
a dívida-bruta voltou a subir 
no Brasil. Conforme dados di-
vulgados ontem pelo Banco 
Central, a dívida passou de 
~~,i%para. ~~,a% do Produto  

mento, em 2oi3, a dívida chegou 
a 5i,5% do PIB. A dívida bruta é 
resultado da soma das obriga-
ções do governo federal, gover-
nosestaduais egovernos muni- 

da capacidade de solvencla ao 
País. Quanto maior a dívida, 
maior o risco de calote e, conse-
quentemente, adificuldade de o 
Brasil rolar seus compromissos. 
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Alcance. Para Ricardo Pena, da Funpresp, 500 Estados e munìcípios podem ter regime 

Fundo de pensão de 
servidores federais 
quer expandir atuação 
Funpresp só administra 
planos dos servidores do 
Executivo e do Legislativo 
federal e quer ampliar 
para Estados e municípios 

Idiana Tomaxelli / Bxnsír.ra 

O fundo de pensão dos servido-
res federais (Funpresp) traba- 

• lha pela aprovação, ainda este 
ano, de um projeto de lei que 
permitirá à fundação gerenciar 
planos de previdência comple-
mentar deservidores estaduais 
e municipais. A entidade hoje 
tem mandato para gerenciar 
apenas contribuições adicio- 

• nais feitas por funcionários pú-
blicosque integram os quadros 
do Executivo e do Legislativo fe-
deral. Aproposta permitirá a 

• ampliação do alcance da insti-
tuição, que já conta com patri-
môniolíquido de R$ i bilhão. 
A Funpresp (Fundação de 

Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal) nas-
ceu em 2003, quando o ex-presi-
denteLula (PT) promoveu uma 
reformada Previdência. No en-
tanto, aadesão ao novo fundo  

só foi obrigatória para os servi- 
dores que ingressaram depois 
de 2oi3, quando a aposentado-
ria dos servidores ficou limita-
da ao teto do INSS, como a dos 
trabalhadores da iniciativa pri-
vada (hoje em R$ 5.645,80). 

Odiretor-presidente da Fun-
presp, Ricardo Pena, afirmou 
ao Estadão/Broadcast que cerca 
de 50o Estados e municípios 
comportariam um regime de 
previdência complementar. A 
contribuição da Funpresp é co-
bradasobre aparcela dosalário 
que excede o teto do INSS. 

A ampliação da atuação da 
Funpresp para esses Estados e 
municípios, porém, não será au-
tomática. "Vamos estudara via-
bilidade desses planos", disse 
Pena. O objetivo, segundo ele, é 
preservar o que já foi feito de 

• Aposentadoria 

R~ ~.6~4,80 
é o teto da aposentadoria dos 
trabalhadores da iniciativa 
privada e passou a ser a dos 
servidores públicos que 
ingressaram depois de 2013 

investimento até agora com as 
contribuições arrecadadas e 
"está dando certo",sem sociali-
zar eventuais riscos que exis-
tam com novas adesões. 

O projeto foi apresentado em 
Zoi6 pelo governo federal e é 
considerado fundamental para 
melhorar as finanças dos gover-
nos regionais. Muitos Estados 
têm grande parcela de gastos 
voltada ao pagamento de apo-
sentadorias epensões. Sem pla-
no de previdencia complemen-
tar,alguns benefícios bancados 
pelos governos superam o teto 
do INSS. A mudança atingiria 
apenas novos servidores, assim 
como foi feito no caso da União. 
Ao todo, cerca de a mil Estados 
e municípios têm regimes pró-
prios deprevidência. 

Alguns governos estaduais já 
constituíram regime de previ-
dência complementar, como 
São Paulo e Rio, mas grande par-
te ainda não tem esse tipo de 
plano. O governo federal ten-
tou incluir a exigência na lei 
que permitiu a renegociação da 
dívida dos Estados, mas acabou 
sendo derrotado. Nova tentati-
vafoi feita na reforma da Previ-
dênciaque acabou engavetada. 

O projeto de lei que abre ca-
minho para a atuação da  Fun-  
presp em Estados e municípios 
já foi aprovado em duas comis-
sões da Câmara e agora passa 
pela Comissão de Finanças e 
Tributação. Caso aproposta se-
ja aprovada e sem recurso, ela 
pode seguirparao Senado Fede-
ral. 
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