dimensão legal, são levantados os impactos orçamentário e 

financeiro sob a ótica da LRF e das regras previdenciárias atuais, incluindo uma projeção 

atuarial. São dois os enfoques: 

 

� Impacto Fiscal: afere isoladamente o impacto orçamentário e financeiro das 

despesas à luz da LRF; e 

 

� Impacto Previdenciário: afere isoladamente o impacto orçamentário e 

financeiro das despesas à luz da LRF e da legislação previdenciária atinente ao 

órgão.  

 

 Pela dimensão gerencial, os impactos orçamentário e financeiro também são 

levantados, mas sob a ótica do gerenciamento do plano. Isso se dá por meio da definição de 

vagas por classe, regras e velocidade de progressão, bem como pela possibilidade de 

transição, ou seja, de um re-enquadramento dos servidores, tudo previsto pelo citado plano. 

O impacto gerencial visa, portanto, aferir o custo de gerenciamento do rol de incentivos do 

plano, proporcionando mecanismo de governança em face das condições orçamentárias e 

financeiras vigentes.  

 

 A fim de sinalizar os impactos citados e seus reflexos no limite de gastos com 

pessoal no custeio das contas públicas, a seguinte medida, denominada índice de 

sustentabilidade foi proposta: 
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Fórmula para Cálculo: 
 

Índice de Sustentabilidade 
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onde IFt é o Impacto Fiscal no ano t; 
IPt é o Impacto Previdenciário no ano t; 
ISt é o Impacto Gerencial no ano t; e 
IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo no ano (t-1). 
 
 

Observação: De acordo com o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do 

Governo Federal, o IPCA é o índice que limita por 10 anos, desde 2007, o crescimento da 

folha de pessoal da União, por isso sua presença na fórmula de cálculo, uma vez que o 

estudo realizado pela FGV foi desenvolvido para um órgão da administração pública 

federal, como já mencionado.  

 
 
 Tomamos o índice de sustentabilidade como referência, norteando o gerenciamento 

e a progressão do plano. 

 

 Cabe ressaltar que a base para aplicação dos cálculos, para fins de apuração dos 

impactos orçamentário e financeiro, é a receita corrente líquida (RCL). Deste modo,  

torna-se relevante mencionar que o valor poderá variar para mais ou para menos em função 

de questões subjetivas e objetivas, tais como: recessão econômica, decisões políticas, 

restrições orçamentárias, crescimento econômico, dentre outras. 

 
 
4.2.1 IMPACTO PREVIDENCIÁRIO 
 
 
 É necessário um estudo atuarial para estimar as receitas e despesas previdenciárias 

futuras originadas com a implementação do plano. As premissas para a análise do impacto 

previdenciário estão baseadas nas regras previdenciárias em vigor, constantes no art. 40 da 
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Constituição Federal, nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 e na Lei nº. 

10.887/2004. 

 

 A análise das regras previdenciárias no estudo realizado pela FGV foi segregada 

por grupos de servidores, quais sejam: ativos, aposentados, aposentados por invalidez e 

pensionistas, haja vista possuírem critérios distintos para cálculo de benefício e 

contribuição. 

 

 Para efeito da elaboração da metodologia de cálculo para aferição do impacto 

previdenciário, o estudo focou-se em três pontos principais: paridade dos inativos e 

pensionistas com os ativos; valores dos benefícios dos inativos e pensionistas; e valores 

das contribuições dos ativos, inativos e pensionistas. 

 

 A seguir, para efeito de conhecimento, são identificadas, resumidas e analisadas 

quanto à adequação, por grupo de situações, as regras previdenciárias atuais. 

 
 
4.2.1.1 ATIVOS 
 
 
 Para custeio do regime de previdência do servidor público, o servidor ativo 

contribui com 11% da totalidade de sua base de contribuição e o Estado, no caso, com o 

dobro desse valor, conforme definido no art. 8 da Lei nº. 10.887/2004. 

 
 
a) Aposentadorias oriundas dos ativos: 

 
Após a publicação da EC nº. 41/2003 e da EC nº. 47/2005, os servidores ativos 

podem se aposentar de forma voluntária de acordo com quatro regras distintas:  

 
 
1 – inciso III do § 1º do art. 40 da CF (aposentadoria voluntária integral): 

 

� Idade mínima para homens: 60 anos (tempo de contribuição – 35 anos); 

� Idade mínima para mulheres: 55 anos (tempo de contribuição – 30 anos); 

� 10 anos de serviço público; 

� 5 anos no cargo efetivo; 
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� Benefício: média das maiores remunerações atualizadas (§ 3º do art. 40 da CF, 

§ 17 do art. 40 da CF e art. 1º da Lei nº. 10.887/2004); 

� Paridade: não há paridade, o reajuste dar-se-á por critério específico do regime 

de previdência sem paridade (§ 8º do art. 40 da CF). 

 

Observação: A alínea “b” do inciso III do § 1º do art. 40 da CF define regra para 

concessão de aposentadoria proporcional. 

 

 Foram criadas regras de transição para quem já estava no serviço público antes das 

publicações das ECs 20/1998 e 41/2003: 

 
 
2 – art. 2º da EC nº. 41/2003 (aposentadoria voluntária para ingresso até 16/12/1998): 

 

� Idade mínima para homens: 53 anos (tempo de contribuição – 35 anos); 

� Idade mínima para mulheres: 48 anos (tempo de contribuição – 30 anos); 

� 5 anos no cargo efetivo; 

� Pedágio: período adicional de contribuição de 20% em relação ao tempo que 

faltava para atingir 35 ou 30 anos de contribuição em 16/12/1998; 

� Benefício: média das maiores remunerações (§ 3º do art. 40 da CF e art. 1º da 

Lei nº. 10.887/2004); 

� Redutor de benefício (§ 1º do art. 2º da EC nº. 41/2003); 

� Paridade: não há paridade, o reajuste dar-se-á por critério específico do regime 

de previdência sem paridade (§ 6º do art. 2º da EC nº. 41/2003 e § 8º do art. 40 

da CF). 

 
 
3 – art. 6º da EC nº. 41/2003 (aposentadoria voluntária integral para ingresso até 

31/12/2003): 

 

� Idade mínima para homens: 60 anos (tempo de contribuição – 35 anos); 

� Idade mínima para mulheres: 55 anos (tempo de contribuição – 30 anos); 

� 20 anos de serviço público; 

� 10 anos de carreira; 

� 5 anos no cargo efetivo; 
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� Benefício: proventos integrais; 

� Paridade somente para os proventos de aposentadoria, não estendida para as 

pensões derivadas dessas aposentadorias (art. 2º da EC nº. 47/2005). 

 
 
4 – art. 3º da EC nº. 47/2005 (aposentadoria voluntária integral para ingresso até 

16/12/1998): 

 

� Idade mínima para homens: 60 anos (tempo de contribuição – 35 anos); 

� Idade mínima para mulheres: 55 anos (tempo de contribuição – 30 anos); 

� 25 anos de serviço público; 

� 15 anos de carreira; 

� 5 anos no cargo efetivo; 

� Benefício: proventos integrais; 

� Paridade total, ou seja, para os proventos de aposentadoria e pensões derivadas 

dessas aposentadorias (parágrafo único do art. 3º da EC nº. 47/2005). 

 

Portanto, o critério 4 é mais benéfico para o servidor que entrou no serviço público 

até 16/12/1998 e o critério 3 para quem entrou entre 16/12/1998 e 31/12/2003. Os 

servidores que ingressaram no serviço público após 31/12/2003 só poderão se aposentar 

pela regra disposta no item 1. 

 
 
 Considerando o universo do tempo de estudo (cinco anos) e os critérios de 

aposentadoria apresentados, podemos considerar que somente os servidores que 

ingressaram no serviço público até 16/12/1998 aposentar-se-ão no período sob análise. 

Como para esses servidores a regra mais favorável é a de número 4, no caso de ocorrerem 

aposentadorias no período de estudo dar-se-ão por essa regra. 

 

 Feitas essas considerações, podemos observar as seguintes características no que se 

refere às futuras aposentadorias, de acordo com a regra 4:  

 

� Remuneração integral (ajustada ao novo plano de carreiras, cargos e 

remuneração);  

� Paridade total; 
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� Contribuição do aposentado de 11% sobre o valor que supere o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 

conforme estabelecido no art. 5º da Lei nº. 10.887/2004, ou seja,  

11% x (benefício – teto do INSS). 

 
 
b) Pensões oriundas dos aposentados: 

 

 Como supomos que todas as novas aposentadorias são derivadas da regra 4, 

considerando os critérios de pensões oriundas dos aposentados e a regra de paridade, 

temos: 

 

� Benefício: teto do INSS + 70% x (provento de aposentadoria – teto do 

INSS) (inciso I do art. 2º da Lei nº. 10.887/2004);  

� Paridade: sim (parágrafo único do art. 3º da EC nº. 47/2005); 

� Contribuição do pensionista: 11% x (benefício – teto do INSS). (art. 5º da 

Lei nº. 10.887/2004).  

 
 
c) Pensões oriundas dos ativos: 

 

 Características observadas para elaboração da metodologia: 

 

� Benefício: teto da previdência + 70% x (provento do servidor – teto do 

INSS) (inciso II do art. 2º da Lei nº. 10.887/2004);  

� Paridade: não, o reajuste dar-se-á por critério específico do regime de 

previdência sem paridade (§ 8º do art. 40 da CF); 

� Contribuição do pensionista: 11% x (benefício – teto do INSS). (art. 5º da 

Lei nº. 10.887/2004).  

 
 
d) Aposentadorias por invalidez oriundas dos ativos: 

 

Vejamos o que diz o inciso I do § 1º do art. 40 da CF a respeito de aposentadorias 

por invalidez: 
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“I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença 

grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;” 

 

Como não há como se estimar e segregar a invalidez permanente por tipo de 

invalidez, o projeto desenvolvido pela FGV considerou que podemos ser conservadores e 

supor que todas as aposentadorias concedidas por invalidez serão integrais.  

 

 Características observadas para elaboração da metodologia: 

 

� Benefício: média das maiores remunerações atualizadas (§ 3º do art. 40 da 

CF, § 17 do art. 40 da CF e art. 1º da Lei nº. 10.887/2004); 

� Paridade: não, o reajuste dar-se-á por critério específico do regime de 

previdência sem paridade (§ 8º do art. 40 da CF); 

� Contribuição do aposentado: 11% x (provento – teto do INSS). (art. 5º da 

Lei nº. 10.887/2004).  

 

Observação: a contribuição previdenciária pode ser menor se o inválido for 

portador de doença incapacitante (§ 21 do art. 40 da CF), mas neste estudo não há como 

segregar os inválidos dessa forma. Assim, considerou-se apenas o disposto no art. 5º da Lei 

nº. 10.887/2004 para cálculo da contribuição previdenciária desse grupo de servidores.  

 
 
e) Pensões oriundas dos inválidos: 

 

Características observadas para elaboração da metodologia: 

 

� Benefício: teto da previdência + 70% x (provento de aposentadoria – teto do 

INSS) (inciso I do art. 2º da Lei nº. 10.887/2004);  

� Paridade: não, o reajuste dar-se-á por critério específico do regime de 

previdência sem paridade (§ 8º do art. 40 da CF); 

� Contribuição do pensionista: 11% x (benefício – teto do INSS). (art. 5º da 

Lei nº. 10.887/2004).  
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4.2.1.2 PENSIONISTAS (pensões vigentes na data de cálculo) 
 
 

Para as pensões vigentes na data do estudo há também algumas regras distintas, que 

dependem fundamentalmente da data de concessão do benefício. 

 

A EC nº. 41/2003 alterou o § 7º do art. 40 da CF. Assim, com base no art. 2º da Lei 

nº. 10.844/2004, as pensões concedidas após a publicação dessa lei não são integrais, mas 

calculadas segundo o critério estabelecido naquele artigo. No entanto, de acordo com a 

metodologia proposta, não há necessidade de se fazer tal segregação. Basta considerar os 

valores dos proventos recebidos pelos pensionistas no momento. 

 

Portanto, para o cálculo do benefício médio dos pensionistas, a ser utilizado na 

metodologia, é necessário conhecer a distribuição dos instituidores pelas classes funcionais 

e a média dos benefícios recebidos em cada classe. Instituidores são servidores que ao 

falecerem deixam beneficiários com direito ao recebimento de pensões. As informações 

supracitadas são fundamentais, tendo em vista que, com a nova política salarial dos ativos, 

somente quem tem direito à paridade será ajustado à nova tabela, observada a redação do § 

8º do art. 40 da CF, anterior à publicação da EC nº. 41/2003. 

 

Na análise da paridade com os ativos, há que se observar a mudança no § 8º do art. 

40 da CF ocorrida pela publicação da EC nº. 41/2003. Para as pensões concedidas após 

31/12/2003 não há paridade. Os proventos são reajustados por critério específico do regime 

de previdência sem paridade. 

 

 No entanto, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da EC nº. 47/2005, as 

pensões derivadas dos proventos de aposentadorias concedidas pelo critério definido nesse 

artigo também têm direito à paridade. 

 

 Considerada a dificuldade de definição das origens das pensões concedidas,  

pode-se supor na metodologia que não haja paridade para as pensões concedidas após 

31/12/2003, porque somente teriam direito à paridade as derivadas de aposentadorias 

concedidas pelo critério estabelecido no art. 3º da EC nº. 47/2005. 
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 Para analisar a contribuição previdenciária, deve-se observar o disposto nos artigos 

5º e 6º da Lei nº. 10.887/2004. Esses artigos definem critérios diferenciados de 

contribuição para as pensões concedidas antes e depois de 31/12/2003. 

 

 Feitas essas considerações, são apresentadas a seguir as características observadas 

para elaboração da metodologia proposta: 

 

� Benefício: provento recebido (devidamente ajustado ao novo plano se a 

pensão foi concedida até 31/12/2003);  

� Paridade: sim, para as concedidas até 31/12/2003, e não, para as concedidas 

após esta data (§ 8º do art. 40 da CF); 

� Contribuição do pensionista: 11% x (benefício – 60% x teto do INSS), para 

as concedidas até 31/12/2003, e 11% x (benefício – teto do INSS), para as 

concedidas após esta data (artigos 5º e 6º da Lei nº. 10.887/2004).  

 
 
4.2.1.3 APOSENTADOS (aposentadorias vigentes na data de cálculo) 
 
 

Para as aposentadorias concedidas após 31/12/2003 não há paridade com os ativos e 

os proventos são reajustados por critério específico do regime de previdência sem 

paridade, na forma do disposto no § 8º do art. 40 da CF, alterado pela EC nº. 41/2003. 

 

No entanto, os servidores que se aposentaram após 31/12/2003 pelos critérios 

definidos no art. 6º da EC nº. 41/2003 e no art. 3º da EC nº. 47/2005 têm direito à paridade, 

de acordo com o definido no art. 2º e no parágrafo único do art. 3º da EC nº. 47/2005. 

 

 Face ao exposto e considerando que entendemos que todas as aposentadorias 

recentes foram baseadas no critério definido no art. 3º da EC nº. 47/2005, podemos 

considerar que todas as aposentadorias vigentes na data do estudo têm direito à paridade 

com os ativos. 

 

 Haja vista que todos os aposentados atuais têm direito à paridade, estes devem ser 

enquadrados ao plano de carreira, cargos e remuneração.  
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 Como na seção 4.2.1.2, para analisar a contribuição previdenciária deve-se observar 

o disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 10.887/2004. Esses artigos definem critérios 

diferenciados de contribuição para as aposentadorias em vigor antes de 31/12/2003 e as 

concedidas após esta data.  

 

 Vejamos então as características observadas nas aposentadorias em vigor: 

 

� Benefício: provento recebido (devidamente ajustado ao novo plano);  

� Paridade: sim; 

� Contribuição do aposentado: 11% x (benefício – 60% x teto do INSS), para 

as concedidas até 31/12/2003, e 11% x (benefício – teto do INSS), para as 

concedidas após esta data (artigos 5º e 6º da Lei nº. 10.887/2004).  

 
 
a) Pensões oriundas dos aposentados: 

 

 O ponto chave da análise das pensões derivadas de aposentadorias em vigor na data 

do estudo diz respeito à paridade nos reajustes. 

 

 Após analisar a legislação em vigor, entendemos que apenas as pensões derivadas 

dos aposentados, pelo critério estabelecido no art. 3º da EC nº. 47/2005, têm direito à 

paridade. 

 

 Cabe ressaltar que a segregação dentro das pensões aumentaria o grau de 

complexidade do cálculo. Portanto, o projeto da FGV considerou que todas as pensões 

derivadas das aposentadorias concedidas antes da data do estudo não têm direito à 

paridade.  

 

Características observadas: 

 

� Benefício: teto da previdência + 70% x (provento de aposentadoria – teto do 

INSS) (inciso I do art. 2º da Lei nº. 10.887/2004);  

� Paridade: não, o reajuste dar-se-á por critério específico do regime de 

previdência sem paridade (§ 8º do art. 40 da CF); 
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� Contribuição do pensionista: 11% x (benefício – teto do INSS). (art. 5º da 

Lei nº. 10.887/2004).  

 
 
4.2.1.4 APOSENTADOS POR INVALIDEZ (aposentadorias vigentes na data de 
cálculo) 
 
 

Para as aposentadorias concedidas após 31/12/2003 não há paridade. Os proventos 

são reajustados por critério específico do regime de previdência sem paridade, na forma do 

disposto no § 8º do art. 40 da CF, alterado pela EC nº. 41/2003. Então, deve haver a 

separação da massa de aposentados por invalidez pela data de concessão da aposentadoria. 

 

 Os aposentados por invalidez, que possuem direito à paridade, deverão ser 

enquadrados ao novo plano. 

 

 A contribuição previdenciária dar-se-á da forma disposta nos artigos 5º e 6º da Lei 

nº. 10.887/2004, que também segrega os inválidos pela data de concessão da 

aposentadoria. Não consideramos o critério definido no § 21 do art. 40 da CF pelo motivo 

devidamente comentado na seção 3.1.1.1, letra “d”.  

 

 Feitas as observações, definimos as características das aposentadorias por invalidez 

em vigor consideradas na metodologia proposta:  

 

� Benefício: provento recebido (devidamente ajustado ao plano se a 

aposentadoria foi concedida até 31/12/2003); 

� Paridade: sim, para as concedidas até 31/12/2003, e não, para as concedidas 

após esta data (§ 8º do art. 40 da CF); 

� Contribuição do aposentado: 11% x (benefício – 60% x teto do INSS), para 

as concedidas até 31/12/2003, e 11% x (benefício – teto do INSS), para as 

concedidas após esta data (artigos 5º e 6º da Lei nº. 10.887/2004).  
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a) Pensões oriundas dos aposentados por invalidez: 

 

Características observadas para elaboração da metodologia: 

 

� Benefício: teto da previdência + 70% x (provento de aposentadoria – teto do 

INSS) (inciso I do art. 2º da Lei nº. 10.887/2004);  

� Paridade: não, o reajuste dar-se-á por critério específico do regime de 

previdência sem paridade (§ 8º do art. 40 da CF); 

� Contribuição do pensionista: 11% x (benefício – teto do INSS).  

(art. 5º da Lei nº. 10.887/2004).  

 
 

Identificadas as regras atuais do sistema de previdência do servidor público, há 

necessidade clara de realizarmos ajustes, com o objetivo de tornar a metodologia 

exeqüível.  

 
 
4.3 AJUSTES METODOLÓGICOS 
 
 
 Para aferir a sustentabilidade previdenciária do plano considerado, seria necessário 

considerar todos os decrementos que ativos, aposentados e pensionistas estão expostos, 

sejam eles: sobrevivência, morte e invalidez.  

 

 Tendo em vista as regras diferenciadas entre os benefícios concedidos antes e 

depois de 31/12/2003, não somente para aposentadoria como também para o caso de 

pensão, como vimos, seria necessário que o órgão em estudo segregasse as variáveis pela 

data de concessão do benefício. 

 

 Além disso, necessitaríamos que fossem disponibilizadas as experiências de morte 

e de entrada em invalidez dos servidores pertencentes às carreiras estudadas para a 

definição das tábuas biométricas utilizadas no cálculo das mortes e invalidez. 

 

Considerando o objetivo do trabalho, a quantidade de variáveis necessárias, a 

necessidade de segregação do banco de dados e o período de tempo em estudo, há 

necessidade clara de realizarmos ajustes, a fim de medir a sustentabilidade fiscal do plano. 
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O motivo principal é exatamente a dificuldade citada de segregação do banco de dados da 

massa funcional entre aposentados e aposentados por invalidez, bem como a segregação 

pela data de concessão inicial do benefício, seja ele de aposentadoria ou de pensão.  

 

 O princípio básico que norteia os ajustes metodológicos, que tratarão de simplificar 

o fluxo previdenciário, é o conservadorismo, ou seja, o impacto previdenciário tende a 

superestimar levemente os valores com os ajustes realizados. 

 

 Foram então realizados quatro ajustes metodológicos básicos no projeto 

desenvolvido pela FGV, apresentados agora com a devida análise de sensibilidade: 

 
 
a) Sem considerar as probabilidades de morte e invalidez dos servidores ativos: 

 

 O projeto da FGV reduziu o custo computacional, que, com uma complexidade 

elevada e, principalmente, com um grande número de variáveis, aumentaria a imprecisão 

da simulação dos valores no fluxo temporal, considerando que a probabilidade de um ativo 

ficar inválido ou morrer no período de tempo da simulação é desprezível. 

 

 Segundo o projeto, o custo previdenciário não sofrerá grande alteração na sua 

ordem de grandeza porque a probabilidade de ocorrência de morte e invalidez entre ativos 

no período de cinco anos é residual. Em função desse ajuste, haverá menor despesa com 

pagamento de benefícios e maior contribuição previdenciária, tanto dos órgãos como de 

servidores ativos. 

 
 
b) Sem segregação dos inativos e pensionistas pela data de concessão dos benefícios: 

 

 Como é complexa a separação, no banco de dados, da massa de inativos e 

pensionistas pela data de concessão do benefício, considerou-se que todas as 

aposentadorias e pensões vigentes na data do estudo foram concedidas até 31/12/2003, fato 

que reduz substancialmente o número de variáveis necessárias para simulação.  

 

 Ressaltamos que a aproximação não empobrece o cálculo, pois se acredita que a 

maioria dos benefícios foi concedida antes daquela data. O resultado obtido com esse 
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ajuste apresentará um montante de benefícios pagos um pouco maior, haja vista que os 

benefícios de pensão concedidos depois de 31/12/2003 não têm direito à paridade com os 

ativos. 

 
 
c) Sem segregação entre aposentados e aposentados por invalidez: 

 

 Como na massa de dados dos inativos não é possível a separação das 

aposentadorias concedidas por invalidez, o projeto desenvolvido pela FGV considerou que 

todas são aposentadorias por tempo de serviço/idade. 

 

 O total de benefícios previdenciários pagos será um pouco superior devido à 

probabilidade de morte do inválido ser maior que a do aposentado. 

 
 
d) Sem saída de inativos e pensionistas por morte: 

 

 Dado o foco do projeto, reduziu-se ainda mais a complexidade computacional do 

cálculo previdenciário considerando que as probabilidades de morte dos inativos e 

pensionistas no período sob análise são desprezíveis. Assim, o custo previdenciário foi 

estimado apenas para os ativos, para as novas aposentadorias derivadas desses ativos e para 

os aposentados e pensionistas atuais. 

 

 O total de benefícios previdenciários pagos, a partir dessa simplificação da 

metodologia, será maior porque ninguém será excluído do sistema no período simulado e 

também pelo fato de os valores dos benefícios de aposentadoria serem superiores aos da 

pensão originadas dessas aposentadorias. Ressaltamos que para um curto período de 

tempo, o número de mortes tende a ser pequeno se comparado com a massa de inativos e 

pensionistas sob análise.  

 
 
 A partir dos ajustes metodológicos realizados haverá uma quantidade menor de 

variáveis necessárias, sem prejuízo da precisão do resultado anual estimado, haja vista o 

período sob estudo, observado que as simplificações são de todo modo conservadoras.  
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4.4 METODOLOGIA PROPOSTA 
 
 
 As regras previdenciárias vigentes dos servidores, já mencionadas, devem ser 

simplificadas na elaboração da metodologia atuarial, em decorrência dos ajustes propostos. 

A seguir, apresentamos o quadro com as regras previdenciárias efetivamente utilizadas no 

estudo que estamos tomando como base, por grupos: 

 
 

Grupo Característica 
 

Ativos 
• Contribuição do servidor: 11% da remuneração 
• Contribuição patronal: 2 x contribuição do 

servidor. 
 

Aposentadorias oriundas dos 
ativos 

• Benefício: remuneração integral 
• Paridade: sim 
• Contribuição do aposentado:  
        11% x (benefício – teto do INSS) 

 
 

Pensões vigentes 

• Benefício: provento recebido (ajustado ao 
plano) 

• Paridade: sim 
• Contribuição do pensionista:  

     11% x (benefício – 60% x teto do INSS) 
 
 

Aposentadorias vigentes 

• Benefício: provento recebido (ajustado ao 
plano) 

• Paridade: sim 
• Contribuição do aposentado:  

     11% x (benefício – 60% x teto do INSS) 
Quadro 2 - Regras previdenciárias consideradas após ajuste metodológico. 
 
 
 Com a simplificação do modelo, são essas as variáveis necessárias para o cálculo 

do impacto previdenciário: 

 
1. Número de servidores ativos em cada classe funcional em cada ano de 

estudo; 

2. Remuneração média de cada classe funcional em cada ano de estudo; 

3. Percentual de aumento linear para os ativos em cada ano de estudo; 

4. Estimativa do número de aposentadorias em cada ano de estudo por classe 

funcional; 

5. Número de instituidores em cada classe funcional na data do estudo; 

6. Provento médio dos instituidores em cada classe funcional na data do 

estudo; 
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7. Número de aposentados em cada classe funcional na data do estudo; 

8. Provento médio dos aposentados em cada classe funcional na data do 

estudo; e  

9. Valor do teto da previdência em cada ano de estudo. 

 
 
4.5 COLETA DOS DADOS 
 
 

Junto à Secretaria-Geral de Administração do TCE-RJ, obtivemos as seguintes 

informações, necessárias ao cálculo do impacto previdenciário:  

 
 

1) 
Quantidade de Servidores Ativos por 

Índice 
 

Índice Quantidade 
1300 031 

1400 085 

1500 003 

1600 214 

1700 004 

1800 208 

1900 064 

2000 054 

2100 016 

2200 151 

2300 001 

2400 080 

2500 012 

2600 104 

2700 134 

2800 096 
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2) 
Quantidade de Servidores Inativos por 

Índice 
  

Índice Quantidade 
1200 002 

1300 005 

1400 005 

1500 014 

1600 018 

1700 006 

1800 008 

1900 055 

2000 026 

2100 026 

2200 004 

2300 001 

2400 000 

2500 794 

2600 001 

2700 001 

2800 001 

 
 
 
 
3)  

Idade Média dos Servidores 
Ativos 044 

Inativos 069 
 
 
 
 
4) Valor do índice 1000 ao final da implantação do Plano: R$ 2.381,58, o que 

ocorreu em janeiro do corrente ano. 

 
 

Os dados referentes aos pensionistas não puderam ser obtidos junto à  

Secretaria-Geral, que alegou que o Rio Previdência é o órgão estadual responsável pela 

guarda e manipulação desses dados, não tendo o TCE-RJ qualquer acesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 58

4.6 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 
 
 
 A seguir descrevemos as variáveis utilizadas na memória de cálculo: 

 
 

• c: classe funcional. 

• t: tempo em anos de simulação, t = 1,...,5. 

• re (c, t): remuneração mensal média do servidor ativo na classe c no ano t. 

• nsa (c, t): número de servidores ativos na classe c no ano t. 

• %s (t): percentual de aumento do salário dos ativos no ano t. 

• Csa (t): contribuição previdenciária anual dos servidores ativos no ano t. 

• Cpt (t): contribuição previdenciária anual do órgão no ano t. 

• eap (c, t): número de aposentadorias concedidas na classe c no ano t. 

• bna (c, t): benefício mensal médio dos novos aposentados (aposentadorias 

oriundas dos ativos) na classe c no ano t. 

• nna (c, t): número de novos aposentados na classe c no ano t. 

• Cna (t): contribuição previdenciária anual dos novos aposentados no ano t. 

• Dna (t): despesa anual com benefícios previdenciários dos novos aposentados 

no ano t. 

• bin (c, t): benefício mensal médio dos instituidores (pensionistas) na classe c no 

ano t. 

• nin (c): número de instituidores na classe c no início do estudo. 

• Cin (t): contribuição previdenciária anual dos instituidores no ano t. 

• Din (t): despesa anual com benefícios previdenciários dos instituidores no ano t. 

• bap (c, t): benefício mensal médio dos aposentados na classe c no ano t. 

• nap (c): número de aposentados na classe c no início do estudo. 

• Cap (t): contribuição previdenciária anual dos aposentados no ano t. 

• Dap(t): despesa anual com benefícios previdenciários dos aposentados no ano t. 

• INSS (t): valor do teto do INSS no ano t. 
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4.6.1 MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
 
 Para cada grupo estudado, apresentamos a memória de cálculo da metodologia 

proposta para aferir o impacto previdenciário originado da implementação do plano. 

 
 
a) Ativos: 

 

-re (c, t) = re (c, t-1) * (1 + %s (t)) 

-Csa (t) = 13 x ∑ 11% x re (c, t) x nsa (c, t)  

-Cpt (t) = 2 x Csa (t) 

 
 
b) Novos Aposentados (aposentadorias oriundas dos ativos): 

 

-bna (c,t) = re (c, t-1) * (1 + %s (t)) 

-nna (c, t) = eap (c, t-1) + nna (c, t-1) 

-Cna (t) = 13 x ∑ nna (c,t) x 11% x (bna (c, t) – INSS (t))  

-Dna (t) = 13 x ∑ nna (c,t) x bna (c, t) 

 
 
c) Instituidores/Pensionistas: 

 

-bin (c,t) = bin (c,t-1) * (1 + %s (t)) 

-Cin (t) = 13 x ∑ nin (c) x 11% x (bin (c, t) – 60% x INSS (t))  

-Din (t) = 13 x ∑ nin (c) x bin (c, t) 

 
 
d) Aposentados: 

 

-bap (c,t) = bap (c,t-1) * (1 + %s (t)) 

-Cap (t) = 13 x ∑ nap (c) x 11% x (bap (c, t) – 60% x INSS (t))  

-Dap (t) = 13 x ∑ nap (c) x bap (c, t) 

 
 
 No caso do TCE-RJ, c = 1,...,17, pois atualmente há funcionários em 17 classes 

funcionais distintas. 
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 Os resultados do impacto previdenciário devem ser calculados para cada ano t, 

onde t = 1,...,5, da simulação: 

 

(i) Despesa com Pagamento de Benefícios Previdenciários (t) = Dna (t) + Din (t) +   

Dap(t); 

(ii) Contribuição Patronal (t) = Cpt (t); 

(iii) Contribuição de Servidor Ativo (t) = Csa (t); 

(iv) Contribuição de Servidor Inativo (t) = Cap (t) + Cna (t); 

(v) Contribuição de Pensionista (t) = Cin (t); e 

(vi) Custo/Impacto Previdenciário (t) = (i) + (ii) – (iii) – (iv) – (v). 

 
 
 O custo previdenciário também é de suma importância no cálculo dos índices 

que medirão diretamente a sustentabilidade fiscal do plano de cargos, pois é utilizado como 

input nesse cálculo. 

 

 Por fim, ressaltamos a relevância de se estudar os incrementos das receitas e, 

principalmente, das despesas previdenciárias, por um prazo determinado, quando da 

alteração da política salarial dos órgãos públicos, seja ela originada pela alteração do plano 

de cargos ou por aumento linear concedido. 

 
 
4.7 IMPACTO DA GESTÃO DO PLANO 
 
 
 A aferição da sustentabilidade fiscal extrapola os aspectos meramente técnicos 

relativos ao estudo dos impactos orçamentários e financeiros definidos pela LRF e exigidos 

para quantificar os prováveis gastos e as correspondentes fontes de recursos que 

sustentarão a viabilidade fiscal do plano. 

 

 A metodologia desenvolvida leva em consideração aspectos gerenciais que 

visam mensurar variáveis de gerenciamento das carreiras considerando os tópicos que 

devem ser observados no ciclo de gestão do plano, envolvendo: o ingresso de novos 

servidores, ascensão e/ou progressão funcional na carreira, aumento real na remuneração, 

possíveis incorporações de benefícios e gratificações por cargos em comissão, rotatividade, 

aposentadorias, inatividade, dentre outros fatores inerentes ao processo.  
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 Convém ressaltar que um aspecto não anula o outro, ou seja, as questões legais, 

além de obrigatórias por determinação da legislação, constituem-se, atualmente, no 

principal elemento para decisão gerencial. Dessa forma, o que se pretende com a 

metodologia desenvolvida é a definição de novos indicadores, de cunho gerencial, que 

ofereçam aos gestores os mecanismos que permitam aferir o controle efetivo da progressão 

na carreira, além de nortear o gerenciamento do plano a fim de que a decisão técnica seja 

efetivamente amparada em modernos sistemas de gestão pública, cumprindo o disposto na 

legislação pertinente. 

 

 O que queremos, portanto, é aferir os gastos com o gerenciamento do plano a 

partir do rol de incentivos (como fornecimento de cursos de capacitação, por exemplo) e 

progressão na carreira, possibilitando comparar a projeção de custos com a viabilidade 

financeira à luz da dimensão legal, a fim de mensurar e nortear gerencialmente, e por meio 

de simulações, a viabilidade de se conceder os benefícios do plano naquele ou em outro 

momento em que as condições orçamentárias e financeiras se mostrem mais oportunas ou 

favoráveis. 

 

 A parte inédita da metodologia proposta refere-se à incorporação dos custos 

envolvidos nessas atividades. Queremos contabilizar os gastos que não compõem o cálculo 

do limite de despesa com pessoal, mas que, no entanto, oneram os cofres públicos 

contribuindo para o aumento das despesas de custeio. 
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5 
 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
 Tomando como base o estudo que acabamos de conhecer, elaborado para um 

órgão federal, utilizaremos o modelo proposto para efetuar a medida de sustentabilidade 

fiscal no caso do plano do TCE-RJ. Para isso, trabalharemos com os dados fornecidos pela 

Secretaria-Geral de Administração do Órgão. 

 

 De acordo com o novo plano, são três as carreiras que integram o quadro de 

pessoal do TCE-RJ, todas com relação ao controle externo, principal atividade do Tribunal: 

analista, cujos ocupantes são os servidores com nível superior; técnico, composta pelos 

servidores com nível médio; e auxiliar, cuja exigência de escolaridade é o nível 

fundamental.  

 

 Segundo o plano, o desenvolvimento funcional ocorre mediante progressão 

funcional ou promoção. Como as carreiras dividem-se em índices, a progressão funcional é 

a passagem do servidor para o índice de vencimento imediatamente superior dentro de uma 

mesma carreira e ocorre, automaticamente, a cada 3 (três) anos de efetivo exercício no 

TCE-RJ. A promoção, por sua vez, ocorre quando o servidor alcança o último índice de 

sua carreira. Existe a possibilidade de ele passar desse índice para o primeiro índice da 

carreira imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho funcional (ver Anexo 

A, p. 79). Caso tenha avaliação positiva, segundo critérios estabelecidos pelo plano, 

durante três anos consecutivos, o servidor adquire o direito à promoção. Cabe ressaltar que 

tanto a progressão funcional quanto a promoção aplicam-se somente aos servidores ativos. 

 

 Os índices citados variam de 1000 a 2800, de 100 em 100, ou seja, 1000, 1100, 

1200,..., 2800, e são eles que definem o valor da remuneração do servidor.  

A Secretaria-Geral de Administração do TCE-RJ nos informou que o valor do índice 1000 

com a implantação do plano seria de R$ 2.381,58, mas esse índice já foi reajustado e hoje 

seu valor é de R$ 2.470,19.  
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 Para definir a remuneração do servidor, basta multiplicar o valor, em reais, do 

índice 1000 pelo índice em que ele se encontra, e dividir o resultado por 1000. Vejamos 

um exemplo: se queremos calcular a remuneração do servidor que se encontra no índice 

1500, multiplicamos R$ 2.470,19 (o valor do índice 1000) por 1500 e dividimos por 1000. 

Assim, obtivemos os valores referentes a cada índice, como mostramos na tabela que 

criamos a seguir: 

 
 

Índice Remuneração, em R$ 
1000 2.470,19 

1100 2.717,21 

1200 2.964,23 

1300 3.211,25 

1400 3.458,27 

1500 3.705,29 

1600 3.952,30 

1700 4.199,32 

1800 4.446,34 

1900 4.693,36 

2000 4.940,38 

2100 5.187,40 

2200 5.434,42 

2300 5.681,44 

2400 5.928,46 

2500 6.175,48 

2600 6.422,49 

2700 6.669,51 

2800 6.916,53 

 
 
 É importante ressaltar que esses valores referem-se ao vencimento base. Não 

consideramos em nossos cálculos gratificações, incorporações e cargos em comissão, uma 

vez que não possuímos informações sobre estes elementos.  

 

 Utilizamos os valores da tabela para ativos e inativos, sendo que, como já foi 

dito, esses últimos não têm direito à progressão funcional ou promoção e, portanto, não 

sofrerão mudança de índice durante o período de estudo. 

 

 Consideramos que todos os servidores ativos passarão para o índice de 

vencimento imediatamente superior uma vez no período em estudo, ou seja, no ano de 

2010, mediante progressão funcional, o que se dá automaticamente para todos de três em 

três anos, ou por promoção. Por que isso?  
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 Quando o servidor chega ao último índice de sua carreira, ele não mais progride 

funcionalmente, mas está sujeito a uma promoção, desde que possua uma avaliação de 

desempenho satisfatória por três anos consecutivos, segundo critérios estabelecidos pelo 

plano em questão. Ainda que não possua avaliação satisfatória nos dois primeiros anos, o 

servidor poderia melhorar seu desempenho nos três anos restantes de estudo e ser 

promovido. Portanto, o número de servidores que não devem ser promovidos tende a ser 

desprezível em relação ao total de servidores. E, de qualquer forma, não há perdas em 

nossos cálculos, pois estamos maximizando o número de promoções ao supormos que 

todos os servidores que atinjam o último nível de sua carreira serão promovidos ao 

primeiro índice da carreira imediatamente superior.  

 

 Com relação aos pensionistas, o Secretário-Geral de Administração do  

TCE-RJ informou que os pedidos de pensão são encaminhados diretamente ao Rio 

Previdência, órgão responsável pela manutenção e guarda dos dados, bem como por dar 

continuidade aos pedidos e definir valores, entre outras coisas. Portanto, segundo o 

Secretário-Geral, passa a ser do Rio Previdência a responsabilidade pelos dados relativos 

aos pensionistas. Assim, em nosso estudo, toda vez que o Simulador, planilha que nos 

auxilia nos cálculos do índice de sustentabilidade, solicitou informações a respeito dos 

pensionistas e/ou instituidores, entramos com o número 0 (zero), uma vez o TCE-RJ não 

dispõe dos dados referentes a esse grupo.  
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5.2 UTILIZANDO O SIMULADOR 
 
 
 Vejamos agora como ficaram os cálculos. Essas são nossas duas planilhas com 

informações básicas sobre as carreiras do TCE-RJ, geradas pelo Simulador, a partir dos 

dados que obtivemos junto à administração do Tribunal: 

 
 

                             Abril 2008 

                    CARREIRAS TCE-RJ 

    QTDE VINC SERV REMUNERAÇÃO 

CLASSE PADRAO Ativo Aposentado Instituidor Ativo Aposentado Instituidor 

I 2800 96,00 1,00 0,00 663.986,88 6.916,53 0,00 

I 2700 134,00 1,00 0,00 893.714,34 6.669,51 0,00 

I 2600 104,00 1,00 0,00 667.938,96 6.422,49 0,00 

I 2500 12,00 794,00 0,00 74.105,76 4.903.331,12 0,00 

I 2400 80,00 0,00 0,00 474.276,80 0,00 0,00 

I 2300 1,00 1,00 0,00 5.681,44 5.681,44 0,00 

I 2200 151,00 4,00 0,00 820.597,42 21.737,68 0,00 

I 2100 16,00 26,00 0,00 82.998,40 134.872,40 0,00 

I 2000 54,00 26,00 0,00 266.780,52 128.449,88 0,00 

I 1900 64,00 55,00 0,00 300.375,04 258.134,80 0,00 

I 1800 208,00 8,00 0,00 924.838,72 35.570,72 0,00 

I 1700 4,00 6,00 0,00 16.797,28 25.195,92 0,00 

I 1600 214,00 18,00 0,00 845.792,20 71.141,40 0,00 

I 1500 3,00 14,00 0,00 11.115,87 51.874,06 0,00 

I 1400 85,00 5,00 0,00 293.952,95 17.291,35 0,00 

I 1300 31,00 5,00 0,00 99.548,75 16.056,25 0,00 

I 1200 0,00 2,00 0,00 0,00 5.928,46 0,00 

 
 

REMUNERAÇÃO DE 1 (UM) FUNCIONÁRIO 
CLASSE Remuneração 

I 6.916,53 

I 6.669,51 

I 6.422,49 

I 6.175,48 

I 5.928,46 

I 5.681,44 

I 5.434,42 

II 5.187,40 

II 4.940,38 

II 4.693,36 

II 4.446,34 

III 4.199,32 

III 3.952,30 

III 3.705,29 

III 3.458,27 

III 3.211,25 

III 2.964,23 
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 Na primeira planilha, as classes seriam as carreiras e padrão seria o nível dentro 

da carreira. Como no TCE-RJ é possível que um auxiliar ocupe o mesmo nível que um 

técnico, por exemplo, desde que o auxiliar seja servidor a muito mais tempo que o técnico, 

não nos preocupamos em dividir as carreiras e todas as classes tiveram a denominação 

genérica “I”, o que não afeta nossos cálculos. Temos ainda a quantidade de servidores 

ativos, aposentados e instituidores vinculados ao Órgão e em seguida a remuneração total 

por nível, ou seja, a multiplicação da remuneração pela quantidade de servidores naquele 

nível. A segunda planilha trata da remuneração de um funcionário, seja ele ativo ou 

inativo, de acordo com o nível ocupado, por termos considerado que há paridade entre eles. 

 

 Após gerar essas duas planilhas, solicitamos que o Simulador carregasse essas 

informações. O passo seguinte foi o preenchimento das premissas, solicitado pelo 

Simulador. Vejamos cada uma delas: 

 

 % Prog. – Consideramos que todos os funcionários progredirão entre os níveis 

da carreira no Ano 3, ou seja, uma vez no período considerado de cinco anos, como já 

mencionado; 

 

 Ingr. – Como não há no momento previsão de novo concurso para ingresso no 

quadro de pessoal do TCE-RJ, não consideramos a entrada de novos servidores no período 

em questão; 

 

 % Aum. – Da mesma forma, por falta de previsão, não consideramos aumento 

na remuneração dos servidores no período estudado; 

 

 INSS – Segundo informações do site do Rio Previdência, o teto do INSS hoje, 

para benefícios, é de R$ 2.801,00; 

 

 IPCA – No conjunto de medidas incluídas no Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC está a nova limitação das despesas de pessoal para cada Poder e órgão 

da União, ao valor liquidado no ano anterior, corrigido pela variação acumulada do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou o que venha a substituí-lo, 

verificado no período de abril a março do ano imediatamente anterior, acrescido de 1,5% 

ao ano. O objetivo é controlar as despesas com pessoal e os encargos sociais, que 



 67

consomem grande parte das receitas da União. No entanto, como estamos trabalhando com 

um órgão estadual, não existe essa limitação. Portanto, preenchemos com o valor 0 (zero) o 

IPCA de todos os anos; 

 

 IS – Como não temos idéia do impacto gerencial, apenas para que seja possível 

efetuar os cálculos, utilizamos o valor de R$ 100.000,00. Esse foi o impacto gerencial 

considerado em cada ano. 

 
 
5.3 RESULTADOS OBTIDOS 
 
 
 Vejamos os resultados gerados pelo Simulador. Lembramos que não foram 

consideradas novas aposentadorias no período em questão. 

 
 
Resultado Gerencial: 
 
 

Resultado Consolidado 

    Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 Ano5 Total 
Desp. Salario 

Ativo 83.752.517,29 83.752.517,29 87.480.788,20 87.480.788,20 87.480.788,20 429.947.399,18 

Desp. Pagto. 
Benef 74.038.562,13 74.038.562,13 74.038.562,13 74.038.562,13 74.038.562,13 370.192.810,65 

Contrib. 
Patronal 18.425.553,80 18.425.553,80 19.245.773,40 19.245.773,40 19.245.773,40 94.588.427,82 

Contrib.Serv. 
Ativo 9.212.776,90 9.212.776,90 9.622.886,70 9.622.886,70 9.622.886,70 47.294.213,91 

Contrib. Serv. 
Inativ. 5.820.291,35 5.785.432,09 5.750.049,94 5.714.137,07 5.677.685,50 28.747.595,95 

Contrib. Pensi. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custo Previ. 77.431.047,68 77.465.906,94 77.911.398,89 77.947.311,77 77.983.763,34 388.739.428,61 

 
 

Cálculo do Índice de Sustentabilidade 
    Ano1 Ano2 Ano3 Ano4 Ano5 Total 

IF 83.752.517,29 83.752.517,29 87.480.788,20 87.480.788,20 87.480.788,20 429.947.399,18 

IP 77.431.047,68 77.465.906,94 77.911.398,89 77.947.311,77 77.983.763,34 388.739.428,61 

Peso Legal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

Ind. Dimen. 
Legal 1,01 0,99 1,01 0,99 0,99  

Peso 
Gerencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ind. Dimen. 
Geral 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

Ind. 
Sustentab. 1,01 0,99 1,01 0,99 0,99  
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 Apenas com a finalidade do conhecimento, apresentamos os quadros que 

compõem a planilha do Resultado Fiscal. Explicaremos no final deste capítulo o motivo 

pelo qual não foi possível calcular o cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF, no 

caso do plano de carreiras do TCE-RJ. 

 
 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 

  Atual (R$) % Aum. Red. Prevista (R$) 

Ano0       

Ano1       

Ano2       

Ano3       

Ano4       

Ano5       

 
 

CÁLCULO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) 

    Despesa com Pessoal da União Limites LRF Novo PCR 

  Atual (R$) % Aum. Red Prevista (R$) 
Lim. Máx 
(40.9%) 

Lim. Prud. 
(95%) 

Lim. 
Atual 

Lim. 
Prev. 

Executivo               

Ano0 Carreira 83.752.517,29 0,00   x     

Executivo               

Ano1 Carreira 83.752.517,29 0,00   x     

Executivo               

Ano2 Carreira 83.752.517,29 4,45   x     

Executivo               

Ano3 Carreira 87.480.788,20 0,00   x     

Executivo               

Ano4 Carreira 87.480.788,20 0,00   x     

Executivo               

Ano5 Carreira 87.480.788,20 0,00   x     

 
 

CÁLCULO DO AUMENTO DAS DESPESAS 

  

Aum. Desp.  
Pessoal (R$) 

Aum. Outr.  
Desp. (R$) 

Total 

Ano1 161.183.564,97 100.000,00 161.283.564,97 

Ano2 161.218.424,23 100.000,00 161.318.424,23 

Ano3 165.392.187,09 100.000,00 165.492.187,09 

Ano4 165.428.099,97 100.000,00 165.528.099,97 

Ano5 165.464.551,54 100.000,00 165.564.551,54 

 
 
 Comentaremos agora os resultados obtidos. O Simulador nos forneceu, durante 

os cinco anos, na planilha de Resultado Gerencial, as despesas com pagamento dos ativos e 

de benefícios, a contribuição patronal, a dos servidores ativos, inativos e pensionistas, o 
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custo previdenciário, os impactos fiscal e previdenciário, o peso legal, o índice de 

dimensão legal, o peso gerencial, o índice de dimensão geral e, o mais importante, o índice 

de sustentabilidade. Deter-nos-emos a comentar esse último, objetivo principal do nosso 

trabalho. 

 

 Verificamos que nos Anos 1 e 4, no quadro do Cálculo do Índice de 

Sustentabilidade, o índice de sustentabilidade ultrapassou o valor desejado, ou seja, o 

limite de 1,0 (um). Como a diferença foi muito pequena (1,1) isso significa que pequenos 

ajustes devem ser realizados para que todos os compromissos oriundos do plano possam 

ser cumpridos. Os demais anos ficaram abaixo do limite, apesar da pequena diferença e, 

portanto, não há motivos para preocupações. 

 

 Com relação à planilha de Resultado Fiscal, não foi possível efetuar os cálculos. 

Isto porque a despesa total com pessoal para o Executivo, na esfera federal, não pode 

exceder 40,9% da RCL. Já na esfera estadual este limite é de 3% para o Legislativo, onde 

está incluído o Tribunal de Contas (art. 19 c/c o art. 20 da LRF). Como o estudo da FGV 

foi realizado para um órgão da administração direta, a nível federal, o Simulador foi 

programado para o limite de 40,9% da RCL. Para calcular os limites impostos pela LRF no 

caso do Tribunal de Contas seria necessário redefinir esses limites no Simulador, o que só 

poderia ser feito por um programador. Portanto, apesar de não termos verificado o 

cumprimento dos limites impostos pela LRF, deixamos indicado o caminho a ser seguido. 

 

 Já com relação aos cálculos efetuados, concluímos, com base nos resultados 

apresentados pelo Simulador e nas considerações que se fizeram necessárias, que o plano 

de cargos e carreiras do TCE-RJ é sustentável, segundo as regras previdenciárias atuais. 

Ainda nos anos em que o índice de sustentabilidade esteve acima do desejado, a diferença 

foi muito pequena, o que não prejudica o resultado geral. 
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6 

 
CONCLUSÕES 

 
 
 O objetivo deste estudo é o de explicar a importância de se medir a 

sustentabilidade fiscal do plano de cargos e carreiras do TCE-RJ e apresentar um modelo 

capaz de fazê-lo.  

 

 Se no setor privado, onde a concorrência e a instabilidade estão presentes, já é 

difícil conseguir e manter funcionários motivados, essa situação não poderia mesmo ser 

diferente no setor público. A inevitável acomodação que a garantia do emprego por toda 

vida traz, salvo em raras exceções, acaba por dificultar a prestação de serviços com 

qualidade, principal cobrança da sociedade nos dias atuais. 

 

 Nesse sentido, os planos de cargos e carreiras vêm incentivar o crescimento 

dentro das empresas, motivando cada vez mais seus funcionários. Mas não podemos 

ignorar o custo financeiro desses planos. 

 

 Resolvemos medir a sustentabilidade fiscal do plano do TCE-RJ por 

acreditarmos que servidores mais satisfeitos sejam capazes de exercer uma fiscalização 

mais eficaz das administrações públicas. 

 

 Nosso referencial teórico tomou como base as teorias de motivação de Maslow, 

Herzberg e Adams. Foram elas que subsidiaram nosso estudo, fundamentando e 

justificando o desenvolvimento de nosso trabalho. 

 

 Os cálculos foram realizados com base no projeto desenvolvido pela FGV para 

um órgão federal, por meio do Simulador, uma planilha capaz de gerar o índice de 

sustentabilidade do plano em um intervalo de 5 (cinco) anos, levando em consideração as 

regras previdenciárias atuais, os limites estabelecidos pela LRF e os impactos de gestão do 

plano. 
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 Os resultados obtidos limitam-se aos calculados com base nos dados fornecidos 

pela Secretaria-Geral de Administração do TCE-RJ e, devido à impossibilidade de segregar 

os mesmos e à falta de outras informações, algumas considerações foram necessárias. 

 

 Acreditamos que nossa principal contribuição com este trabalho é a de 

apresentar um modelo que poderá ser utilizado pela administração do TCE-RJ, com os 

devidos ajustes, para planejar a contratação de novos servidores nos momentos em que a 

planilha sinalizar que há recursos disponíveis, para verificar o quanto pode investir em 

treinamento e capacitação, para definir percentuais de aumento de remuneração e também 

para detectar, com uma antecedência de até cinco anos, períodos em que são necessários 

cortes nos gastos. Tudo isso cumprindo os limites impostos pelas leis previdenciárias e 

pela LRF. 

 

 Além disso, esse modelo pode ser utilizado pelo próprio TCE-RJ para avaliar os 

planos de cargos e carreiras das Prefeituras que fiscaliza, por exemplo, a fim de alertá-las 

para o cumprimento dos limites legais. 

 

 Um órgão com a importante missão de fiscalizar as contas públicas tem agora 

um instrumento que o auxiliará a verificar suas próprias contas e a planejar a melhor 

maneira de utilizar seus recursos, ofertando, sempre que possível, benefícios aos seus 

servidores, sem deixar de cumprir os limites impostos pelas leis. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A – PLANO DE CARREIRAS DO TCE-RJ 
 
Apresentamos os principais artigos das Resoluções que regulamentam o plano de carreiras 
do TCE-RJ. 
 
 
RESOLUÇÃO Nº. 249, 12 de dezembro de 2006  
Publicada no DORJ de 04.01.07.  
 
 
REGULAMENTO DOS ARTIGOS 6º, § 3º, 13, 16 e 20 DA LEI Nº. 4.787, DE 29 DE 
JUNHO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL E O PLANO 
DE CARREIRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - TCE-RJ  
 
TÍTULO I  
Da Divisão em Especialidades  
 
Art. 1° - As carreiras que integram o Quadro de Pessoal do TCE-RJ são as definidas na Lei 
n° 4.787, de 29 de junho de 2006, e classificam-se de acordo com os seguintes cargos e 
especialidades:  
 
1. Carreira de Analista de Controle Externo (ACE):  
 
1.1. Analista - Área de Controle Externo:  
1.1.1. Especialidade Administração;  
1.1.2. Especialidade Administração em Saúde;  
1.1.3. Especialidade Arquitetura e Urbanismo;  
1.1.4. Especialidade Ciências Atuariais;  
1.1.5. Especialidade Ciências Contábeis;  
1.1.6. Especialidade Ciências Econômicas;  
1.1.7. Especialidade Controle Externo;  
1.1.8. Especialidade Direito;  
1.1.9. Especialidade Engenharia Civil;  
1.1.10. Especialidade Engenharia Elétrica;  
1.1.11. Especialidade Engenharia Mecânica;  
1.1.12. Especialidade Engenharia Química;  
1.1.13. Especialidade Estatística;  
1.1.14. Especialidade Tecnologia da Informação.  
 
1.2. Analista - Área Organizacional:  
1.2.1. Especialidade Administração;  
1.2.2. Especialidade Arquitetura e Urbanismo;  
1.2.3. Especialidade Biblioteconomia;  
1.2.4. Especialidade Ciências Atuariais;  
1.2.5. Especialidade Ciências Contábeis;  
1.2.6. Especialidade Ciências Econômicas;  
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1.2.7. Especialidade Comunicação e Jornalismo;  
1.2.8. Especialidade Direito;  
1.2.9. Especialidade Engenharia Civil;  
1.2.10. Especialidade Engenharia Elétrica;  
1.2.11. Especialidade Estatística;  
1.2.12. Especialidade Fisioterapia;  
1.2.13. Especialidade Fonoaudiologia;  
1.2.14. Especialidade Letras;  
1.2.15. Especialidade Medicina;  
1.2.16. Especialidade Nutrição;  
1.2.17. Especialidade Odontologia;  
1.2.18. Especialidade Organizacional;  
1.2.19. Especialidade Pedagogia;  
1.2.20. Especialidade Programação Visual;  
1.2.21. Especialidade Psicologia;  
1.2.22. Especialidade Serviço Social;  
1.2.23 Especialidade Tecnologia da Informação.  
 
 
2. Carreira de Técnico de Controle Externo (TCE):  
 
2.1. Técnico:  
2.1.1. Especialidade Técnica Administrativa;  
2.1.2. Especialidade Contabilidade;  
2.1.3. Especialidade Desenho em CAD;  
2.1.4. Especialidade Educação Infantil;  
2.1.5 Especialidade Eletrônica;  
2.1.6. Especialidade Enfermagem;  
2.1.7 Especialidade Tecnologia da Informação.  
 
 
3. Carreira de Auxiliar de Controle Externo (AUX):  
 
3.1. Motorista-Segurança.  
 
3.2. Auxiliar Administrativo:  
3.2.1. Especialidade Apoio Administrativo;  
3.2.2. Especialidade Apoio Operacional.  
 
3.3. Auxiliar de Serviço Especializado:  
3.3.1. Especialidade Apoio Operacional.  
 
 
TÍTULO II  
Das Atribuições  
 
Art. 2º - São atribuições inerentes a todos os cargos das carreiras que compõem o Quadro 
de Pessoal do TCE-RJ:  
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I - colaborar na elaboração de planos, programas e projetos, objetivando o 
desenvolvimento do TCE-RJ;  
 
II - colaborar em ações que objetivem atingir os níveis de excelência de atendimento a que 
se propõe o TCE-RJ, visando à satisfação do usuário com os serviços prestados;  
 
III - colaborar em ações que tenham por finalidade a ampliação da responsabilidade social 
do TCE-RJ;  
 
IV - participar das ações de modernização administrativa, objetivando o desenvolvimento 
institucional do TCE-RJ;  
 
V - participar das atividades que visem à valorização profissional dos servidores do  
TCE-RJ;  
 
VI - participar, de acordo com as normas estabelecidas, das atividades de avaliação de 
desempenho dos servidores;  
 
VII - manter atualizados e organizados, de acordo com a orientação recebida, arquivos e 
bancos de dados;  
 
VIII - executar ou supervisionar as atividades referentes ao registro, distribuição, remessa e 
arquivamento do expediente administrativo, de acordo com as normas estabelecidas;  
 
IX - colaborar nas atividades administrativas de apoio e controle referentes à sua área de 
atuação;  
 
X - utilizar programas básicos de processador de textos e planilha eletrônica, aplicativos de 
informática, intranet e internet;  
 
XI - manter registro das atividades desenvolvidas, colaborando na preparação e elaboração 
de relatórios parciais e anuais;  
 
XII - participar de estudos para a racionalização de rotinas técnicas ou administrativas, 
bem como para a elaboração de manuais de serviço e de normas de procedimentos;  
 
XIII - realizar, quando solicitado, estudos, pesquisas e levantamento de dados, 
apresentando-os em forma de mapas demonstrativos, gráficos e textos;  
 
XIV - atender usuários dos serviços do TCE-RJ e seus servidores, prestando informações, 
anotando recados e indicando locais de atendimento;  
 
XV - zelar pela manutenção e conservação do material, dos equipamentos e do espaço 
físico onde exerce suas atividades;  
 
XVI - transmitir conhecimentos práticos e teóricos, necessários à realização das atividades 
relativas à sua área de atuação;  
 
XVII - apresentar críticas e sugestões para o aperfeiçoamento da sua área de atuação;  
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XVIII - executar outros trabalhos técnicos ou administrativos inerentes à sua área de 
atuação e compatíveis com sua qualificação.  
 
 
RESOLUÇÃO Nº. 250, de 12 de dezembro de 2006  
Publicada no DORJ de 04.01.07 
 
 
Aprova o Regulamento do desenvolvimento funcional dos servidores ocupantes dos cargos 
de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro previsto no art. 22 da Lei nº. 4.787, de 29 de junho de 2006.  
 
CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
Art. 1º - O desenvolvimento funcional nas carreiras de Analista de Controle Externo, 
Técnico de Controle Externo e Auxiliar de Controle Externo ocorrerá mediante progressão 
funcional e promoção, respeitados os limites legais das despesas com pessoal e as normas 
contidas neste Regulamento.  
 
§ 1º - Progressão funcional é a passagem do servidor para o índice de vencimento 
imediatamente superior dentro de uma mesma categoria e dar-se-á, automaticamente, a 
cada 3 (três) anos de efetivo exercício no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
observadas as hipóteses de interrupção e de impedimento definidos neste Regulamento.  
 
§ 2º - Promoção é a passagem do servidor do último índice de uma categoria para o 
primeiro índice da categoria imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho 
funcional através de critérios objetivos dispostos neste Regulamento e atendidas as 
condições estabelecidas no parágrafo anterior.  
 
Art. 2º - As disposições deste Regulamento aplicam-se aos servidores ativos do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
CAPÍTULO II  
DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO E DE INTERRUPÇÃO  
 
Art. 3º - O servidor ficará impedido de participar do desenvolvimento funcional, bem como 
de se submeter às avaliações de desempenho funcional: 
 
I - nos afastamentos por motivo de:  
a) exercício de mandato eletivo, ainda que optante pela remuneração do cargo efetivo;  
b) suspensão disciplinar ou preventiva;  
c) recolhimento à prisão por ordem judicial;  
d) licença para trato de interesses particulares;  
e) licença para acompanhar cônjuge;  
f) estágio experimental;  
g) licença por motivo de doença em pessoa da família, por período superior a 12 (doze) 
meses;  
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h) estudo quando não reconhecido o interesse para a Administração ou for ultrapassado o 
período de 12 (doze) meses;  
 
II - enquanto não perceber as gratificações de Controle Externo ou Especial de Serviço de 
Segurança nos maiores percentuais atribuídos pelo Conselho Superior de Administração;  
 
III - enquanto não aprovado no Estágio Probatório;  
 
IV - durante o período de disponibilidade.  
 
Art. 4º - O interstício a que se refere o § 1º do artigo 1º será computado em períodos 
corridos, considerando-se interrompido:  
 
I - nos afastamentos por motivo de:  
a) suspensão disciplinar ou preventiva;  
b) recolhimento à prisão por ordem judicial;  
c) licença para trato de interesses particulares;  
d) licença para acompanhar cônjuge;  
e) licença por motivo de doença em pessoa da família, por período superior a 12 (doze) 
meses;  
f) estudo quando não reconhecido o interesse para a Administração ou for ultrapassado o 
período de 12 (doze) meses;  
 
II - durante o período de disponibilidade;  
 
III - por motivo de falta.  
 
Parágrafo único - Cessado o fato gerador da interrupção, será retomado o cômputo do 
interstício de que trata o caput. 
 
 
CAPÍTULO III  
DA COMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO E DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO FUNCIONAIS  
 
Art. 5º - Fica criada a Comissão Permanente de Desenvolvimento e de Avaliação de 
Desempenho Funcionais -CPDAF, à qual compete implantar e supervisionar o processo de 
desenvolvimento funcional a que se refere o art. 1º deste Regulamento.  
 
Art. 6º - A CPDAF tem as seguintes atribuições:  
 
I - fixar e fazer publicar em Diário Oficial, anualmente, cronograma para o processo de 
avaliação de desempenho funcional;  
 
II - verificar preliminarmente os servidores em condições de participar do processo de 
avaliação de desempenho funcional de acordo com os critérios estabelecidos neste 
Regulamento;  
 
III - encaminhar os formulários de avaliação funcional às chefias dos servidores referidos 
no inciso II;  
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IV - verificar o correto preenchimento do instrumento de avaliação de acordo com os 
critérios e normas vigentes e proceder às providências, a fim de sanar as eventuais 
inconsistências ou incorreções apuradas;  
 
V - aferir, com base nas informações registradas nos formulários, os pontos relativos aos 
conceitos definidos e fazer publicar no Diário Oficial o resultado da avaliação;  
 
VI - conhecer e julgar as reclamações apresentadas, fazer publicar no Diário Oficial o 
resultado, promovendo, quando for o caso, a alteração decorrente;  
 
VII - fazer publicar no Diário Oficial a relação dos beneficiários da progressão funcional 
ou da promoção;  
 
VIII - submeter ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro propostas 
de aprimoramento e desenvolvimento dos instrumentos de avaliação de desempenho 
funcional;  
 
IX - exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro.  
 
Art. 7º - A CPDAF se baseará, para realização de suas atribuições relativas ao processo de 
desenvolvimento funcional por promoção, em informações das autoridades competentes, 
aferidas por formulários próprios.  
 
Art. 8º - A Comissão de que trata o presente capítulo terá sua organização e funcionamento 
regulamentados por ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e 
será composta, exclusivamente, por servidores efetivos de seu Quadro de Pessoal. 
 
 
CAPÍTULO IV  
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL  
 
Art. 9º - A avaliação de desempenho funcional dos servidores do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro é a condição de validade da promoção que utiliza critérios 
objetivos de análise do desempenho, do potencial e da conduta do servidor no exercício de 
cargos de carreira, à vista de sua contribuição efetiva à realização dos fins institucionais do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e tem, ainda, por objetivos:  
 
I - analisar e aferir o andamento e os resultados dos trabalhos, permitindo a correção de 
rumos e buscando o alcance dos objetivos fixados para o exercício;  
 
II - analisar e aferir os processos de trabalho, buscando avaliar como o servidor executa as 
tarefas que lhe são atribuídas, bem como reconhecer as contribuições do servidor;  
 
III - subsidiar as ações relativas à gestão de pessoas, principalmente aquelas destinadas a 
desenvolver e qualificar o servidor, justificar ou conceder transferências de lotação, indicar 
servidores para funções de maior responsabilidade, conceder gratificações e, ainda, 
incentivos não financeiros, tais como a realização de cursos de aperfeiçoamento e a 
participação em congressos e seminários;  
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IV - dar suporte à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar nos 
procedimentos de perda do cargo por servidor estável.  
 
Art. 10 - O processo de avaliação de desempenho funcional dos servidores será realizado 
anualmente, no último quadrimestre, mediante a aplicação, através de formulário próprio, 
dos critérios de avaliação de desempenho funcional definidos no Manual constante no 
Anexo e de acordo com o cronograma divulgado pela CPDAF.  
 
§ 1º - O formulário a que se refere o caput deverá ser preenchido pela chefia imediata, 
conter a ciência do servidor e ser enviado à CPDAF, no prazo de 10 (dez) dias do 
recebimento.  
 
§ 2º - O resultado da avaliação anual será publicado no Diário Oficial no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data determinada no cronograma para devolução dos 
formulários.  
 
§ 3º - Cabe ao interessado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação referida no 
parágrafo anterior, apresentar reclamação justificada junto à CPDAF.  
 
§ 4º - Da decisão da CPDAF caberá recurso ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação no Diário 
Oficial.  
 
§ 5º - O exame do mérito das reclamações ou dos recursos ficará condicionado à sua 
tempestividade.  
 
Art. 11 - Fica sujeito à avaliação de desempenho funcional o servidor em gozo de férias ou 
licença remunerada cujo período seja inferior ou igual a 6 (seis) meses, contados da última 
avaliação de desempenho.  
 
Parágrafo único - No curso dos afastamentos referidos no caput, o servidor será convocado 
pela CPDAF para tomar ciência da avaliação de desempenho, em observância aos prazos 
determinados.  
 
Art. 12 - É condição para a participação no processo de avaliação de desempenho que o 
servidor, no período correspondente, tenha exercido suas funções por período superior a 6 
(seis) meses subordinado ao mesmo avaliador.  
 
Art. 13 - É vedada a avaliação de desempenho por parente consangüíneo, ou afim até o 3º 
grau, devendo, neste caso, ser procedida pela chefia hierarquicamente superior.  
 
Parágrafo único - A inexistência do parentesco a que se refere o caput deverá ser declarada 
no respectivo instrumento de avaliação.  
 
Art. 14 - O servidor encaminhado para lotação em novo órgão após 6 (seis) meses contados 
da última avaliação será obrigatoriamente avaliado pela chefia imediata do órgão de 
origem.  
 
Art. 15 - Ficam aprovados os critérios referidos no art. 10, consubstanciados no Manual 
constante no Anexo do presente Regulamento. 
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CAPÍTULO V  
DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL  
 
Art. 16 - O processo de desenvolvimento funcional será realizado continuamente pela 
CPDAF, através da verificação dos servidores em condições de participar da progressão 
funcional ou da promoção.  
 
Art. 17 - Somente participará do processo de desenvolvimento funcional por promoção o 
servidor que tenha sido submetido a, no mínimo, três avaliações de desempenho, 
ressalvado o que dispõe o art. 24.  
 
Art. 18 - Ao término de cada processo de desenvolvimento funcional, a CPDAF fará 
publicar a relação dos beneficiários da progressão funcional ou da promoção.  
 
Art. 19 - O servidor considerado inapto para a promoção estará sujeito a novas avaliações 
anuais, até que atinja a média necessária para aprovação, observados os critérios e as 
hipóteses de impedimento e interrupção definidos neste Regulamento.  
 
Art. 20 - As avaliações de desempenho já computadas não poderão ser consideradas para 
novos desenvolvimentos funcionais por promoção.  
 
Art. 21 - Em nenhuma hipótese ocorrerá o desenvolvimento funcional por promoção sem 
que o servidor tenha sido aprovado em processo de avaliação funcional. 
 
 
CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 
Art. 22 - Os efeitos funcionais e financeiros decorrentes do processo de desenvolvimento 
funcional dar-se-ão na data em que o servidor completar os requisitos para concessão dos 
benefícios, definidos neste Regulamento.  
 
§ 1º - Exclui-se das disposições do caput o servidor que incorrer nos impedimentos 
referidos nos incisos I, alíneas “a” e “f”, II e III do art. 3º.  
 
§ 2º - Cessados os impedimentos referidos no parágrafo anterior, o servidor submeter-se-á 
ao processo de desenvolvimento funcional que, conforme o caso, poderá ter efeitos 
funcionais retroativos, vedada a retroatividade dos efeitos financeiros.  
 
Art. 23 - É assegurado o direito ao desenvolvimento funcional com ressarcimento ao 
servidor que for absolvido em processo criminal ou tenha declarada a sua inculpabilidade 
no processo administrativo a que tiver respondido.  
 
Art. 24 - Fica dispensado da exigência contida no art. 17 o servidor que completou, ou vier 
a completar, o interstício para participação no processo de desenvolvimento funcional, por 
promoção, no período de 1º de julho de 2006 a 31 de dezembro de 2008, sem prejuízo do 
que dispõe o art. 21, resguardados os efeitos funcionais e financeiros decorrentes, se for o 
caso.  
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Parágrafo único - Não se aplica o disposto no caput ao servidor que incorra, no referido 
período, em qualquer das hipóteses de impedimento e interrupção definidas neste 
Regulamento.  
 
Art. 25 - A extinção do vínculo funcional, qualquer que seja a sua causa, inviabiliza, a 
partir da data da sua ocorrência ou validade, sob qualquer fundamento, o desenvolvimento 
funcional do servidor.  
 
Art. 26 - Admitir-se-á, a qualquer tempo, a revisão das progressões funcionais ou 
promoções que vierem a ser efetivadas irregularmente, devendo o eventual beneficiário 
proceder à devolução do numerário recebido a maior, na forma da legislação em vigor.  
 
Art. 27 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro.  
 
 
MANUAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 
 
 
APRESENTAÇÃO  
 
Este manual é destinado aos servidores envolvidos nos processos de avaliação de 
desempenho e de desenvolvimento funcional de que trata o art. 22 da Lei nº. 4.787, de 29 
de junho de 2006, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras do Tribunal 
de Contas do Estado do Rio de Janeiro.  
 
Seu conteúdo objetiva disciplinar o processo de avaliação, dispondo informações básicas 
sobre suas ferramentas e procedimentos.  
 
O empenho e comprometimento dos envolvidos com o processo são fatores indispensáveis 
para o sucesso do desenvolvimento funcional, garantindo os resultados pretendidos pelos 
servidores e por este Tribunal. O aperfeiçoamento do sistema depende de sua contribuição 
enquanto agente da avaliação.  
 
A Comissão Permanente de Desenvolvimento e de Avaliação de Desempenho Funcionais - 
CPDAF encontra-se à disposição para quaisquer esclarecimentos sobre o processo de 
avaliação de desempenho funcional.  
 
 
METODOLOGIA E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO  
 
O processo de avaliação de desempenho dos servidores será realizado anualmente, no 
último quadrimestre, através de instrumentos próprios, mediante a aplicação dos critérios 
de avaliação de desempenho funcional definidos neste Manual.  
 
O servidor será avaliado de acordo com critérios que visam a contemplar, 
fundamentalmente, os aspectos de esforço e adaptação ao exercício de seu cargo.  
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Os formulários de avaliação funcional serão encaminhados pela Comissão Permanente de 
Desenvolvimento e de Avaliação de Desempenho Funcionais - CPDAF à chefia imediata 
dos servidores a serem avaliados.  
 
A chefia imediata é responsável pelo regular preenchimento do formulário, bem como por 
sua devolução no prazo determinado.  
 
Para preencher a avaliação o avaliador analisará o desempenho de cada servidor, 
atribuindo-lhe conceitos de desempenho que corresponderão à pontuação total, segundo a 
seguinte codificação:  
 
CODIFICAÇÃO  PONTOS  

AE - atende acima do esperado  10  

AT - atende  7  

AP - atende parcialmente  4  

NA - não atende  0  

 
Os critérios a serem considerados são:  
 
1) PRODUTIVIDADE refere-se a:  
a. Capacidade de não deixar acumular tarefas;  
b. Cumprir todas as tarefas que lhe são determinadas.  
 
2) EFICIÊNCIA refere-se a:  
a. Executar as tarefas com exatidão sem necessidade de refazê-las;  
b. Usar racionalmente seu tempo;  
c. Esmerar-se na execução e boa apresentação de seus trabalhos.  
 
3) INTERESSE refere-se a:  
a. Manter-se atualizado dentro da sua função;  
b. Procurar não criar obstáculos no cumprimento das tarefas;  
c. Atender as pessoas prestando informações e/ou encaminhando-as aos setores 
competentes.  
 
4) DISCIPLINA refere-se a:  
a. Cumprir e observar as Normas, Políticas e Procedimentos da instituição;  
b. Capacidade de estabelecer uma rotina própria de trabalho, com método, ordem e 
distribuição adequada do tempo e das responsabilidades assumidas;  
 
5) INTEGRAÇÃO refere-se a:  
a. Ser colaborativo com os colegas de trabalho;  
b. Evitar atritos na presença de terceiros;  
c. Ajudar sua equipe a superar conflitos.  
 
6) INICIATIVA refere-se a:  
a. Propor trabalhos sem depender de delegação hierárquica;  
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b. Realizar tarefas não rotineiras necessárias ao desempenho das funções;  
c. Procurar solucionar eventuais dificuldades surgidas no trabalho.  
 
7) RESPONSABILIDADE refere-se a:  
a. Usar racionalmente o material de consumo e zelar pela manutenção dos equipamentos;  
b. Preservar dentro e fora do trabalho a imagem da instituição;  
c. Ser discreto e manter sigilo;  
d. Ser assíduo e pontual.  
 
Os critérios e os respectivos pesos:  

CRITÉRIOS  PESOS  

Produtividade  1,5  

Eficiência  2,0  

Interesse  1,5  

Disciplina  1,5  

Integração  1,0  

Iniciativa  1,0  

Responsabilidade  1,5  

 
 
REGRAS DE PREENCHIMENTO  
 
1 - O formulário deverá ser preenchido pela chefia imediata, conter a ciência do servidor e 
ser enviado a CPDAF, no prazo de 10 (dez) dias, para apuração.  
 
2 - Na impossibilidade de preenchimento por meio eletrônico, será obrigatório o uso de 
caneta preta ou azul.  
 
3 - Não será permitida rasura, devendo, neste caso, ser preenchida 2ª via do formulário, 
disponível na intranet.  
 
 
O AVALIADOR  
 
O avaliador é o chefe imediato e tem a responsabilidade/atribuição de avaliar de forma 
objetiva e isenta o desempenho, a qualificação, a relevância e a qualidade dos serviços 
prestados pelos servidores em seus setores de trabalho.  
 
Somente poderá atuar como avaliador aquele que estiver na condição de chefe imediato do 
servidor por um período superior a 6 (seis) meses.  
 
É vedada a avaliação pelo chefe imediato de parente consangüíneo, ou afim até o 3º grau, 
devendo, neste caso, a avaliação ser procedida pela chefia hierarquicamente superior.  
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A inexistência do parentesco deverá ser declarada no respectivo instrumento de avaliação.  
 
O servidor encaminhado para nova lotação será previamente avaliado pela chefia imediata 
desde que sua última avaliação tenha sido realizada há mais de 6 (seis) meses do referido 
encaminhamento.  
 
 
POSTURAS QUE DEVEM SER EVITADAS PELO AVALIADOR  
 
Avaliações globais, sem se ater a cada quesito e a cada fator. Assim, por exemplo, uma 
impressão geral positiva de um determinado fator pode levar a pontuações positivas em 
todos os sub-fatores e vice-versa.  
 
Uso do rigor indiscriminado também não identifica as diferenças no desempenho. O 
avaliador deve abster-se de utilizar sentimentos pessoais e/ou relações externas ao setor de 
trabalho durante a avaliação.  
 
A centralização das notas nos valores médios. É comum quando o avaliador não quer 
avaliar os comportamentos como ótimos ou péssimos e, assim, avalia sempre nos pontos 
médios da escala. O avaliador tem que saber se posicionar quanto aos critérios de 
avaliação.  
 
Avaliar apenas com os dados mais recentes. As ações mais recentes são as mais lembradas 
porque são esquecidos os comportamentos ao longo dos 12 meses. Deve-se ver todo o 
período e não os últimos acontecimentos ou aqueles que foram excepcionais.  
 
 
RESULTADOS, PRAZOS E RECURSOS  
 
A CPDAF procederá à soma dos pontos obtidos e fará publicar no Diário Oficial o 
resultado da avaliação, cabendo aos interessados, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
ciência, apresentar reclamação justificada à CPDAF.  
 
Da decisão da CPDAF caberá recurso ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua publicação no Diário Oficial.  
 
O somatório dos pontos obtidos nas avaliações dividido pelo número de avaliações 
realizadas reverterá nos seguintes resultados:  
 
PONTOS  RESULTADO  
De 0 a 60  O servidor não faz jus à promoção  
Acima de 60  O servidor faz jus à promoção  

 
O servidor considerado inapto para a promoção estará sujeito a novas avaliações anuais até 
que atinja a média necessária para aprovação.  
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RESOLUÇÃO nº. 251, de 12 de dezembro de 2006  
Publicada no DORJ de 04.01.07. 
 
 
REGULAMENTO DO ART. 29 DA LEI Nº. 4.787, DE 29 DE JUNHO DE 2006, QUE 
DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL E O PLANO DE CARREIRAS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 
Art. 1º - O Adicional de Qualificação Funcional - AQF, instituído pelo artigo 29 da Lei 
4.787/06, será concedido aos integrantes das carreiras de Analista de Controle Externo, 
Técnico de Controle Externo e Auxiliar de Controle Externo, em razão dos conhecimentos 
adicionais adquiridos através de ações de capacitação, em áreas de interesse do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro na forma deste Regulamento. 
 
§ 1º - O adicional de que trata o caput deste artigo terá como alcance máximo o percentual 
de 10% incidente sobre o vencimento do servidor.  
 
§ 2º - São consideradas ações de capacitação a conclusão de cursos de graduação plena, de 
pós-graduação lato sensu com duração mínima de trezentos e sessenta horas, de Mestrado e 
de Doutorado, reconhecidos, ministrados por instituições de ensino credenciadas ou 
reconhecidas pelos órgãos integrantes dos sistemas de educação, na forma da legislação, e 
aquelas relativas à participação do servidor em cursos, seminários e afins, definidos pela 
Escola de Contas e Gestão.  
 
§ 3° - O adicional de que trata este artigo não será concedido quando a escolaridade ou o 
curso constituírem requisito para ingresso no cargo, e sua concessão dar-se-á por ato do 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ou, por delegação, por ato 
do Secretário-Geral de Administração.  
 
Art. 2º - O AQF será concedido observando-se os seguintes percentuais:  
 
I - dez por cento, para título de Doutor;  
II - oito por cento, para título de Mestre;  
III - seis por cento, para curso de pós-graduação lato sensu com duração mínima de 
trezentos e sessenta horas;  
IV - cinco por cento, para um ou mais cursos de graduação plena, observado o disposto no 
§ 3º do artigo 1º;  
V - cinco por cento, para o conjunto de ações de treinamento decorrentes da participação 
do servidor em cursos, seminários e afins, definidos pela Escola de Contas e Gestão, que 
totalize 48 horas ou mais.  
 
§ 1º - Os percentuais previstos nos incisos I a IV deste artigo não serão percebidos de 
forma cumulativa entre si.  
 
§ 2º - A percepção cumulativa do percentual previsto no inciso V deste artigo com os 
previstos nos demais incisos dar-se-á sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 1º.  
 
§ 3° - A parcela do AQF prevista nos incisos I a IV deste artigo será devida a partir do mês 
seguinte ao da apresentação de cópia autenticada do título, diploma, certificado ou registro 
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no respectivo Conselho Profissional, junto ao Serviço de Protocolo Interno deste Tribunal, 
observadas as disposições estabelecidas neste Regulamento.  
 
§ 4º - Nos casos em que o título, diploma ou certificado ainda não houver sido emitido, 
será aceita, pelo prazo de três anos, certidão ou declaração de conclusão do curso expedida 
pela Instituição de Ensino.  
 
§ 5º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem que o título, diploma ou 
certificado tenha sido apresentado, o adicional será automaticamente suspenso e o servidor 
convocado para, em prazo a ser fixado pela Administração, regularizar a situação, sob pena 
de devolução dos valores já percebidos.  
 
§ 6º - A percepção do percentual previsto no inciso V deste artigo dar-se-á pelo prazo de 
dois anos e será devida a partir do mês de janeiro do ano seguinte ao da conclusão do 
mínimo de horas exigido, a qual deverá ser comprovada diretamente junto à Escola de 
Contas e Gestão.  
 
§ 7º - Para efeito de concessão da parcela prevista no inciso V deste artigo, os cursos terão 
validade de 2 (dois) anos a contar da data da sua conclusão.  
 
§ 8º - Os cursos de formação destinados aos servidores em Estágio Probatório não serão 
computados para efeitos de concessão do AQF.  
 
Art. 3º - Caberá à Escola de Contas e Gestão, por ato próprio devidamente aprovado pelo 
seu Conselho Superior, definir os cursos e atividades que ensejarão a concessão do 
adicional previsto neste Regulamento.  
 
Art. 4º - Aprovada sua concessão, a SGA providenciará a publicação do mesmo no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, contendo nº. do processo, nome, matrícula, percentual 
concedido e dispositivo do presente regulamento que o tenha fundamentado. 
 
Art. 5º - Para fins de concessão do percentual a que se refere o inciso V do artigo 2º, será 
considerada a participação em cursos, seminários e afins, iniciados a partir da data da 
vigência da Lei nº. 4.787/06.  
 
Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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ANEXO B - ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (“Caput” do artigo 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 
17: (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, na forma da lei; (Inciso com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003) 
 
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício 
no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, 
observadas as seguintes condições:  
 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco 
anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;  
 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (Inciso com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não 
poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (Parágrafo com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 
regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Parágrafo 
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos de servidores:  
 
I - portadores de deficiência; 
 
II - que exerçam atividades de risco; 
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III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 
2005) 
 
§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em 
relação ao disposto no § 1°, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de 
previdência previsto neste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: 
(“Caput” do parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 
201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à 
data do óbito; ou (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o 
falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela 
excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. (Inciso acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003) 
 
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Parágrafo com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de 
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição 
fictício. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, 
inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como 
de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao 
montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo 
acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. (Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos 
titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o 
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regime geral de previdência social. (Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, 
aplica-se o regime geral de previdência social. (Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime 
de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, 
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime 
de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201. (Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de 
iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus 
parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência 
complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de 
benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Parágrafo com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser 
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato 
de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Parágrafo com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
 
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto 
no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003) 
 
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo 
regime de que trata este artigo 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. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 
aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em 
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 
1º, II. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os 
servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo 
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. (Parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003) 
 
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 
proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 
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estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 
desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
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ANEXO C – EC Nº. 41/2003 
 
 

Emenda Constitucional nº 41, publicada em 31/12/2003 
 
 

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso 
IX do § 3º do art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional 
nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e dá outras providências. 
 
As MESAS da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO FEDERAL, nos termos 
do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional:  
 
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
"Art. 37............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................  
 
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos 
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou 
de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o 
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e 
Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos; 
..............................................................................................................................." (NR) 
 
"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.  
 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º 
e 17: 
 
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; 
.................................................................................................................  
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§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 
regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.  
.................................................................................................................................  
 
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:  
 
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 
201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à 
data do óbito; ou 
 
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o 
falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela 
excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.  
 
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.  
...............................................................................................................................  
 
§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de 
iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus 
parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência 
complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos 
de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. 
...............................................................................................................................  
 
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto 
no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei.  
 
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas 
pelo regime de que trata este artigo 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.  
 
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 
aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em 
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 
1º, II. 
 
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para 
os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo 
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X." (NR) 
 
"Art. 42. ........................................................................................................................... 
..................................................................................................................................  
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§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 
aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal." (NR) 
 
"Art. 48. ........................................................................................................................... 
..............................................................................................................................  
 
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que 
dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I." (NR) 
 
"Art. 96  ........................................................................................................................... 
..............................................................................................................................  
 
II - .................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................  
 

 b) 

a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços 
auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação 
do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver; 
.................................................................................................." (NR)  

 
"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. 
........................................................................................................................" (NR) 
 
"Art. 201. ......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................  
 
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para trabalhadores de 
baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo, 
exceto aposentadoria por tempo de contribuição." (NR) 
 
Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 
dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com 
proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele 
que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, 
cumulativamente: 
 
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se 
mulher; 
 
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;  
 
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:  
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 a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

 

 b) 
um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo 
que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de 
tempo constante da alínea a deste inciso.  

 
§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na 
forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado 
em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da 
Constituição Federal, na seguinte proporção:  
 
I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para 
aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;  
 
II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na 
forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.  
 
§ 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas 
o disposto neste artigo.  
 
§ 3º Na aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o magistrado ou o membro do 
Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço 
exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 
1998, contado com acréscimo de dezessete por cento, observado o disposto no § 1º deste 
artigo. 
 
§ 4º O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data de publicação da Emenda 
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em 
cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput , 
terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com o 
acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que 
se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, 
observado o disposto no § 1º.  
 
§ 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para 
aposentadoria voluntária estabelecidas no caput , e que opte por permanecer em 
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no 
art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.  
 
§ 6º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no art. 
40, § 8º, da Constituição Federal.  
 
Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores 
públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta 
Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base 
nos critérios da legislação então vigente.  
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§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo 
completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, 
vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, 
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no 
art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.  
 
§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no 
caput , em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a 
data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão 
calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os 
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da 
legislação vigente.  
 
Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios 
na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 
3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal 
com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.  
 
Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas 
sobre a parcela dos proventos e das pensões que supere:  
 
I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores 
inativos e os pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  
 
II - sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 
de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores 
inativos e os pensionistas da União.  
 
Art. 5º O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado 
de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos 
índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social.  
 
Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo 
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o 
servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação 
desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à 
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na 
forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas 
no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as 
seguintes condições:  
 
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;  
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II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher;  
 
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e  
 
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 
aposentadoria.  
 
Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 
37, XI, da Constituição Federal.  
 
Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de 
aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus 
dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os 
proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo 
art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos 
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos 
aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão, na forma da lei.  
 
Art. 8º Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI, da Constituição 
Federal, será considerado, para os fins do limite fixado naquele inciso, o valor da maior 
remuneração atribuída por lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento, de representação mensal e da parcela 
recebida em razão de tempo de serviço, aplicando- se como limite, nos Municípios, o 
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e 
Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da maior 
remuneração mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal a que se refere este 
artigo, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério 
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.  
 
Art. 9º Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza.  
 
Art. 10. Revogam-se o inciso IX do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, bem como 
os arts. 8º e 10 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.  
 
Art. 11. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO D - EC Nº. 47/2005 
 
 

Emenda Constitucional nº 47, publicada em 06/07/2005 
 
 
Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência 
social, e dá outras providências. 
 
AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos 
termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:  
 
Art. 1º Os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal passam a vigorar com a 
seguinte redação:  
 
"Art. 37. ........................................................................................................................... 
..............................................................................................................................  
 
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 
XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.  
 
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos 
Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas 
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos 
Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados 
Estaduais e Distritais e dos Vereadores." (NR) 
 
"Art. 40. ........................................................................................................................... 
..............................................................................................................................  
 
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos 
termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:  
I - portadores de deficiência;  
 
II - que exerçam atividades de risco;  
 
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física. 
.............................................................................................................................  
 
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 
proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 
201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante." (NR) 
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"Art. 195. ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................  
 
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter 
alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da 
utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do 
mercado de trabalho. 
............................................................................................................................." (NR) 
 
"Art. 201. ......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................  
 
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos 
definidos em lei complementar. 
..............................................................................................................................  
 
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a 
trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem 
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que 
pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual 
a um salário-mínimo.  
 
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá 
alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de 
previdência social." (NR) 
 
Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se 
aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o 
disposto no art. 7º da mesma Emenda.  
 
Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo 
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no 
serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos 
integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 
 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher;  
 
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e 
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;  
 
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso 
III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição 
que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.  
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Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com 
base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, 
observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores 
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.  
 
Art. 4º Enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição 
Federal, não será computada, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 
XI do caput do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definida 
pela legislação em vigor na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.  
 
Art. 5º Revoga-se o parágrafo único do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003. 
 
Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.  
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ANEXO E – LEI Nº. 10.887/2004 
 
 

Lei nº 10.887, de 18 de Junho de 2004 
 
 
Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 de novembro de 1998, 
8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras 
providências. 

 
O   P R E S I D E N T E   D A   R E P Ú B L I C A  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo 
efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da 
Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas 
como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve 
vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior 
àquela competência. 
 
§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os 
seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado 
para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios 
do regime geral de previdência social.  
 
§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo 
nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para 
regime próprio.  
 
§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo 
serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos 
regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento 
público, na forma do regulamento. 
 
§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, 
atualizadas na forma do § 1º deste artigo, não poderão ser:  
 
I - inferiores ao valor do salário-mínimo;  
 
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o 
servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.  
 
§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua 
concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a 
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 
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Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de publicação desta Lei, 
será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:  
 
I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até 
o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 
acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite; ou  
 
II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, 
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 
social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, se o 
falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade.  
 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor das pensões o limite previsto no art. 40, § 2º, da 
Constituição Federal.  
 
Art. 3º Para os fins do disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão sistema integrado de dados 
relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos respectivos servidores e 
militares, ativos e inativos, e pensionistas, na forma do regulamento.  
 
Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da 
União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime 
próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade 
da base de contribuição.  
 
§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 
individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:  
 
I - as diárias para viagens;  
II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;  
III - a indenização de transporte;  
IV - o salário-família;  
V - o auxílio-alimentação; 
VI - o auxílio-creche;  
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;  
VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de 
função de confiança; e 
IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o 
§ 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003.  
 
§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de 
contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, 
do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo do 
benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer 
hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal.  
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Art. 5º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas 
suas autarquias e fundações, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o 
valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas de acordo com 
os critérios estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal e nos arts. 2º e 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que supere o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.  
 
Art. 6º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas 
suas autarquias e fundações, em gozo desses benefícios na data de publicação da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, contribuirão com 11% (onze 
por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que 
supere 60% (sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social.  
 

Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo incidirá sobre os 
proventos de aposentadorias e pensões concedidas aos servidores e seus dependentes que 
tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios com base nos 
critérios da legislação vigente até 31 de dezembro de 2003. 
 
Art. 7º O servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigências para 
aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea a do inciso III do § 1º do art. 40 da 
Constituição Federal, no § 5º do art. 2º ou no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 
41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por permanecer em atividade fará jus a abono 
de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as 
exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do § 1º do art. 40 da 
Constituição Federal. 
 
Art. 8º A contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do 
regime de previdência, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, será o dobro da 
contribuição do servidor ativo, devendo o produto de sua arrecadação ser contabilizado 
em conta específica.  
 

Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências 
financeiras do regime decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. 
 
Art. 9º A unidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores, prevista no 
art. 40, § 20, da Constituição Federal: 
 
I - contará com colegiado, com participação paritária de representantes e de servidores 
dos Poderes da União, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração, na 
forma do regulamento;  
 
II - procederá, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, 
abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime;  
 
III - disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de 
dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do respectivo regime, bem 
como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e 
atuarial.  
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Art. 10. A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, com a redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
      
"Art.1º ...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................  
 
X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas 
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de 
cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de 
contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição 
Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2º do citado artigo; 
 
XI - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, do abono de 
permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o 
§ 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 
..............................................................................................." (NR) 

 
"Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que 
estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do 
servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição.  
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela 
cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, 
decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.  
 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até 30 (trinta) 
dias após o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da 
receita e despesa previdenciárias acumuladas no exercício financeiro em curso.  
 
§ 3º (revogado)  
 
§ 4º (revogado)  
 
§ 5º (revogado)  
 
§ 6º (revogado)  
 
§ 7º (revogado)" (NR) 

 
"Art. 3º As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não 
serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser 
observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, 
as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do 
respectivo ente estatal." (NR) 
 
 Art. 11. A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
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"Art.12. ...…..................................................................................................................... 
 
I) - ................................................................................................................................... 
...........................................................................................................  
 

 j) 
o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde 
que não vinculado a regime próprio de previdência social; 
......................................................................................." (NR)  

 
"Art. 69. ........................................................................................................................... 
...........................................................................................................  
 
§ 4º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o Ministério da Previdência Social e o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS procederão, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, 
ao recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do 
regime geral de previdência social." (NR) 
 
"Art. 80. ........................................................................................................................... 
..........................................................................................................  
 
VII - disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de 
dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime geral de 
previdência social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o 
equilíbrio financeiro e atuarial do regime." (NR) 
 
Art. 12. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
 
"Art. 11. ...........…………………………........................................................................  
 
I - .......................…........................................................................................................... 
..........................................................................................................  
 

 j) 
o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde 
que não vinculado a regime próprio de previdência social; 
..............................................................................................." (NR)   

 
"Art. 29-B. Os salários-de-contribuição considerados no cálculo do valor do benefício 
serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE." 
 
Art. 13. O art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
 
"Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a 
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a 
que se refere a Lei nº 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa 
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física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime 
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência 
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) 
do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto 
devido na declaração de rendimentos.  
 
§ 1º Aos resgates efetuados pelos quotistas de Fundo de Aposentadoria Programada 
Individual - Fapi aplicam-se, também, as normas de incidência do imposto de renda de 
que trata o art. 33 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.  
 
§ 2º Na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o 
lucro líquido, o valor das despesas com contribuições para a previdência privada, a que 
se refere o inciso V do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e para os 
Fundos de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei nº 9.477, de 
24 de julho de 1997, cujo ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em cada 
período de apuração, a 20% (vinte por cento) do total dos salários dos empregados e da 
remuneração dos dirigentes da empresa, vinculados ao referido plano.  
 
§ 3º O somatório das contribuições que exceder o valor a que se refere o § 2º deste artigo 
deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real e da base 
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.  
§ 4º O disposto neste artigo não elide a observância das normas do art. 7º da Lei nº 9.477, 
de 24 de julho de 1997.  
 
§ 5º Excetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários de 
aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime 
geral de previdência social." (NR) 
 
Art. 14. O art. 12 da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
 
"Art. 12. Para fins de compensação financeira entre o regime geral de previdência social 
e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, os regimes instituidores apresentarão aos regimes de 
origem até o mês de maio de 2007 os dados relativos aos benefícios em manutenção em 
5 de maio de 1999 concedidos a partir da promulgação da Constituição Federal." (NR) 
 
Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta 
Lei serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime 
geral de previdência social.  
 
Art. 16. As contribuições a que se referem os arts. 4º, 5º e 6º desta Lei serão exigíveis a 
partir de 20 de maio de 2004.  
 
§ 1º Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, os servidores abrangidos pela 
isenção de contribuição referida no § 1º do art. 3º e no § 5º do art. 8º da Emenda 
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, passarão a recolher contribuição 
previdenciária correspondente, fazendo jus ao abono a que se refere o art. 7º desta Lei.  
 



 107

§ 2º A contribuição de que trata o art. 1º da Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999, fica 
mantida até o início do recolhimento da contribuição a que se refere o caput deste artigo, 
para os servidores ativos.  
 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 18. Ficam revogados os §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do art. 2º, o art. 2º-A e o art. 4º da Lei 
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, o art. 8º da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 
de agosto de 2001, na parte em que dá nova redação ao inciso X do art. 1º, ao art. 2º e ao 
art. 2º-A da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a Lei nº 9.783, de 28 de janeiro 
de 1999.  
 
 
Brasília, 18 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Amir Lando 
 
Publicação: Diário Oficial da União - Seção 1 - 21/06/2004 , Página 1 (Publicação)  


