
MP de Contas novamente aponta irregularidades na gestão previdenciária nas contas de 2017 
Fundo de Previdência apresenta déficit atuarial de R$16,6 bilhões 

O sistema previdenciário estadual está à beira do colapso.

Dia 29/8, o MPC-PR divulgou o Parecer nº 788/18 sobre a prestação de contas anual do governo do Estado do Paraná,  
Exercício  de  2017.  Tal  documento  encontra-se  aqui:  http://www.mpc.pr.gov.br/mp-de-contas-se-manifesta-pela-
irregularidade-das-contas-de-2017-do-governo-do-estado/.

No documento referido, o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado (MPTC), Dr. 
Flávio de Azambuja Berti, no item C, trata das “Irregularidades na gestão previdenciária”, onde afirma: 

“Avaliando as demonstrações contábeis dos fundos de natureza previdenciária, a CGE apontou a falta de repasse de  
recursos da ordem de  R$729,3 milhões de parte do Estado do Paraná, abrangendo em sua imensa  maioria a cota  
patronal sobre inativos e pensionistas. E, considerando a inobservância dos pressupostos atuariais do regime próprio,  
demonstrou que todos os fundos acumulam resultados financeiros deficitários, ao passo que o Fundo  de Previdência  
apresenta déficit atuarial significativo de R$16,6 bilhões.” 

Quando trata de mais problemas na gestão previdenciária informa:  “Veja-se que, no exercício em análise, persiste a  
absoluta ausência   de repasse da contribuição patronal sobre a folha de inativos e pensionistas,   além de outras 
parcelas referentes à contribuição dos próprios inativos e   pensionistas, circunstância que compromete o equilíbrio  
financeiro-atuarial do   sistema, sem a apresentação de quaisquer justificativas de parte do Estado do Paraná.  Tal  
proceder, além de ilegal (pela clara afronta ao art. 16 da Lei no 17.435/2012), notoriamente contraria as premissas  
atuariais que fundamentam e  possibilitam a existência do regime próprio de previdência social (conforme demanda  o 
art. 40 da Constituição da República). Ao deixar de repassar a cota patronal sobre a folha de inativos e pensionistas  
ao  sistema  previdenciário,  o  Poder  Executivo  está  descapitalizando   as  reservas  já  constituídas  –  vale  dizer,  
contrariamente ao senso comum, no caso,  o rombo previdenciário não é provocado pelo plano de benefícios do regime  
ou  pelo   volume  de  beneficiários,  mas  pela  pura  e  simples  desídia  dos  gestores  incumbidos   de  cumprir  a 
correspondente obrigação estatal. “

Ou seja,  a falta de repasse da contribuição patronal no mesmo valor que é recolhido de aposentados e pensionistas 
(11% do que  excede a  teto do INSS 2018 -  R$ 5.645,80),  está  contribuindo para a  descapitalização (redução do  
montante poupado desde 1999) e comprometendo o equilíbrio financeiro-atuarial do sistema de previdência. Segundo o 
citado procurador junto ao TCE-PR, ante o quadro que se apresenta o sistema previdenciário estadual está à beira do 
colapso,  contabilizando  sucessivos   resultados  deficitários  num  cenário  em  que  nem  mesmo  as  obrigações  mais 
comezinhas são honradas pelo poder público. 

Vale aqui lembrar que o MP de Contas já houvera apontado 9 irregularidades das contas de Richa em 2016, dentre as 
quais estavam: descumprir limites constitucionais de gastos, deixar de repassar recursos obrigatórios à previdência e  
abrir créditos adicionais ao orçamento de forma ilimitada. E sobre a  GESTÃO PREVIDENCIÁRIA constavam os 
itens: 5. Incorreção na contabilidade dos valores repassados aos fundos Financeiro e Militar, por meio de artifícios que 
retiraram  esses  recursos  da  apuração  do  índice  de  despesas  com  pessoal  e,  dessa  forma,  violaram  a  Lei  de  
Responsabilidade  Fiscal.  6.  Falta  de  repasse  da  contribuição  patronal  no  mesmo  valor  que  é  recolhido  de 
aposentados e pensionistas, descapitalizando e comprometendo o equilíbrio financeiro-atuarial  do sistema de 
previdência.”

Em suma, a realidade atual da ParanaPrevidencia, instituição criada em dezembro de 1998, visando acumular reservas 
financeiras para arcar com as aposentadorias e pensões futuras dos servidores públicos do Paraná, a partir de 2035 (já  
comprometida pela má gestão e interferência nociva do governo Beto Richa), é a mais dramática e preocupante possível  
! 

Por isso, não podemos fechar os olhos a essa realidade desfavorável, ficando apenas assistindo a desidratação de nossa  
Paranaprevidencia e da “poupança” dos servidores estaduais e de seus familiares, que visa garantir as aposentadorias e  
pensões futuras. 

As representações sindicais precisam encetar movimento e jornada em defesa da PARAPREVIDÊNCIA, aliados  com 
todos aqueles atores que direta ou indiretamente, podem ajudar a estancar a sangria e a previsível dilapidação do fundo  
de previdência dos servidores públicos do PR. Mas, para que tal aconteça é de fundamental importância a mobilização e  
o engajamento dos servidores públicos ativos / aposentados e pensionistas do Paraná, os reais donos do patrimônio sob 
a  guarda  da instituição  oficial  de  previdência,  bem como da  sociedade paranaense,  pelo resgate  e  preservação da  
PARANAPREVIDÊNCIA.    
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