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RESUMO 

O presente trabalho pesquisou a política de capacitação do Estado de Santa Catarina 
dirigida aos servidores públicos que lidam diretamente com processos de 
aposentadoria, com o objetivo de caracterizá-la. O estudo contou a história da 
Previdência Social no mundo, no Brasil e em Santa Catarina. Discorreu sobre o seu 
surgimento e suas transformações ao longo do tempo. Pontuou as diversas reformas 
previdenciárias que ocorreram no Brasil. Esclareceu que a aposentadoria é uma parte 
importante da Previdência Social e que o Instituto de Previdência do Estado de Santa 
Catarina (IPREV) é o órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 
Discorreu também sobre gestão de pessoas no setor público. Mostrou a importância 
da capacitação continuada. O presente trabalho foi um estudo de caso e a natureza 
da pesquisa aplicada se impôs como Norte. Foi aplicado um questionário com 
perguntas fechadas. A amostra foi intencional, não probabilística. Ela superou 
cinquenta por cento do conjunto de servidores indicados acima. A pesquisa teve uma 
abordagem qualitativa com um delineamento descritivo. O presente trabalho concluiu 
que a política de capacitação aplicada pelo Estado a esses servidores é precária, 
descontínua e inadequada. Insuficiente para satisfazer as necessidades da 
Administração Pública. Insuficiente para oferecer um aprimoramento contínuo aos 
servidores públicos que lidam com processos de aposentadoria.  
 
 
 PALAVRAS-CHAVE:  Previdência Social; Gestão pública de pessoas; 
Aposentadoria; Capacitação. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present final course paper aimed to research the professional training policy 
addressed to public employees who deals directly with retirement processes analysis 
in Santa Catarina, a Brazilian state, in order to find its characteristics. The study shows 
the world social security history, including the experiences presents in Brazil and Santa 
Catarina. It explains the social security origins, changes and transformations along the 
time. The several social security reforms occurred in Brazil were mentioned trough the 
work text. The research results has shown that the retirement is an important part in 
the social security context and that IPREV – Instituto de Previdência de Santa 
Catarina, the social security institute of Santa Catarina state, is the manager of the 
Own Social Security System (RPPS) in the public structure in Santa Catarina. The 
study talks about the person management in the state public service and shows the 
importance of continuous training programs. This paper intends to be a case control 
study. The applied research has drove it along its construction. A closed question 
survey was applied. The sample was intentional and non-probalistic and has reached 
more than fifty percent of the target audience. The research had a qualitative approach 
with a descriptive design and drives to conclusion that the training policy addressed to 
the public employees in Santa Catarina is precarious, not continuous and not enough 
to attend the public manager necessities. The professional training programs are not 
sufficient to attend the necessities of the public employees that deal with retirement 
processes. 

 

 

KEYWORDS: social security; public people management; retirement; professional 
training 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Previdência Social e a aposentadoria são temas importantes praticamente 

em qualquer parte do mundo. São temas sensíveis ao Estado e à opinião pública. No 

Brasil, observa-se a existência de três tipos de regimes previdenciários. O Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS) é aquele que cuida de aposentadorias dos 

trabalhadores da inciativa privada. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é 

aquele que organiza as aposentadorias dos servidores públicos. Já o Regime de 

Previdência Complementar tem por finalidade garantir uma proteção adicional ao 

cidadão, servidor público ou não.  

No presente trabalho, a atenção voltou-se para as aposentadorias dos 

servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. A Lei 

Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, normatiza as diversas modalidades 

de aposentadoria, assim como determina a forma de contribuição previdenciária dos 

servidores e do Estado, para alcançar o equilíbrio atuarial do próprio Regime. Além 

da lei estadual, a Constituição do Estado, a Constituição Federal e outras legislações 

e normativas orientam os critérios que determinam a aposentadoria do servidor 

público.   

Ocorre que os critérios para se aposentar e mesmo o valor dos proventos de 

aposentadoria mudaram ao longo do tempo. A Constituição de 1988 estabelecia como 

critério de aposentadoria o tempo de serviço e não o tempo de contribuição, como 

conhecemos hoje. A aposentadoria compulsória ocorria aos 70 anos de idade e não 

aos 75 anos, como atualmente. Até 31/12/2003 a regra para calcular o valor dos 

proventos de aposentaria era baseada na última remuneração do servidor. De acordo 

com as regras atuais, esta é apenas uma regra de transição porque a regra 

permanente para esse cálculo é a média das contribuições. A EC nº 103/2019, 

aprovada recentemente, estabeleceu que poderá haver um redutor na aposentadoria 

se o servidor acumular este benefício com o benefício da pensão. O que se percebe, 

de um modo geral, é que a cada três ou quatro anos a legislação foi sendo alterada, 

refletindo nos critérios de aposentadoria e impondo aos servidores que lidam 

diretamente com instrução e/ou análise de aposentadoria, uma permanente 

atualização.  

Cabe destacar ainda que o Estado de Santa Catarina, por meio do IPREV – 

Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, que é o órgão gestor do RPPS 
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– Regime Próprio de Previdência Social - do estado, aposenta mais de dois mil 

servidores públicos por ano. No entanto, os processos de aposentadoria são 

instruídos, ou seja, têm origem nos diversos órgãos da estrutura estadual, cabendo 

àquele Instituto a análise final de cada processo de aposentaria. 

Objetivou-se no presente trabalho olhar para a política de capacitação que o 

Estado dirige aos servidores que instruem e analisam processos de aposentadoria de 

modo a desnudá-la, caracterizá-la. Afinal, estes servidores estão recebendo 

capacitação adequada e contínua para responder de forma eficiente tamanho 

desafio?  

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, introduziu o princípio 

da eficiência na Administração Pública. Este princípio constitucional “[...] traduz ideia 

de presteza, rendimento funcional, reponsabilidade no cumprimento de deveres 

impostos a todo e qualquer agente público” (BULOS, 1998, p. 77).  

De acordo com Matias-Pereira (2008) citado por Junquilho (2010, p. 35) “a 

eficiência se preocupa em fazer corretamente as ações e/ou atividades a que se 

propõe e da melhor maneira possível”.  

O sistema previdenciário brasileiro, de sua parte, é tema complexo e, ao longo 

do tempo, vem passando por acentuadas mudanças, principalmente a previdência 

relativa aos servidores públicos, organizada pelo Regime Próprio de Previdência 

Social, prevista no artigo 40 da Constituição Federal.  

Este Regime é aplicado aos servidores públicos efetivos da União, dos Estados 

e dos Municípios, incluindo os servidores de suas respectivas Autarquias e 

Fundações. Tem caráter contributivo e solidário do ente federativo, dos servidores 

públicos, ativos e inativos, e dos pensionistas, de modo a preservar o equilíbrio 

financeiro e atuarial do Regime.  

Em Santa Catarina a Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, é que 

dispõe sobre a organização do Regime Próprio de Previdência dos servidores do 

Estado e tem como unidade gestora o Instituto de Previdência do Estado de Santa 

Catarina (IPREV), uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Administração 

(SEA).  
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Cada nova legislação normalmente reflete em alguma mudança no cálculo dos 

vencimentos do servidor bem como no cálculo dos proventos de sua aposentadoria. 

A carreira a que o servidor pertence também. 

Em síntese, várias mudanças administrativas e previdenciárias vêm ocorrendo 

ao longo do tempo, seja no âmbito da União, seja no âmbito do Estado de Santa 

Catarina. Pode-se afirmar que não é simples acompanhar tantas mudanças sem uma 

política de treinamento adequada. 

Cada setorial, ou seja, cada órgão do governo do Estado de Santa Catarina, da 

administração direta ou indireta, é responsável por instruir os processos de 

aposentadoria. No entanto, compete ao Instituto de Previdência do Estado de Santa 

Catarina analisar cada um desses processos e, estando tudo em conformidade, 

aposentar o servidor e encaminhar a documentação para posterior homologação do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE). O IPREV aposenta em média dois mil e duzentos 

servidores por ano.  

Apresentou-se como problema de pesquisa a questão da capacitação dos 

servidores que cuidam da instrução e da análise dos processos de aposentadoria, nos 

seguintes termos: Como se caracteriza a capacitação de servidores que tratam dos 

processos de aposentadoria? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Para responder com satisfação a problemática do presente trabalho os 

objetivos foram divididos da seguinte forma: objetivos gerais e objetivos específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

  

 Analisar como se caracteriza a capacitação de servidores que tratam de 

processos de aposentadoria. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Com o intuito de alcançar o objetivo principal, foram determinados os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Apresentar a história da Previdência Social; 
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b) Discorrer sobre gestão de pessoas no setor público e a importância da capacitação; 

c) Identificar a política de capacitação específica para os servidores que tratam dos 

processos de aposentadoria. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O Estado de Santa Catarina aposenta em média dois mil e duzentos servidores 

públicos por ano. Este número refere-se apenas aos servidores do Poder Executivo 

do Estado, portanto, não inclui aqueles vinculados ao Poder Legislativo, ao Poder 

Judiciário, aos membros e servidores do Ministério Público e não incluem os 

servidores do Tribunal de Contas do Estado. Não é um contingente pequeno. A 

maioria das aposentadorias são voluntárias, mas há um público nada irrelevante que 

se aposenta por invalidez.  

Há alguns anos um servidor do Estado, vinculado ao Poder Executivo, não tinha 

expectativa de passar para a inatividade em menos de seis meses após a 

formalização de seu pedido de aposentadoria. E, por conta dessa demora, o Estado 

muitas vezes respondeu judicialmente.  

Em decorrência desse cenário, a Assembleia Legislativa aprovou a LC nº 

470/2009, que estabelece um prazo de trinta dias para o IPREV aposentar o servidor. 

A lei determina ainda que, se o Instituto não consumar a aposentadoria no prazo, o 

servidor poderá aguardar sua aposentadoria afastado de suas funções. A lei 

estabelece também, alternativamente, que o servidor poderá se afastar de suas 

funções se o Estado não o aposentar em sessenta dias contados de seu pedido de 

aposentadoria no órgão de lotação. 

Atualmente, na maioria dos casos, o servidor já não precisa aguardar seis 

meses para se aposentar. Mas, o prazo de trinta ou sessenta dias ainda é um desafio 

para o Estado, mesmo após a implantação do projeto Governo Sem Papel, que pôs 

fim aos processos físicos e implantou a plataforma digital de tramitação e análise de 

processos.  

Deve haver vários motivos que de algum modo colaboram para que o Estado, 

de um modo geral, e o IPREV em particular, não consigam cumprir o prazo legal em 

cem por cento dos pedidos de aposentadoria. Um deles pode ser o retrabalho.  

A previdência é matéria complexa, moldada em legislações que mudam ao 

longo do tempo, seja para conformar o direito do servidor se aposentar, seja para 
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estabelecer o cálculo dos proventos. Além disso, outras mudanças ocorrem que 

afetam a instrução ou análise dos processos de aposentadoria, como as reformas 

administrativas, as instruções normativas, pareceres e, ainda, mudanças no ambiente 

de trabalho, como a implantação de plataformas digitais. Acompanhar todas essas 

mudanças requer um esforço de atualização organizado. 

Nesse sentido, a capacitação ou o treinamento dos servidores que tratam da 

instrução e análise dos processos de aposentadoria pode ser uma peça importante 

que, de algum modo, influencie nesta realidade.  

Caracterizar a capacitação ou a política de capacitação oferecida aos 

servidores que tratam dos processos de aposentadoria pode ajudar os 

administradores públicos na tomada de decisão acerca da matéria. 

Em uma visão mais ampla, podemos dizer que a Previdência Social em geral, 

e a aposentadoria em particular, são temas importantes e sempre sensíveis para os 

servidores públicos, para o estado e para a sociedade.  

A importância dos temas ganha corpo para os servidores públicos porque a 

aposentadoria é um momento de inflexão em suas vidas. A aposentadoria é ao mesmo 

tempo um fim e um reinício. Estes servidores, genuinamente, querem se afastar de 

suas atividades devidamente aposentados, com o sentimento do dever cumprido, e 

não por ineficiência do Estado que, ao não cumprir prazos legais, lhes concede o 

direito, em plena atividade, de aguardar sua aposentadoria longe de suas funções. 

O Estado pode se beneficiar do presente trabalho porque é de sua 

responsabilidade gerir a Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência através 

do IPREV. É de sua responsabilidade garantir aos servidores, que lidam com 

processos de aposentadoria, a capacitação adequada e contínua de modo a permitir 

que eles cumpram suas atividades com eficiência. Mas, para isso, cumpre ao Estado 

conhecer concretamente a atual realidade, para desse modo interferir sobre ela. O 

presente trabalho ganha relevância para o Estado porque ele desnuda essa realidade. 

Para a sociedade o tema é relevante porque ela tem o direito de saber como o 

Estado cuida dos servidores públicos. É de interesse da sociedade que o Estado 

invista recursos públicos para gerar eficiência. O investimento em capacitação de 

servidores é muito mais saudável do que onerar o Estado com afastamentos que 

podem ser evitados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A seguir, com o intuito de esclarecer os elementos que elucidam o objetivo geral 

do presente trabalho, que é analisar como se caracteriza a capacitação de servidores 

que tratam de processos de aposentadoria, discorrer-se-á sobre a Previdência Social 

no mundo, para mostrar como ela surgiu e evoluiu ao longo do tempo. Será feita uma 

abordagem sobre a Previdência Social no Brasil para contar sua história e sua 

transformação. Também será feito uma abordagem sobre a Previdência Social no 

Estado de Santa Catarina desde a criação do Montepio até o surgimento do IPREV. 

A aposentadoria no RPPS de Santa Catarina é outro tema importante deste tópico. 

Destaca-se também os principais documentos necessários para a aposentadoria do 

servidor público. Serão tratadas ainda questões sobre o conceito de carreira, sobre a 

gestão de pessoas no setor público e, por fim, sobre a capacitação no setor público. 

 

2.1 A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO MUNDO  

 

A Previdência Social surge na história da humanidade pela necessidade de dar 

proteção social às camadas mais pobres da população. De acordo com Silva e 

Requião (2002, p. 11), “A previdência Social desde os tempos mais remotos 

caracterizou-se pela crescente preocupação em proteger o povo contra os efeitos que 

agravaram a situação de desfavorecimento econômico e social de forma parcial ou 

total”. A forma como essa proteção foi construída evoluiu ao longo do tempo.  

De acordo com Pereira (2008, p. 17), em 1601 a “Inglaterra aprovou a Lei dos 

Pobres que disciplinava a prestação de serviços e auxílio às pessoas necessitadas, 

caracterizando a assistência social como função obrigatória do Estado”. A iniciativa 

inglesa representou um marco histórico importante porque colocou o Estado como um 

ator fundamental na busca de uma solução para um problema social crescente como 

a “prática da mendicância por uma multidão cada vez maior, com suas vertentes de 

violência e perturbação da paz social” (SILVA, 2008, p. 13). 

O surgimento do capitalismo industrial trouxe, de um lado, transformações no 

modo de produção das fábricas introduzindo máquinas e novas técnicas na 

organização do trabalho, aumentando em muito os ganhos dos donos do capital. Mas, 

trouxe também, por outro lado, um profundo desequilíbrio social e “Problemas de 
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saúde, acidentes de trabalho, condições insalubres de trabalho insalubre, 

desemprego [...]” (SILVA, 2008, p. 13), deixando os trabalhadores vulneráveis e à sua 

própria sorte, sem qualquer tipo de proteção. 

Em 1854, na Áustria, “surgiu o primeiro sistema compulsório de Previdência 

Social que proporcionava segurança econômica a um grupo limitado de trabalhadores, 

contra os riscos da velhice e invalidez. Este fato despertou interesse em outros países” 

(SILVA; REQUIÃO, 2002, p. 09). Em 1889, na Alemanha, nasce uma ideia que 

também não passa despercebida para o resto do mundo. O “chanceler Otto von 

Bismarck instituiu o seguro-doença para os trabalhadores industriais, que seria 

financiado pela contribuição de empresas, empregados e pelo Estado, estabelecendo 

o marco inicial da previdência social organizada” (PEREIRA, 2008, p. 17). “A lei de 

Bismarck influenciou o surgimento do sistema previdenciário do mundo” (SILVA, 2008, 

p. 14). A Previdência Social espalhou-se pela Europa até o início do século XX. E no 

“período que compreende as duas grandes guerras, houve uma difusão da 

consolidação de sistemas nacionais de previdência social. Esta expansão geográfica 

alcançou a América Latina e alguns países asiáticos” (PEREIRA, 2008, p. 17). 

Ao longo do tempo a ideia de proteção social vai se consolidando e a 

seguridade social passa a ser “[...] um instrumento de equilíbrio social destinando-se 

a amenizar situações socialmente insustentáveis, que certamente se configurariam 

nas sociedades modernas, de bases industriais e predominantemente urbanas, não 

fosse a tal existência.” (SILVA, 2008, p. 15). 

 

2.2 A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL  

 

O artigo 194 da Constituição Federal de 1988 estabelece que “A seguridade 

social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 

e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social” (BRASIL, 1988). Para o presente estudo importa saber a 

construção e a evolução da Previdência Social. Conforme nos ensina Silva (2008, p. 

22), 

 

A Previdência Social, prevista no artigo 201 da Constituição Federal, por sua 
vez, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, 
desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles 
que dependiam economicamente. 
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No entanto, até chegar a essa definição, a Previdência Social no Brasil passou 

por vários momentos. De acordo com Silva e Requião (2002, p. 12) “Iniciou-se em 

práticas de atendimento filantrópico com base em princípios cristãos e humanitários, 

dando origem as Santas Casas, voltadas ao atendimento dos necessitados, doentes, 

inválidos, quase sempre idosos sem recursos e desempregados”.  

Mas, o ponto de partida da “Previdência Social no Brasil é a Lei Elói Chaves, 

que determinou a criação de caixas de aposentadorias e pensões para os 

empregados das empresas ferroviárias” (PEREIRA, 2008, p. 18). Na verdade, de 

acordo com Silva (2008, p. 19), foi o Decreto Legislativo Federal nº 4.682, de 24 de 

janeiro de 1923, que “levou o nome de seu autor, Eloy Chaves (Eloy de Miranda 

Chaves)”. 

Com o passar do tempo esse modelo incipiente de Caixas foi evoluindo e 

ampliando sua abrangência por meio da criação de Institutos que organizavam a 

Previdência Social para os trabalhadores de uma mesma atividade profissional. De 

acordo Leite (1975, p. 20), as Caixas “chegaram em 1936 ao máximo de 183 [...]”.   

Nos anos seguintes a Previdência Social passa por um processo de unificação. 

O governo federal cria o Departamento Nacional de Previdência Social que tinha por 

objetivo “orientar e fiscalizar em todo o território nacional, a administração da 

Previdência Social (BRASIL, 1946)”. De acordo com Silva e Requião (2002, p. 14),  

 

A unificação institucional da Previdência Oficial do país foi efetivada através 
da criação do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, em 1966, que 
reuniu em uma mesma estrutura seis Institutos de Aposentadoria e Pensões. 
O modelo do INPS perdurou por mais de 30 anos, sendo modificado pela 
Constituição de 1988 e pela implantação do Regime Jurídico Único – RJU. 
 

A Constituição cidadã é um divisor de águas para a Previdência Social no país. 

Ela não só redesenha o sistema previdenciário, mas universaliza direitos. Ela 

reorganiza a Previdência Social estabelecendo alguns princípios norteadores como, 

conforme Silva (2008, p. 23), a contributividade, a universalidade, a obrigatoriedade, 

o equilíbrio financeiro e atuarial, a uniformidade e a equivalência dos benefícios e 

serviços às populações rurais e urbanas, a equidade, a solidariedade social, dentre 

outros. Pereira (2008, p. 21), por sua vez, discorre na mesma direção ao destacar que 

“A Constituição de 1988 reformulou por completo o sistema previdenciário brasileiro, 
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unificando os regimes urbanos e rurais, e consagrando os direitos sob uma nova 

dimensão – a da seguridade social”.  

De acordo com Porto e Caetano (2015, p. 3), no “Brasil coexistem atualmente 

três tipos de regimes previdenciários”: o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), 

o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e o Regime de Previdência 

Complementar. O RPPS, lembramos, é o Regime que organiza a previdência dos 

servidores titulares de cargos efetivos dos entes federativos e está organizado no 

artigo 40 da Constituição. Ele tem caráter contributivo, solidário e a responsabilidade 

com o equilíbrio financeiro e atuarial (BRASIL, 1988). 

A Constituição de 1988 já sofreu várias mudanças desde a sua promulgação. 

Destaca-se, para o presente trabalho, as Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 

41/2003, nº 47/2005, a EC nº 70/2012 e, mais recentemente, a EC nº 103/2019. 

Como nos ensina Porto e Caetano (2015, p. 5), “A EC 20/98 revestiu o regime 

previdenciário do servidor público de caráter contributivo [...], o tempo de serviço, que 

era o mote para a concessão de aposentadoria, deu lugar à contribuição ao sistema 

[...]” dos RPPS. Portanto, a partir dessa Emenda, não bastaria mais apenas exercer a 

atividade profissional para contar esse tempo para a aposentadoria, a contribuição 

previdenciária passou a ser uma exigência para tal fim.  

A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, por sua vez, 

alterou a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria “que deixaram de ter como 

base a última remuneração do servidor público e passou a considerar a média 

aritmética simples das contribuições” (PORTO; CAETANO, 2015, p. 5). Importante 

destacar que para o cálculo dessa média os salários de contribuição são apurados 

somente a partir de julho de 1994. Salários recebidos antes desta data são 

desconsiderados para o cálculo da média. São desconsiderados também vinte por 

cento dos menores salários de contribuição recebidos a partir de julho de 1994. 

A Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, trouxe mais uma regra 

de transição “para permitir a aposentadoria integral, com paridade nas pensões, 

àqueles servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da 

promulgação da EC 20/1998” (PORTO; CAETANO, 2015, p. 5). Mesmo sendo uma 

emenda posterior à Emenda nº 41/2003, este texto Constitucional define que o cálculo 

dos proventos considera a última remuneração do servidor, não se aplicando para os 

servidores abrangidos por esta legislação, o cálculo da média como vimos 

anteriormente.  
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A Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, trouxe uma alteração 

importante na regra de aposentadoria por invalidez, outorgando aos “servidores que 

ingressaram no serviço público até o dia 31/12/2003, [...], o direito à aposentadoria 

por invalidez com proventos correspondentes à remuneração integral do cargo efetivo 

e ao critério de reajuste pela paridade” (PORTO; CAETANO, 2015, p. 6). Esta 

Emenda, basicamente, estendeu aos servidores declarados definitivamente inválidos 

o mesmo direito a que os servidores que podem se aposentar voluntariamente e 

ingressaram antes de 31/12/2003 já tinham. 

A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, por sua vez, 

alterou o sistema de Previdência Social dos servidores públicos da União e dos 

trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Em síntese, de 

acordo com Pierdoná e Derzi (2019, p. 205), as alteração feitas “[...] permitem afirmar 

que as regras de concessão e apuração de benefícios, instituída pela citada emenda, 

retardarão o acesso ao benefício e terão valores inferiores àqueles concedidos com 

base no ordenamento vigente anterior a sua promulgação [...]”. Importante salientar 

que esta emenda também trouxe alterações para os servidores vinculados aos 

Regimes Próprios de Previdência Social, mesmo para aqueles Estados que ainda não 

fizeram sua reforma previdenciária. O § 2º do artigo 24 da EC nº 103/2019, por 

exemplo, estabelece um redutor para os servidores que acumularem pensão e 

aposentadoria. O redutor será aplicado sobre o benefício de menor valor. O § 9º do 

artigo 39 da Constituição, incluído pela mesma Emenda, estabelece que é “vedada a 

incorporação de vantagens de caráter temporário [...] à remuneração do cargo efetivo 

(BRASIL, 1988).    

 

2.3 A PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

No ano de 1909 nasce o Montepio dos servidores públicos do Estado de Santa 

Catarina. O Montepio foi instituído pelo então governador do Estado Coronel Gustavo 

Richard através da Lei nº 825, de 15 de setembro de 1909. O objetivo era apenas 

garantir o futuro da família dos servidores do Estado quando estes viessem a falecer. 

Nascia uma “Instituição tão útil quanto humanitária” (Santa Catarina, 1909, p. 31). O 

benefício da pensão, no entanto, não abrangia todos os servidores públicos, mas era 

obrigatório para aqueles com menos de 50 anos de idade, à “[...] exceção dos cabos 

e soldados da Polícia Militar” (SILVA, 2008, p. 40).  
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O Montepio sofre influência de novos tempos e “passa a ser, sob a 

denominação de Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPESC), uma 

autarquia de previdência e assistência social com personalidade jurídica própria” na 

década de 1960 (Santa Catarina, 1962). Desde então o Instituto passou a ter 

autonomia administrativa e financeira.  

Com o IPESC todos os servidores públicos do Estado, de todos os poderes e 

das Autarquias, passaram a ser associados e contribuintes obrigatórios. O IPESC 

universalizou o direito à pensão aos dependentes de todos os servidores públicos. 

Além da pensão por morte e do auxílio funeral, garantido aos dependentes, o IPESC 

garantia aos associados auxílio natalidade, assistência financeira e assistência 

habitacional. E garantia também, para os associados e seus dependentes, assistência 

médica (Santa Catarina, 1962).  

A partir de 1976 o IPESC fortaleceu de fato a assistência à saúde de seus 

associados e dependentes, oferecendo “assistência clínica, cirúrgica, farmacêutica, 

odontológica, em ambulatório, hospital, sanatório ou domicílio” (SILVA, 2008, p. 44). 

Em 2005 o plano de saúde dos servidores públicos e seus dependentes passou a ser 

de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração (SANTA CATARINA, 

2005).  

Com a publicação da LC nº 286/2005, o IPESC passou a ser o órgão 

responsável pelo benefício das aposentadorias por invalidez, compulsória e 

voluntária, além da pensão por morte e do auxílio reclusão. Antes da edição desta Lei 

Complementar, o IPESC “era o responsável pelo gerenciamento e pagamento das 

pensões de todos os poderes” (SILVA, 2008, p. 49). As aposentadorias eram 

administradas por outros gestores como a Secretaria de Estado da Administração, 

Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público e outros. 

O IPESC foi transformado em Instituto de Previdência do Estado de Santa 

Catarina (IPREV) pela Lei Complementar nº 412/08, com o objetivo de “organizar o 

Regime Próprio de Previdência do Estado em conformidade com o que disciplina a 

legislação concernente aos regimes próprios de previdência” (SILVA, 2008, p. 52).  

A conformidade com a boa gestão e a responsabilidade com o equilíbrio atuarial 

confere ao IPREV o direito à emissão do Certificado de Responsabilidade 

Previdenciária (CRP). Este Certificado, emitido pelo Ministério da Previdência Social, 

é obrigatório para que o IPREV receba os recursos da compensação previdenciária e 
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para que o Estado possa receber recursos da União, fazer acordos, convênios e 

empréstimos de instituições financeiras federais.  

 

2.4 A APOSENTADORIA NO RPPS DE SANTA CATARINA 

 

A Lei Complementa nº 412, de 26 de junho de 2008, organiza o Regime Próprio 

de Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina com caráter contributivo 

e solidário. Determina, no capítulo V, que a Unidade Gestora do RPPS/SC é o Instituto 

de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV, uma Autarquia vinculada à 

Secretaria de Estado da Administração, “[...] com personalidade jurídica própria e 

autonomia administrativa, patrimonial e financeira em relação ao Poder Executivo” 

(SANTA CATARIANA, 2008).   

São segurados obrigatórios do RPPS/SC todos os servidores efetivos do Poder 

Executivo, incluindo suas Autarquias e Fundações, os servidores efetivos do Poder 

Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O 

Regime Próprio de Previdência Social assegura aos seus titulares, em seu artigo 59, 

os seguintes benefícios previdenciários: aposentadoria por invalidez, aposentadoria 

compulsória e aposentadoria voluntária. Aos dependentes dos titulares são 

assegurados a pensão por morte e o auxílio reclusão (SANTA CATARINA, 2008). 

Para o propósito do presente estudo importa conhecermos as modalidades de 

aposentadoria. E, como nos ensina Engel (2017, p.11): 

 

A aposentadoria é o benefício previdenciário por excelência, representando 
uma conquista social, mostrando-se como um amparo financeiro, que se 
estende não apenas aos que atuam na esfera privada, mas aos que 
trabalham na esfera pública, em função da sua idade ou invalidez. 
 

A aposentadoria por invalidez, de acordo com a LC 412/2008, “será precedida 

de licença para tratamento de saúde e dependerá de laudo médico-pericial 

circunstanciado emitido por perícia própria do IPREV ou por este designada” (SANTA 

CATARINA, 2008). De acordo com Ferreira (2010, p. 1), o “tema aposentadoria por 

invalidez é orientado por critérios médico-periciais, administrativos para concessão ao 

trabalhador de aposentadoria integral ou proporcional a partir de grupos de doenças 

amparados na legislação vigente [...]”. Neves (1987), citado por Ferreira (2010, p. 2), 

por sua vez, “define invalidez como um estado de incapacidade permanente do titular 

de um cargo ou função para exercer o mesmo”. 
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Importa dizer que a aposentadoria por invalidez é involuntária, ou seja, não 

depende de manifestação de vontade do servidor para se aposentar. O laudo médico-

pericial constatando a invalidez definitiva é o documento hábil para dar início a 

abertura imediata do processo de aposentadoria do servidor. E é o laudo que 

determina se os proventos de aposentadoria serão calculados de forma integral ou 

proporcional, respeitando a legislação vigente. 

Mas, a aposentadoria por invalidez ainda tem as seguintes características no 

cálculo dos proventos:  

- Para os servidores que ingressaram até 31/12/2003 o cálculo dos proventos 

é feito de acordo a remuneração do cargo efetivo, conforme EC nº 70/2012.  

- Para os servidores que ingressaram após aquela data os proventos de 

aposentadoria são calculados, seja na forma integral ou na forma proporcional, de 

acordo com a média das contribuições. E esta regra vale para qualquer modalidade 

de aposentadoria e não apenas para quem se aposenta por invalidez. De acordo com 

Porto e Caetano (2015, p. 10), 

 

A EC 41/2003, vigente a partir de 31/12/2003, alterou a base de cálculo para 
os proventos de aposentadoria, que não mais era baseada na remuneração 
total do servidor, mas na 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 
competência2. 

 

No entanto, para o cálculo da invalidez proporcional, a LC nº 412 inova ao 

acrescentar o § 9º, do artigo 70, que diz:  

 

Os proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição, no caso de 
aposentadoria por invalidez concedida a partir da entrada em vigor desta Lei 
Complementar, serão fixados no mínimo em 70% (setenta por cento) do valor 
a que o segurado teria direito, [...], acrescidos de 1% (um por cento) por ano 
de contribuição, se mulher, e 0,86% (zero vírgula oitenta e seis centésimos 
por cento), se homem, até o limite de 100% (cem por cento).   

 

Já o benefício da aposentadoria voluntária tem várias modalidades. A 

aposentadoria por tempo de contribuição e idade é aquela em que o servidor precisa 

ter 10 anos de efetivo serviço público, 5 anos no cargo em que está se aposentando 

e, ainda, 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para o homem e 30 anos de 

contribuição e 55 anos de idade para a mulher. No caso de o servidor ser professor, 
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com exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental 

e médio, o tempo de contribuição e a idade são reduzidos em 5 anos (SANTA 

CATARINA, 2008). Para esta modalidade os proventos serão calculados de acordo 

com a média das contribuições auferidas a contar de julho de 1994.  

A aposentadoria proporcional por idade, prevista no Art. 64 da LC nº 412/2008, 

estabelece que o segurado possa se aposentar quando completar 65 anos de idade, 

se homem, e 60 anos de idade, se mulher, desde que tenha pelo menos 10 anos de 

efetivo serviço público e 5 anos no cargo em que vai se aposentar. 

Mas há regras de transição. De acordo com o Art. 66, o servidor com ingresso 

no serviço público até 31/12/2003, poderá se aposentar, com proventos integrais e 

paridade remuneratória. Para isso, ele precisa ter 20 anos de efetivo serviço público, 

10 anos de carreira, 5 anos no cargo em que está se aposentando e, também, 35 anos 

de contribuição e 60 anos de idade para o homem e 30 anos de contribuição e 55 

anos de idade para a mulher. Para o professor com exercício em funções de 

magistério o tempo de contribuição e a idade são reduzidos em 5 anos. 

O Art. 67 estabelece que o servidor que tenha ingressado no serviço público 

até 16/12/1998 poderá se aposentar com proventos integrais e paridade 

remuneratória. Para isso, ele precisa ter 25 anos de efetivo serviço público, 15 anos 

de carreira, 5 anos no cargo em que está se aposentando e, também, 35 anos de 

contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Nessa 

modalidade, conhecida como Voluntária por Redução de Idade (VRI), tanto a idade 

do homem como a da mulher, indicadas nas modalidades anteriores, reduzem em um 

ano para cada um ano que ultrapassar o tempo mínimo de contribuição.  

Há algumas carreiras, além dos professores, que têm modalidades especiais, 

como a dos policiais e a dos profissionais da saúde. Os policiais, porque estão 

submetidos a atividades perigosas. Os servidores da saúde porque são submetidos a 

atividades consideradas insalubres. Nesses casos, não importa a idade e sim o tempo 

na carreira, no caso dos policiais, e o tempo em exercício em lugar insalubre, no caso 

dos profissionais de saúde.  

O artigo 62 da LC nº 412/2008, estabelecia que a aposentadoria compulsória 

seria aos 70 anos de idade, como previsto na Constituição. Mas, a LC nº 152, de 03 

de dezembro de 2015, determinou que a compulsoriedade se dará aos 75 anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, elevando a idade para 
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a aposentadoria compulsória desde então. De acordo com Martins (2014), citado por 

Engel (2017, 30): 

 

A aposentadoria compulsória se constitui em benefício previdenciário, como 
o próprio nome já diz, de natureza obrigatória tanto para a Administração 
Pública quanto para o servidor”, sustenta Bruno Sá Freire Martins (2014) e 
leva a seguinte dedução, ou seja, “Não sendo permitido a nenhum dos dois 
optar entre a inativação ou a permanência em atividade.” 

  

 Portanto, assim como a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria 

compulsória também não é um ato de vontade do servidor. 

 

2.5 PRINCIPAIS DOCUMENTOS PARA A APOSENTADORIA 

 

São vários os documentos que os servidores precisam apresentar junto com o 

pedido de aposentadoria e/ou que o Gestor de Pessoas do Setorial precisa anexar ao 

processo antes de encaminhá-lo ao IPREV. 

Destacamos dois documentos que são importantes de serem observados 

quando da análise de um pedido de aposentadoria: a declaração de acumulação de 

cargos e a declaração de bens. A orientação do texto constitucional tem como regra 

não poder acumular cargos públicos. Mas, há exceções. Como nos ensina Cunha 

(2017, p. 28), “Constituição Federal de 1988 tratou com detalhes a acumulação de 

cargos”: 

 

Art 37 [...] 
XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o 
disposto no inciso XI: 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas;  
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público;      
[...] 

 

A declaração de bens, por sua vez, está prevista no artigo 22, da Constituição 

do Estado de Santa Catarina de 1989, que diz: “Todo agente público, qualquer que 

seja sua categoria ou a natureza do cargo, emprego ou função, é obrigado, na posse, 

exoneração ou aposentadoria, a declarar seus bens” (SANTA CATARINA, 1989). A 
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objetivo da medida é obrigar a administração pública a fiscalizar a variação patrimonial 

dos servidores de modo a identificar eventuais enriquecimentos ilícitos. 

 

2.6 CARREIRA: CONCEITOS  

 

Em algumas modalidades de aposentadoria o tempo na carreira é um critério 

decisivo. Mas, o que é carreira? Como ela é definida ao longo do tempo? O que é 

carreira na esfera pública?  

A noção de carreira surge na esteira da revolução industrial. De acordo com 

Chanlat (1995, p. 69) “a ideia de carreira, nasce com a sociedade industrial capitalista 

liberal”. O autor sugere quatro tipos de carreira: burocrática, profissional, 

empreendedora e sociopolítica.  

Para o presente trabalho interessa o primeiro tipo. A carreira do tipo burocrática 

se caracteriza pela divisão do trabalho, hierarquia, regulamentação e a 

impessoalização dos indivíduos (CHANLAT, 1995, p. 73). Para o setor público 

especificamente, o acesso para cargos efetivos se dá através de concurso público e, 

dessa forma, carreira passa a ser entendida como um “termo inerente a cada cargo, 

ou seja, há a previsão de evolução em determinado cargo, mas fica impossibilitada a 

migração de um cargo para outro” (PERRET; MIYAHIRA, 2013, p. 5).  

No entanto, no setor público o termo carreira tem muitas definições. Cada lei 

elaborada para organizar o plano de cargos e salários de um órgão ou setor define o 

termo. A Lei Complementar nº 345, de 07 de abril de 2006, que dispõe sobre o Plano 

de Carreiras dos servidores da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC, por exemplo, define carreira como um “conjunto de cargos de provimento 

efetivo, estruturados em cargos e níveis” (SANTA CATARINA, 2006).  

Por sua vez, a Lei Complementar nº 668, de 28 de dezembro de 2015, que 

dispõe sobre o quadro de pessoal do magistério público estadual, não conceitua de 

forma expressa o termo carreira. Apenas diz, em seu artigo 3º, que a “estrutura de 

carreira dos cargos efetivos integrantes do Quadro de Pessoal do Magistério Público 

Estadual passa a ser constituída por 6 (seis) níveis e 9 (nove) referências” (SANTA 

CATARINA, 2015).  

A LC 609/2013, de outra parte, fixa a remuneração em forma de subsídio para 

os membros da carreira de Delegado de Polícia e a LC 611/2013 fixa a remuneração 

dos demais integrantes do Grupo Segurança Pública – Polícia Civil. Ambas indicam 
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os subsídios para cada Entrância, no caso de Delegados, e para cada Cargo e Classe, 

para os demais integrantes da Segurança Pública, mas não definem de forma 

expressa o que significa carreira.  

A Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989 cita, em vários artigos e 

parágrafos, o termo carreira. Ora diz que os servidores estão organizados em carreira, 

ora são os cargos que assim estão organizados. Mas, em nenhum momento a 

Constituição do Estado define o termo carreira. 

A Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, que dispõe sobre a 

organização do Regime Próprio de Previdência dos Servidores de SC, é o instrumento 

legal que trata das aposentadorias dos servidores públicos no âmbito do Estado de 

Santa Catariana. Ela define expressamente que carreira é “a sucessão de cargos 

efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e grau 

de responsabilidade, de acordo com plano legalmente definido” (SANTA CATARINA, 

2008). 

 

2.7 GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO 

 

Gerir pessoas é complexo. Dentro das organizações as pessoas não são 

apenas recursos humanos. São recursos essenciais e estratégicos que devem ser 

mobilizados para que a organização atinja seus objetivos. De acordo com Silva e 

Oliveira (2009, p. 214), “O contexto em que se situa a Gestão de Pessoas é 

representado pelas organizações e pelas pessoas. As organizações constituem-se de 

pessoas e dependem delas para atingirem seus objetivos e cumprir sua missão”. 

Chiavenato (2010, p. 8), por sua vez, conceitua Gestão de Pessoas como: 

 
[...] uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. 
Ela é extremamente contingencial e situacional, pois depende de vários 
aspectos, como a cultura que existe em cada organização, da estrutura 
organizacional adotada, das características do contexto ambiental, do 
negócio da organização, da tecnologia utilizada, dos processos internos, do 
estilo de gestão utilizado e de uma infinidade de outras variáveis importantes.  

 

Assim como as organizações têm seus objetivos e expectativas, as pessoas 

que trabalham para essas organizações também os têm. E essa característica 

humana da mesma forma que pode agregar conhecimento e inovação à organização 

também pode ser um fator de conflito que precisa e deve ser gerenciado. Como nos 

ensina Chiavenato (2010, p. 8) “As pessoas constituem o principal ativo da 
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organização [...] e contribuem com seus conhecimentos, capacidades e habilidades, 

proporcionando decisões e ações que dinamizam a organização”.  

Na administração pública a gestão de pessoas não é diferente. No entanto, há 

algumas características que lhe são peculiares. De acordo com Pantoja, Camões e 

Bergue (2010, p. 14) alguma delas são: a rigidez imposta pela legislação, a pouca 

ênfase no desempenho, os limites à postura inovativa, poucos mecanismos de 

planejamento, pouca preocupação com a gestão, a rotatividade das chefias. 

A rotatividade das pessoas de comando desnuda o viés descontinuo das 

políticas de gestão na administração pública. De acordo com Oliveira e Medeiros 

(2011, p. 34) 

 

A cada novo gestor, mudam-se as crenças e os processos, e essa 
descontinuidade dificulta uma gestão estratégica de pessoas. Por isso, faz-
se necessária a compreensão do papel da Administração Pública e o 
engajamento dos gestores nesse papel, por meio do compromisso e da 
capacitação do servidor público. 

 

Nesses termos, é importante conhecer, ainda que de forma sintética, um pouco 

do modelo da Gestão Estratégica de Pessoas e suas características. Neste modelo, 

verifica-se que as características principais na área de gestão de pessoas, de acordo 

com Oliveira e Medeiros (2011, p. 22), são a adoção de políticas para o 

desenvolvimento de pessoas, a gestão por competências e um plano estratégico de 

RH alinhado à estratégica da organização. Percebe-se no modelo que os recursos 

humanos são alçados à condição de recurso estratégico. Há “ênfase na 

descentralização firme das responsabilidades de Gestão de Pessoas, ou seja, todo 

gestor é um gestor de pessoas” (OLIVEIRA; MEDEIROS, 2011, p. 19). 

No entanto, em boa parte das organizações públicas as áreas que cuidam dos 

recursos humanos focam suas atividades principalmente naquelas áreas 

“relacionadas à folha de pagamento, benefícios da aposentadoria e afins, proposição 

de leis, regras e regulamentos, além de desenvolver algumas ações pontuais e 

emergenciais de treinamento e capacitação” (PANTOJA; CAMÕES; BERGUER, 2010, 

p. 16). Portanto, passam longe de enxergar que a área em que atuam é uma área 

estratégica na formação e capacitação de pessoas qualificadas.  

Para Pantoja, Camões e Berguer (2010, p. 19) uma das caraterísticas de uma 

boa política de gestão estratégica de pessoas é “o estabelecimento de uma estratégia 

de desenvolvimento profissional e pessoal que possibilite o aprimoramento contínuo 
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do quadro de pessoal”. Ainda, de acordo com os mesmos autores, a área de gestão 

de pessoas deve ser aquela que detém “as informações sobre o perfil dos funcionários 

da organização e também sobre os resultados, devendo coordenar os esforços para 

suprir as necessidades de pessoal de uma forma altamente técnica, com a 

identificação dos perfis profissionais adequados [...]”.  

Mas, não basta conhecer o perfil dos funcionários, também é importante saber 

quais ferramentas de gestão devem ser usadas. Conforme Pantoja, Camões e 

Berguer (2010, p. 20), os principais mecanismos e instrumentos da gestão estratégica 

de pessoas são:  

 

a) Planejamento de recursos humanos; b) Gestão de competências; c) 
Capacitação continuada com base em competências; e d) Avaliação de 
desempenho e de competências. Esses elementos guardam uma relação de 
dependência entre si. A Gestão de competências define as competências e 
os perfis profissionais necessários à organização e, com base nessas 
definições, o Planejamento de recursos humanos realiza o dimensionamento 
e a alocação dos perfis. Por outro lado, a Avaliação de desempenho e de 
competências analisa o desempenho das pessoas portadoras dos perfis 
profissionais definidos e verifica a efetividade, oferecendo insumos para a 
definição da Capacitação continuada. 

 

Para o presente trabalho, destaca-se a Gestão de competências e a 

Capacitação continuada com base em competências. No que diz respeito à gestão de 

competências a lógica “baseia-se na adequação do perfil do quadro de pessoal às 

necessidades da organização em termos dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

que devem estar presentes para a realização das atividades típicas” (PANTOJA; 

CAMÕES; BERGUER, 2010, p. 22). A capacitação, por sua vez, tem a intenção de 

desenvolver “um quadro de pessoal com as competências necessárias para satisfazer 

às necessidades e aos objetivos da organização [...]” (PANTOJA; CAMÕES; 

BERGUER, 2010, p. 23). De acordo com os mesmos autores, ela deve ser “um 

processo contínuo, uma vez que à medida que a organização evolui, [...], surgem 

novas necessidades em termos de competências que devem ser supridas com o 

fornecimento de novos programas de capacitação”. A organização e suas 

necessidades mudam ao longo do tempo e, por isso, faz-se necessária a capacitação 

continuada de modo a permitir que os trabalhadores adquiram novas competências 

para responder de forma adequada aos novos desafios com eficiência.  
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2.8 CAPACITAÇÃO NO SETOR PÚBLICO  

 

A EC nº 19, de 04 de junho de 1998, é bom lembrar, introduziu no texto 

constitucional o princípio da eficiência ao lado dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, já consagrados em 1988. 

A introdução desse princípio norteia a discussão sobre o papel do Estado e a 

responsabilidade do administrador público no sentido de dar às organizações públicas 

respostas céleres e eficientes à sociedade. Appugliese (2010, p. 1) questiona: “[...] o 

que significa ser eficiente para o Estado e de que forma será cobrada dos servidores 

públicos esta eficiência visando a eficácia dos seus serviços públicos”? Nesses 

termos, a responsabilidade pela eficiência da Administração Pública recai tanto para 

o Estado quanto para os servidores públicos. De acordo com Matias-Pereira (2008), 

citado por Junquilho (2010, p. 35), “a eficiência se preocupa em fazer corretamente as 

ações e/ou atividades a que se propõe e da melhor maneira possível”. 

Do Estado espera-se direção, organização, planejamento e os recursos 

necessários para realizar os projetos que vão atender as necessidades da população 

de forma eficiente.  

Dos servidores, no entanto, espera-se comprometimento e competência. De 

acordo com Matias-Pereira (2008, p. 78), o desempenho da administração pública 

federal sofre de um estrangulamento no campo operacional na medida em que o 

sucesso da administração depende da competência de seus funcionários. Para 

Cavalcante et al. (2016, 2) no “momento em que os critérios da eficiência e da eficácia 

tornaram-se fontes de preocupação da administração pública, percebeu-se que o 

servidor público, [...], precisava ser valorizado e capacitado”. 

Para Appugliese (2010, p. 1) “a capacitação do servidor público têm adquirido 

atualmente grande importância, em uma realidade cada vez mais automatizada e 

requer das pessoas novas abordagens profissionais, exigindo-se novas 

competências”. O Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, define capacitação como 

um “processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de 

aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 

de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de competências 

individuais”. Mas, é preciso lembrar o que nos ensina Pantoja, Camões e Berguer 

(2010, p. 66),    
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A aprendizagem formal está bastante associada aos programas de 
treinamento e desenvolvimento. Ou seja, aos eventos de aprendizagem 
sistematicamente planejados, com vistas a facilitar a aquisição e o 
desenvolvimento de competências por meio da utilização de uma tecnologia 
instrucional”  

 

No Estado de Santa Catarina a Fundação Escola de Governo ENA, uma 

fundação pública que foi criada pela LC nº 446, de 24 de junho de 2009, “tem por 

objetivo fomentar, desenvolver e executar a política estadual de formação e 

capacitação continuada dos servidores e gestores públicos, obedecidas as normas 

constitucionais e a legislação específica” (SANTA CATARINA, 2019). E, também, 

“proporcionar a seus participantes o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias ao incremento da qualidade da gestão de políticas públicas de 

excelência” (SANTA CATARINA, 2019). 

Como diz Cavalcante et al. (2016, 5), com isso “é possível depreender que o 

intuito da administração pública é estimular e motivar o servidor público a participar 

das capacitações disponibilizadas”. Calvalcante et al. (2016, p. 5) vai além e afirma 

que: 

 

Nota-se também que a política da capacitação busca proporcionar aumento 
da competência dos servidores possibilitando que adquiriram novas aptidões 
e conhecimentos e tenham condições de proporcionar um serviço de 
qualidade nas organizações do setor público. 

 

A capacitação dos servidores públicos é uma necessidade real na 

administração pública que deve envidar esforços no sentido de melhorar a eficiência 

do Estado. Mas, é importante destacar o que nos ensina SÁ (2016, p. 1), quando diz 

“que a capacitação deve ser um processo contínuo de aprendizagem, em virtude da 

mudança das demandas da sociedade”. Manfredini, From e Selw (2015, p. 512) fazem 

um alerta que é importante destacar: 

 

O treinamento por si só não garante o impacto positivo e duradouro do que 
foi aprendido no ambiente de trabalho, mas, quando executado de maneira 
metódica e sistemática, contribuindo para o conhecimento pessoal e 
profissional do servidor, pode ser considerada uma excelente oportunidade 
não somente para o funcionário, mas, também para a empresa que, de 
maneira indireta, adquire resultados a partir da melhor performance de seu 
funcionário.  

 

A capacitação profissional contínua é importante para qualquer organização e 

é ainda mais premente para melhorar a prestação do serviço público. No entanto, não 
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basta só capacitar, sem uma política clara que a estruture. A capacitação profissional 

nas organizações públicas precisa levar em conta, de acordo com SÁ (2016, p. 9), o 

“[...] treinamento de servidores, com definição de estratégias de desenvolvimento do 

quadro de pessoal alinhadas às necessidades de aperfeiçoamento [...]” tanto da 

organização como do quadro de pessoal. 

A capacitação do servidor público é fundamental para além de ânimos técnicos. 

Conforme Appugliese (2010, p. 28) “a capacitação é importante porque possibilita que 

se desenvolva o pensamento crítico acerca do papel da Instituição ao mesmo tempo 

que permite dimensionar se as atividades exercidas atendem a finalidade social a que 

se propõe”. A autora ainda afirma que capacitar o servidor público é um investimento 

da administração pública porque “possibilita que se busque melhorias nos processos 

de trabalho tanto individual quanto institucional” (APPUGLIESE, 2010, p. 28). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho busca compreender como o Estado de Santa Catarina 

prepara, capacita, treina os servidores que lidam com processos de aposentaria. O 

universo estudado, portanto, abarca fenômenos da vida profissional de servidores 

públicos. Busca desnudar uma realidade na perspectiva de compreender o que se 

supõe ser um problema. Nesses termos, a natureza da pesquisa aplicada se impôs 

como Norte. De acordo com Silva (2011, p.496), “na pesquisa aplicada, o investigador 

é movido pela necessidade de contribuir para fins práticos mais ou menos imediato, 

buscando soluções para problemas concretos”. Na mesma direção Marconi e Lakatos 

(2002, p. 20) explicam que a pesquisa aplicada “caracteriza-se por seu interesse 

prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na 

solução de problemas que ocorrem na realidade”.  

Dessa forma, a pesquisa aplicada contribui para desvendar as questões 

práticas relacionadas à análise e à instrução de processos de aposentadoria no 

âmbito do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. Desnudar a realidade de um 

ambiente profissional é fundamental se quisermos conhecê-lo. Assim, a natureza da 

pesquisa aplicada é adequada para permitir elucidar, evidenciar, esclarecer a 

realidade de como se caracteriza a capacitação dos servidores que trabalham 

diariamente com processos de aposentadoria. Desse modo, com os resultados 

obtidos na investigação, que retrata a atual realidade, será possível à Administração 

Pública e ao gestor público reafirmar a política de capacitação que vem sendo adotada 

ou, conforme os resultados apontam, atuar para corrigir os rumos dessa política de 

modo a melhorar a capacitação desses servidores, estimulando o aperfeiçoamento 

contínuo deles para buscar, permanentemente, a eficiência do serviço público. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A abordagem qualitativa se mostrou a mais apropriada ao presente trabalho 

“baseada na premissa que os problemas podem ser resolvidos e as práticas podem 

ser melhoradas através de descrição e análise de observações objetivas e diretas” 

(MATIAS; MOURA, 2018, p. 10). De acordo com Alyrio (2009, p. 59), na “pesquisa 
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qualitativa, a realidade é verbalizada. Os dados recebem tratamento interpretativo, 

com interferência maior da subjetividade do pesquisador. A abordagem é mais 

reflexiva”. Buscou-se na presente pesquisa justamente compreender, através de 

questionário, pesquisa bibliográfica e documental, a realidade profissional dos 

servidores que trabalham diretamente com o universo da Previdência Social e, mais 

especificamente, com processos de aposentadoria. De acordo com Birochi (2015, p. 

55), na pesquisa qualitativa “o pesquisador faz parte integrante do contexto de sua 

pesquisa e utiliza um conjunto de procedimentos metodológicos específicos com a 

finalidade de ‘tornar o mundo visível’”.  

A pesquisa bibliográfica, portanto, consiste em um esforço de se buscar nos 

materiais publicados como livros, revistas e teses, conteúdo sobre o objeto de 

pesquisa do presente trabalho para nortear a compreensão sobre o tema e, desse 

modo, amparado no conhecimento teórico, dar lastro as necessárias reflexões. Nesse 

trabalho, utilizou-se como referências principais para a construção da temática teórica: 

Pereira (2008), Silva (2008), Porto e Caetano (2015), Chanlat (1995), Chiavenato 

(2010), Pantoja, Camões e Berguer (2010), Appugliese (2010), Matias-Pereira (2008), 

Sá (2016). 

A pesquisa documental, por sua vez, consiste em identificar documentos 

oficiais, em meio físico ou digital, de modo a dar materialidade sobre alguma 

informação relevante. Para o presente trabalho, consultou-se, além de outros 

documentos, o Rol de Documentos Para Aposentadoria, que é um checklist que 

norteia a instrução dos processos, para se discorrer sobre alguns documentos que 

são muito importantes na hora de instruir e analisar um processo de aposentadoria. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva para relatar detalhadamente como se 

caracteriza a capacitação dos servidores que lidam diretamente com a instrução e a 

análise de processos de aposentadoria. O ambiente da Previdência Social tem sido 

de muitas mudanças ao longo da história. São muitas alterações na legislação que 

determinam como e quando os servidores públicos podem se aposentar. Então, 

buscou-se saber como os servidores que lidam com essa temática se preparam para 

melhor responder às demandas daqueles que pretendem se aposentar.  Gil (1999 

apud Luciani, Cardoso e Beuren 2007, p. 14) explica que “este método tem como 
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objetivo descrever características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis”. De acordo com Vieira (2002, p.65), 

pode-se dizer que a pesquisa descritiva “está interessada em descobrir e observar 

fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los”. 

Quanto aos meios, foi uma pesquisa de estudo de caso. No Estado de Santa 

Catarina, o órgão gestor do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado 

é o IPREV. O Instituto é responsável, dentre outras coisas, pela aposentadoria dos 

servidores públicos. No entanto, quem prepara, ou melhor, quem instrui os processos 

dos pedidos de aposentadoria são os Recursos Humanos (RHs) dos órgãos do 

Estado. Como o Estado – representado no presente estudo pelos RHs’ dos órgãos do 

Poder Executivo e o IPREV – lida com a formação ou a capacitação de seus 

servidores para atender a demanda de pedidos de aposentadoria? De acordo com 

Ventura (2007, p. 385) “o estudo de caso é geralmente organizado em torno de um 

pequeno número de questões que se referem ao como e ao porquê da investigação”. 

Gil (1995 apud Ventura 2007, p. 385) ensina que “o estudo de caso não aceita um 

roteiro rígido para sua delimitação [..]”. Ainda, conforme Patton (2002 apud Freitas e 

Jabbour 2011, p. 10), o “propósito de um estudo de caso é reunir informações 

detalhadas e sistemáticas sobre um fenômeno”. 

A população foi delimitada pelo conjunto de servidores do Poder Executivo, 

incluindo o IPREV, que lidam de forma direta com processos de aposentadoria. A 

amostra foi intencional, não probabilística. Foi direcionada aos servidores que 

trabalham nos Recursos Humanos de órgãos do Poder Executivo (Secretarias, 

Fundações, Autarquias) e, mais especificamente, aos servidores do IPREV que lidam 

diretamente com análise de aposentadoria. Atualmente, de acordo com a Lei 

Complementar nº 741/2019, o Poder Executivo conta com trinta e cinco órgãos, 

dentre Secretarias, Autarquias e Fundações. Em cada um deles há pelo menos uma 

pessoa que lida com aposentadoria. Em alguns órgãos são dois ou mais servidores. 

Portanto, a população conta com um universo aproximado de cinquenta servidores. 

População, de acordo com Vergara (1997, p. 48 apud Zanella 2013, p. 63) “é o 

conjunto de elementos [empresas, produtos ou pessoas] que possuem as 

características que serão objeto de estudo”. 

A pesquisa alcançou uma amostra de mais de cinquenta por cento dos 

servidores que trabalham diretamente com processos de aposentadoria. De acordo 

com Hoppen, Lapointe e Moreau (1996, p. 7), uma “amostra é um sub-conjunto de 
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indivíduos ou entidades da população-alvo”. Sendo assim, “o pesquisador é obrigado 

a escolher uma amostra representativa da população-alvo e, além disso, esta amostra 

deve representar, de modo adequado, a unidade da análise” (HOPPEN; LAPOINTE; 

MOREAU, 1996, p. 8). 

Os sujeitos consultados são os servidores públicos que têm responsabilidade 

em preparar e analisar os pedidos de aposentadoria dos servidores públicos do 

Estado de Santa Catarina. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Os dados para o presente trabalho foram obtidos através de questionário como 

instrumento de pesquisa. De acordo com Redefor (2011) “Os instrumentos de 

pesquisa são fundamentais para que o pesquisador levante dados iniciais e mesmo 

avalie o alcance das ações de intervenção realizadas”. O questionário por sua vez é 

um “Instrumento de investigação que visa recolher informações baseando-se, 

geralmente, em um grupo. Ele se torna útil quando pretendemos recolher informação 

sobre um determinado tema” (REDEFOR, 2011). Gil (1999 128 apud Chaer, Diniz e 

Ribeiro 2011, p. 260) ensina que questionário é uma “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Em um questionário as perguntas podem ser abertas ou fechadas. No primeiro 

caso são “aquelas que permitem liberdade ilimitada de respostas ao informante” 

(CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011, p. 262). As perguntas fechadas, por sua vez, “trarão 

alternativas específicas para que o informante escolha uma delas” (CHAER; DINIZ; 

RIBEIRO, 2011, p. 262). Para o presente trabalho, optou-se pelo questionário com 

perguntas fechadas. Este método facilitou o preenchimento do questionário para 

quem participou da pesquisa, bem como permitiu uma leitura mais objetiva dos dados 

que foram obtidos para análise. 

Como estratégia para a coleta de dados, levando em conta o atual momento 

da pandemia do novo coronavírus, que determinou o teletrabalho (home office) em 

praticamente todos os órgãos públicos, recorreu-se aos endereços eletrônicos dos 

Recursos Humanos de cada órgão público que foi pesquisado e também de 

mensagens diretas por meio de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp). Por e-
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mail e/ou por WhatsApp, foram encaminhados o questionário e uma mensagem, 

esclarecendo que se tratava de trabalho acadêmico.  

Assim, foi realizada a apresentação e também informada a instituição de ensino 

da qual fazemos parte. Foram expostos os motivos da pesquisa de modo a sensibilizar 

cada servidor que respondesse em tempo hábil o questionário. Além disso, recorreu-

se a alguns relacionamentos nos órgãos públicos para buscar apoio de modo a 

alcançar nosso objetivo, que era atingir pelo menos cinquenta por cento do público-

alvo.  
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4 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Previdência Social surge na história da humanidade com o objetivo de dar 

proteção social a algumas camadas da população. No Brasil, surge de forma 

incipiente, com práticas de cunho filantrópico para amparar os doentes, idosos e 

desempregados. Evolui com a criação das caixas de aposentadorias e pensões e, 

depois, com a criação de Institutos de Previdência. Os Institutos ampliaram a 

abrangência da previdência, no entanto, ainda alcançavam um público restrito: 

aqueles ligados a alguma atividade profissional. A Constituição Federal de 1988, por 

sua vez, redesenhou o sistema previdenciário brasileiro, estabelecendo alguns 

princípios norteadores, como a universalidade, a obrigatoriedade, a contributividade, 

a equidade, a solidariedade social, a equivalência entre serviços rurais e urbanos e, 

também, o equilíbrio financeiro e atuarial. 

Em Santa Catarina, a criação do Montepio dos servidores públicos do Estado, 

em 1909, foi um marco para a previdência do Estado. O Montepio era uma espécie 

de caixa de assistência para dar proteção às famílias dos servidores que viessem a 

falecer. Mas, sua abrangência era limitada. Na década de 1960 o Montepio se 

transformou no Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPESC). O 

IPESC, por sua vez, universalizou o direito à pensão aos dependentes de todos os 

servidores públicos, além de lhes garantir o auxílio funeral. Aos associados o IPESC 

garantia o auxílio natalidade, a assistência financeira e habitacional. Aos associados 

e dependentes o IPESC assegurava a assistência médica.  

Com a Lei Complementar nº 412/2008, o IPESC deu lugar ao atual Instituto de 

Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), que tem a responsabilidade de 

gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado. O IPREV tem atribuições 

mais amplas que o IPESC. Para manter o foco no tema principal do presente trabalho, 

será destacado apenas que o IPREV, além da pensão, passa a se responsabilizar 

também pelas aposentadorias dos servidores públicos do Estado.  

Procurou-se demonstrar no presente trabalho as transformações da 

Previdência Social. Ao longo do tempo as modalidades de aposentadoria também 

foram se transformando, seja em relação aos requisitos exigidos para dar ao servidor 

o direito de se aposentar, seja em relação ao cálculo dos proventos. Viu-se que não 
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só as Emendas Constitucionais refletem diretamente na aposentadoria dos 

servidores. As diversas legislações estaduais também modificam, total ou 

parcialmente, a análise do pedido de aposentaria.   

Não foram poucas as alterações que ocorreram ao longo do tempo. O trabalho 

se limitou às que alteraram total ou parcialmente a análise do pedido de 

aposentadoria. Foram citadas as mais importantes desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988: Emenda Constitucional nº 20, de 1998; Emenda 

Constitucional nº 41, de 2003; Emenda Constitucional nº 47, de 2005; Lei 

Complementar nº 412, de 2008; Lei Complementar nº 470, de 2009; Emenda 

Constitucional nº 70, de 2012; Lei Complementar nº 152, de 2015; Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019. Em média a cada três ou quatro anos há alguma 

modificação na legislação que afeta o cálculo da aposentadoria dos servidores 

públicos. Isso considerando apenas as leis citadas.  

Para acompanhar tantas mudanças na legislação previdenciária, fica ainda 

mais evidente a necessidade de o servidor, que lida com processos de aposentadoria, 

ter experiência na área e estar permanentemente atualizado. E, nessa perspectiva, 

para atender ao objetivo do presente trabalho, foi aplicado um questionário dirigido 

aos servidores do Poder Executivo que analisam ou instruem processos de 

aposentadoria.   

O público-alvo foi alcançado por meio de e-mails e através de mensagens 

enviadas pelo WhatsApp. Foram obtidas 34 respostas. A meta inicial de atingir 

cinquenta por cento do público-alvo foi ultrapassada, superando as expectativas. 

 

4.2 QUESTÕES PRELIMINARES DA PESQUISA 

 

Antes de abordar as questões centrais da pesquisa, indagou-se sobre a idade 

dos servidores, o tempo que trabalham com processos de aposentadoria e quantas 

vezes, em média, o processo retorna para reanálise.  

No quesito idade, que não era uma questão obrigatória, nem todos 

responderam. Dos que responderam, observa-se que a maioria tem idade entre 30 e 

50 anos.  

No quesito tempo que trabalha com análise e/ou instrução de processo de 

aposentadoria, 17,6% trabalham há menos de dois anos. 26,5% deles lidam com 

processos de aposentadoria há mais de dois e há menos de cinco anos. A maioria 
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desses servidores, 32,4%, trabalha há mais de cinco e há menos de dez anos. 23,5% 

trabalham há mais de dez anos com processos de aposentadoria.  

Os dados indicam que 82,4% dos servidores já trabalham com processos de 

aposentadoria há mais de dois anos e que 55,9% já exercem essa atividade há mais 

de cinco anos. Pode-se afirmar, com esses números, que os servidores que trabalham 

com processo de aposentaria são experientes na área em que atuam. 

Sobre o quesito que trata da reanálise de processo de aposentadoria, foram 

obtidas as seguintes respostas, conforme a Figura 1: 3% responderam que o processo 

não retorna nenhuma vez; 44,1% responderam que o processo retorna, em média, 

uma vez; outros 44,1% responderam que o processo retorna para reanálise, em 

média, duas vezes; 8,8% responderam que processo retorna três vezes ou mais.  

 FIGURA 1 – REANÁLISE DE PROCESSO DE APOSENTADORIA 

 

 FONTE: elaborado pelo autor (2021) 

 

Portanto, 97% das respostas indicam que os processos retornam, em média, 

pelo menos uma vez para reanálise e 52,9% das respostas indicam que os processos 

retornam, em média, duas vezes ou mais. Os dados apontam que, mesmo contando 

com pessoas profissionalmente experientes, ainda assim, o retrabalho é um 

componente importante que permeia o fluxo dos processos de aposentadoria. Os 

dados apontam para a ineficiência da gestão desses processos. E a eficiência, como 

sabemos, é um dos princípios da administração pública. Matias-Pereira (2008), citado 

por Junquilho (2010, p. 35), ensina que “a eficiência se preocupa em fazer 

corretamente as ações e/ou atividades a que se propõe e da melhor maneira possível”. 

Não é o que os dados apontam. A LC 470/2009, cabe lembrar, estabelece que o 

Estado tem sessenta dias e, destes, o IPREV tem trinta, para efetuar a aposentadoria 
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do servidor. Expirado o prazo, sem uma decisão de seu pedido de aposentadoria, o 

servidor pode aguardar a decisão final em casa, afastado de suas funções. Talvez, o 

retrabalho explique em parte a dificuldade de o Estado cumprir os prazos legais. 

 

4.3 QUESTÕES CENTRAIS DA PESQUISA   

 

A partir do quarto item do questionário as perguntam tratam de questões que 

dizem respeito à formação ou capacitação profissional do servidor. São os principais 

quesitos para dar respostas aos objetivos do presente trabalho. Dizem respeito à 

formação ou capacitação profissional do servidor. 

 

4.3.1 Participação em curso ou evento na área de gestão pública  

 

Quando perguntado sobre quando foi a última que você participou de um curso 

ou evento na área de gestão pública  e qual impacto que esse curso ou evento teve 

em sua atividade profissional, foram recebidas as seguintes respostas, conforme a 

Figura 2: 23,5% responderam que participaram há menos de um ano; 29,4% 

responderam que faz de um a três anos que participaram de um curso ou evento; 

35,3% disseram que participaram há mais de três anos e, por fim, 11,8% responderam 

que nunca participaram de nenhuma dessas atividades.  

Sobre o impacto em sua atividade profissional as respostas foram as seguintes: 

44,1% disseram que o impacto em sua atividade profissional foi razoável; 23,5% 

disseram que o impacto foi muito grande; outros 17,6% disseram que foi pouco o 

impacto, enquanto 14,7% responderam que não houve nenhum impacto.  

 FIGURA 2 – PARTICIPAÇÃO EM CURSO OU EVENTO SOBRE GESTÃO PÚBLICA 

 

 FONTE: elaborado pelo autor (2021) 
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Conforme os dados apurados, cerca de 88,2% dos servidores já participaram 

de algum curso ou evento na área de gestão pública, no entanto, apenas 23,5% 

responderam que o impacto em sua atividade profissional foi muito grande. O 

resultado aponta para uma discrepância entre o esforço da administração e dos 

próprios servidores e o resultado alcançado. A discussão sobre o perfil profissional do 

servidor aliado às necessidades da administração pode ajudar a entender o resultado. 

Afinal, Pantoja, Camões e Berguer (2010, p. 22) ensinam que a gestão de 

competências “baseia-se na adequação do perfil do quadro de pessoal às 

necessidades da organização em termos dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

que devem estar presentes para a realização das atividades típicas”. 

  

4.3.2 Participação em curso ou evento na área de Previdência Social  

 

Quando perguntado sobre quando foi a última vez que você participou de um 

curso ou evento na área de Previdência Social e qual impacto que essa atividade 

causou em sua atividade profissional, foram obtidas as seguintes respostas, conforme  

Figura 3: 52,9% responderam que nunca participaram de nenhuma dessas atividades; 

26,5% responderam que participaram há mais de três anos; 17,6% responderam que 

faz de um a três anos o tempo em que participaram de uma dessas atividades e 3% 

responderam que participaram há menos de um ano. Sobre o impacto em sua 

atividade profissional as respostas foram as seguintes: 44,1% disseram que não teve 

nenhum impacto; 3% responderam que teve pouco impacto; um impacto razoável foi 

a resposta de 32,4% e 20,6% responderam que teve muito impacto. 

FIGURA 3 – PARTICIPAÇÃO EM CURSO OU EVENTO SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

FONTE: elaborado pelo autor (2021) 
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Os dados da pesquisa apontam que 52,9% dos servidores nunca participaram 

de evento ou curso ligados à área de Previdência Social. Indicam, também, que 20,6% 

responderam que a participação em evento ou curso dessa natureza teve muito 

impacto em sua atividade profissional. Esses dados são reveladores. Afinal, eles 

indicam que a maioria dos servidores que lidam com processos de aposentadoria não 

são estimulados a participar de atividades ligadas à área de Previdência Social, 

atividade que pode causar muito impacto em sua atividade profissional, conforme 

20,6% da pesquisa. Chiavenato (2010, p. 8) ensina, é bom lembrar, que “As pessoas 

constituem o principal ativo da organização [...] e contribuem com seus 

conhecimentos, capacidades e habilidades, proporcionando decisões e ações que 

dinamizam a organização”.  

Como visto ao longo do trabalho, a aposentadoria é apenas uma das áreas 

ligadas à Previdência Social, que vai mudando ao longo do tempo. Portanto, é 

importante para o servidor que trabalha com aposentadoria ter uma visão ampla sobre 

o tema. A administração precisa compreender que a capacitação do servidor público 

é fundamental, para além de ânimos técnicos. Conforme Appugliese (2010, p. 28) “a 

capacitação é importante porque possibilita que se desenvolva o pensamento crítico 

acerca do papel da Instituição ao mesmo tempo que permite dimensionar se as 

atividades exercidas atendem a finalidade social a que se propõe”.  

 

4.3.3 Participação em curso de capacitação específico  

 

Quando perguntado sobre quando foi a última vez que você participou de um 

curso de capacitação específico para análise e/ou instrução de processo de 

aposentadoria e qual impacto que essa atividade causou em sua atividade 

profissional, foram obtidas as seguintes respostas, conforme Figura 4: 55,9% 

responderam que nunca participaram; 32,4% responderam que participaram há mais 

de três anos; 11,8% responderam que faz de um a três anos a última vez que 

participaram de um curso; ninguém participou de um curso há menos de um ano. 

Sobre o impacto em sua atividade profissional as respostas foram as seguintes: 44,1% 

responderam que o impacto foi muito grande; 14,7% responderam que o impacto foi 

razoável; 3% responderam que houve pouco impacto e 38,2% responderam que não 

houve nenhum impacto. 
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FIGURA 4 – PARTICIPAÇÃO EM CURSO ESPECÍFICO SOBRE PROCESSO DE 

APOSENTADORIA 

 

 FONTE: elaborado pelo autor (2021) 

 

Os dados revelam que é precária a capacitação oferecida aos servidores que 

lidam com processos de aposentadoria, afinal, 55,9% responderam que nunca 

participaram de um curso dessa natureza e 32,4% responderam que participaram há 

mais de três anos. É precária no sentido de que é rara, pouca e insuficiente. O 

resultado da pesquisa indica que, na área específica sobre análise e/ou instrução de 

processo de aposentadoria, há uma negligência no investimento da formação 

profissional das pessoas que atuam na área. Está na contramão do que orienta 

Chiavenato. O autor diz textualmente que “As pessoas constituem o principal ativo da 

organização [...] e contribuem com seus conhecimentos, capacidades e habilidades, 

proporcionando decisões e ações que dinamizam a organização” (CHIAVENATO, 

2010, p. 8).  

Mas, um dado que também chama a atenção, é o impacto na vida profissional 

daqueles 44,1% que já tiveram a oportunidade de participar de um curso de 

qualificação profissional, específico para sua área de atuação. Exatamente 44,1% 

responderam que o curso de capacitação, específico para análise e/ou instrução de 

processo de aposentadoria, teve muito impacto em sua atividade profissional, 

conforme Figura 5.  
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FIGURA 5 – IMPACTO DO CURSO ESPECÍFICO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

 FONTE: elaborado pelo autor (2021) 

 

Este resultado está alinhado com o que nos ensina Appugliese. A autora afirma 

que capacitar o servidor público é um investimento da administração pública porque 

“possibilita que se busque melhorias nos processos de trabalho tanto individual quanto 

institucional” (APPUGLIESE, 2010, p. 28).  

 

4.3.4 Participação em evento sobre aposentadoria 

 

Quando perguntado sobre quando foi a última vez que você participou de um 

evento com o tema aposentadoria e qual impacto que essa atividade causou em sua 

atividade profissional, obtivemos as seguintes respostas, conforme Figura 6: 50% 

responderam que nunca participaram; 41,2% responderam que participaram há mais 

de três anos; 8,8% responderam que faz de um a três anos a última vez que 

participaram de um evento; ninguém participou de um evento há menos de um ano. 

Sobre o impacto em sua atividade profissional as respostas foram as seguintes: 35,3% 

responderam que o impacto foi muito grande; 23,5% responderam que o impacto foi 

razoável; 3% responderam que houve pouco impacto e 38,2% responderam que não 

houve nenhum impacto. 
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FIGURA 6 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM O TEMA APOSENTADORIA 

 

 FONTE: elaborado pelo autor (2021) 

 

Um evento sobre o tema aposentadoria é muito mais abrangente do que um 

curso específico para analisar processos de aposentadoria, mas, ainda assim, é um 

tema específico e muito importante para os servidores públicos que trabalham nesta 

atividade profissional. Principalmente, porque há muita alteração na legislação sobre 

o tema, como vimos ao longo do presente trabalho. Os dados indicam que 50% dos 

servidores que lidam com processos de aposentadoria nunca participaram de um 

evento sobre o tema. Este resultado indica que não está havendo atualização e o 

devido aperfeiçoamento dos servidores que atuam na área. Está em desacordo com 

o que nos ensinam Pantoja, Camões e Berguer (2010, p. 19) que afirmam que uma 

das caraterísticas de uma boa política de gestão de pessoas é “O estabelecimento de 

uma estratégia de desenvolvimento profissional e pessoal que possibilite o 

aprimoramento contínuo do quadro de pessoal”.  Merece destaque que 35,3% dos 

servidores responderam que participar de evento dessa natureza teve muito impacto 

em sua atividade profissional, corroborando com o que orientam os autores acima 

citados. 

 

4.3.5 Participação em evento ou curso sobre a reforma da Previdência 

 

Quando perguntado sobre a participação em evento ou curso acerca da 

reforma da Previdência, consubstanciada na Emenda Constitucional nº 103 de 2019, 
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obtivemos a seguinte resposta: 100% responderam que não participaram de nenhum 

evento ou curso sobre o tema, conforme Figura 7. 

FIGURA 7 – PARTICIPAÇÃO EM CURSO OU EVENTO SOBRE REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA 

 

 FONTE: elaborado pelo autor (2021) 

 

Como visto no presente trabalho, a Constituição de 1988 sofreu diversas 

alterações ao longo do tempo e, mais recentemente, foi alterada pela EC nº 103/2019, 

que tratou da reforma previdenciária. É uma reforma que, como visto, pode trazer 

reflexos no cálculo dos proventos de aposentadoria para os servidores que acumulam 

benefícios de aposentadoria e pensão e/ou recebem vantagens de caráter temporário. 

Os resultados da pesquisa apontam que nenhum servidor participou de evento ou 

curso acerca da reforma previdenciária. Mais uma vez cita-se Pantoja, Camões e 

Berguer (2010, p. 19) para destacar que esse descuido com a atualização dos 

servidores não está alinhado com que estes autores nos ensinam. Basicamente, eles 

afirmam que uma das caraterísticas de uma boa política de gestão de pessoas é “O 

estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento profissional e pessoal que 

possibilite o aprimoramento contínuo do quadro de pessoal”. 

 

4.3.6 Capacitação continuada 

 

Quando perguntado se o servidor considera que tem recebido capacitação 

continuada para exercer a atividade de análise e/ou instrução de processo de 
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aposentadoria, obtivemos a seguinte resposta: 100% responderam que não, conforme 

Figura 8. 

  FIGURA 8 – CAPACITAÇÃO CONTINUADA 

 

 

  FONTE: elaborado pelo autor (2021) 

 

O resultado deste quesito está em sintonia com as respostas das questões 

anteriores. A administração pública precisa compreender que a Organização e suas 

necessidades mudam ao longo do tempo. As várias reformas e, mais recentemente, 

a Emenda Constitucional nº 103/2019, mostram esta realidade.  Por isso, faz-se 

necessária a capacitação continuada de modo a permitir que os trabalhadores 

adquiram novas competências para responder de forma adequada aos novos 

desafios. O próprio Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, define capacitação 

como um “processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de 

aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 

de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de competências 

individuais”. Por fim, é importante destacar o que nos ensina SÁ (2016, p. 1), “a 

capacitação deve ser um processo contínuo de aprendizagem, em virtude da 

mudança das demandas da sociedade”. 
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4.3.7 Capacitação adequada 

 

Quando perguntado o servidor considera que tem recebido capacitação 

adequada para exercer a atividade de análise e/ou instrução de processo de 

aposentadoria, obtivemos a seguinte resposta: 97,1% responderam que não e apenas 

2,97% responderam que sim, conforme Figura 9. 

                       FIGURA 9 – CAPACITAÇÃO ADEQUADA 

 

  FONTE: elaborado pelo autor (2021) 

 

Mais uma vez o resultado deste quesito está em sintonia com as respostas das 

questões anteriores. O resultado parece referendar o que foi obtido como resposta 

acerca da questão sobre reanálise de processos, que indica estar havendo retrabalho 

nas análises de processos de aposentadoria. Naquele quesito do questionário, 97% 

das respostas indicaram que, em média, os processos retornam pelo menos uma vez 

para reanálise e 52,9% das respostas indicaram que os processos retornam duas 

vezes ou mais. Reafirmamos que a capacitação profissional contínua é importante 

para qualquer organização e é ainda mais premente para melhorar a prestação do 

serviço público. No entanto, não basta só capacitar, sem uma política clara que a 

estruture. A capacitação profissional nas organizações públicas precisa levar em 

conta, de acordo com SÁ (2016, p. 9), o “[...] treinamento de servidores, com definição 

de estratégias de desenvolvimento do quadro de pessoal alinhadas às necessidades 

de aperfeiçoamento [...]” tanto da organização como do quadro de pessoal. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, inovou ao trazer para 

dentro da Constituição Federal o princípio da eficiência na administração pública. 

Fazer corretamente as ações ou atividades e da melhor maneira possível, como 

ensina Matias-Pereira, é um bom passo para tornar a administração pública eficiente. 

Mas, para alcançar este objetivo, os servidores públicos precisam dos meios 

necessários para exercerem suas habilidades e competências. Dado que as 

organizações, assim como o ambiente interno e externo a elas, mudam ao longo do 

tempo, adotar uma política de capacitação contínua é fundamental não só para os 

servidores, mas para a própria organização.  

Ao longo do presente trabalho, que tem como escopo a caracterização da 

capacitação de servidores que lidam com processos de aposentadoria, foi possível 

perceber que a aposentadoria é apenas uma parte, um segmento, de um assunto 

muito mais amplo que é a Previdência Social. Por isso, foi fundamental discorrer sobre 

este tema, para dar a verdadeira dimensão do universo em que os servidores que 

lidam com processos de aposentadoria estão mergulhados.  

A Previdência Social surge na história da humanidade com o objetivo de dar 

proteção social a algumas camadas da população. No Brasil, surge de forma 

incipiente, com práticas de cunho filantrópico para amparar os doentes, idosos e 

desempregados. Evolui com a criação das caixas de aposentadorias e pensões e, 

depois, com a criação de Institutos de Previdência. A Constituição Federal de 1988 foi 

um marco histórico para a Previdência Social do país, ao redesenhar o sistema 

previdenciário brasileiro estabelecendo alguns princípios norteadores, como a 

universalidade, a obrigatoriedade, a contributividade, a equidade, a solidariedade 

social, o equilíbrio financeiro e atuarial, dentre outros. 

Em Santa Catarina, a Previdência Social tem como marco histórico a criação 

do Montepio dos servidores públicos do Estado, em 1909. Na década de 1960 o 

Montepio se transformou no Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina 

(IPESC). O IPESC universalizou o direito à pensão aos dependentes de todos os 

servidores públicos, além de garantir outros tipos de assistência como o auxílio 

funeral, o auxílio natalidade, a assistência financeira, a assistência habitacional e a 

assistência médica.  
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Com a Lei Complementar nº 412/2008, o IPESC deu lugar ao atual Instituto de 

Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV), que tem a responsabilidade de 

gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado. O IPREV tem atribuições 

mais amplas que o IPESC. Para manter o foco no tema principal do presente trabalho, 

cita-se que o IPREV, além da pensão, passa a se responsabilizar também pelas 

aposentadorias dos servidores públicos do Estado.  

Com isso, se expôs ao longo do trabalho as transformações da Previdência 

Social. Foram demonstradas também as mudanças ocorridas nas modalidades de 

aposentadoria, seja em relação aos requisitos exigidos para dar ao servidor o direito 

de se aposentar, seja em relação ao cálculo dos proventos. Não foram poucas as 

mudanças na Previdência Social e na aposentadoria. Sinteticamente, pode-se afirmar 

que em média a cada três ou quatro anos ocorreu alguma modificação na legislação 

que afetou o cálculo da aposentadoria dos servidores públicos. 

Para acompanhar tantas mudanças, que se refletem na vida profissional de 

quem lida com processos de aposentadoria, se fez necessário discorrer também sobre 

a gestão de pessoas no setor público e a importância da capacitação. 

Como visto, gerir pessoas é complexo. Dentro das organizações, as pessoas 

não são apenas recursos humanos. São recursos essenciais e estratégicos que 

devem ser mobilizados para que a organização atinja seus objetivos. Nesses termos, 

cumpre ressaltar que, no modelo de Gestão Estratégica de Pessoas, faz-se 

necessária a adoção de políticas para o desenvolvimento de pessoas e a gestão por 

competências dentro de um plano estratégico de RH, alinhado à estratégia da 

organização. Nesse modelo, os recursos humanos são alçados à condição de 

recursos estratégicos. Uma boa política de gestão estratégica de pessoas combina o 

aprimoramento contínuo de seu quadro pessoal com a estratégia da organização. E, 

sendo assim, a capacitação pessoal e profissional dos servidores ganha destaque. 

A capacitação é um tema de suma importância para a vida pessoal e 

profissional do servidor. A capacitação dos servidores públicos, na verdade, é uma 

necessidade real da administração pública que deve envidar esforços no sentido de 

melhorar a eficiência do Estado. Ela deve ser adequada de modo a satisfazer as 

necessidades específicas do trabalho profissional, mas não só. A capacitação também 

deve ser abrangente para que o servidor público tenha uma visão crítica de seu papel 

e do papel do Estado junto à sociedade. Ela deve ser o veículo para o aprimoramento 

contínuo do servidor.  
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Na busca realizada para identificar a política de capacitação dirigida 

especificamente aos servidores do Estado de Santa Catarina, que lidam com 

processos de aposentadoria, verificou-se um quadro nada animador. 

Inicialmente, como questão preliminar, indagou-se sobre reanálises de 

processos de aposentadoria de modo a auscultar a realidade do ambiente profissional. 

97% das respostas indicaram que os processos retornam, em média, pelo menos uma 

vez para reanálise e 52,9% das respostas indicaram que os processos retornam, em 

média, duas vezes ou mais. Desse modo, vem à luz que o retrabalho é um 

componente importante que permeia o fluxo dos processos de aposentadoria. O 

resultado da pesquisa aponta que há ineficiência na gestão desses processos.  

Sobre atualização na área de gestão pública e o impacto na atividade 

profissional, o resultado da pesquisa indicou um panorama aparentemente positivo. 

Afinal, mais de 88% dos servidores responderam de forma afirmativa que participaram 

de alguma atividade nessa área. No entanto, é prudente relativizar este bom indicador 

porque expressivos 47,1% afirmaram que a participação ocorreu há mais de três anos 

ou nunca participaram. Outro aspecto que indica que se deve analisar com prudência 

aquele resultado é o baixo percentual do impacto na vida profissional. Apenas 23,5% 

responderam que o impacto foi grande.  

Sobre a atualização ou o aprimoramento na área de Previdência Social o 

resultado da pesquisa foi frustrante. Mais de 50% dos servidores nunca participaram 

de atividade dessa natureza. É um indicativo importante de que a Administração 

Pública não estimula os servidores a se aprimorarem em atividades que dizem 

respeito a sua atividade profissional. A aposentadoria, já dissemos, é apenas uma 

parte da Previdência Social. E, por isso, é importante, para o aperfeiçoamento pessoal 

e profissional do servidor, que lida com processos de aposentadoria, compreender 

todo o ambiente em que sua atividade profissional está inserida. 

A administração precisa compreender que a capacitação do servidor público é 

fundamental para além de ânimos técnicos. Ela é necessária também para estimular 

o juízo crítico do servidor, principalmente na área em que trabalha.  

 Acerca do curso específico e o impacto na atividade profissional, o resultado 

da pesquisa indica que há uma política precária de capacitação. Na realidade, quando 

mais de 55% dos servidores respondem que nunca participaram de um curso 

específico para o exercício de sua atividade profissional, torna-se forçosa uma 

reflexão sobre se de fato existe uma política de capacitação a esses profissionais. O 
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resultado, na verdade, desnuda a negligência da administração pública no 

investimento da formação profissional das pessoas que atuam na área. A importância 

da capacitação específica para estes profissionais fica ainda mais evidente quando 

mais de 44% responderam que ao participarem de um curso dessa natureza houve 

muito impacto em sua atividade profissional.  

Quanto à atualização ou ao aprimoramento sobre o tema aposentadoria e o 

impacto na atividade profissional, o resultado também não é animador. Exatamente 

50% dos servidores responderam que nunca participaram de um evento sobre este 

tema. Com este resultado, pode-se concluir que não está havendo atualização e o 

devido aperfeiçoamento dos servidores que atuam na área. Adquirir conhecimento 

sobre este tema é tão fundamental para os servidores que lidam com processos de 

aposentadoria que mais de 35% deles responderam que, ao participarem de evento 

sobre esse assunto, resultou em muito impacto na atividade profissional. 

Acerca da participação em curso ou evento sobre a reforma previdenciária, 

consubstanciada na Emenda Constitucional nº 103/2019, o resultado da pesquisa é 

surpreendente. Afinal, 100% dos servidores responderam que não participaram de 

nenhuma dessas atividades. Destaca-se, pela importância do tema, que a reforma 

previdenciária já foi aprovada há mais de um ano e, mesmo assim, nenhum servidor 

que lida com o tema em sua atividade profissional participou de qualquer evento ou 

curso para sua necessária atualização. O resultado leva à conclusão de que a 

Administração Pública não tem uma política de capacitação contínua de modo a 

satisfazer as necessidades de aprimoramento profissional dos servidores que lidam 

com processos de aposentadoria. 

Quando perguntados se consideram estar recebendo capacitação continuada 

para o exercício de sua atividade profissional, o resultado da pesquisa não deixa 

dúvidas: 100% responderam que não. O resultado corrobora ou consolida o que os 

outros dados da pesquisa indicam: a Administração Pública não tem uma política de 

capacitação contínua focada no aprimoramento desses servidores. 

Sobre estar recebendo capacitação adequada para o exercício de sua atividade 

profissional, o resultado da pesquisa também não deixa dúvidas: 97,1% responderam 

que não. O resultado indica que a política de capacitação para o exercício da atividade 

profissional desses servidores é precária e/ou descontínua. Essa informação parece 

dialogar com os resultados acerca da reanálise de processos. De acordo com os 

dados da pesquisa sobre o tema, 97% das respostas indicam que os processos 
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retornam, em média, pelo menos uma vez para reanálise e mais de 50% das respostas 

indicam que os processos retornam, em média, duas vezes ou mais. A inadequação 

da capacitação profissional, a nosso ver, dialoga com a ineficiência da administração 

pública.   

Por fim, é possível concluir que a política de capacitação para os servidores 

que lidam com processos de aposentadoria, no âmbito do Poder Executivo do Estado 

de Santa Catarina, se caracteriza pela precariedade, inadequação e descontinuidade. 

Ela é insuficiente para atender as necessidades da Administração Pública e não 

contribui adequadamente para a capacitação e o aprimoramento contínuo daqueles 

servidores. Deve haver muitos motivos que podem, de alguma forma, explicar o 

retrabalho existente na atividade pesquisada. Mas, a capacitação precária, 

inadequada e descontínua pode ser um motivo importante e que merece atenção.  

Recomenda-se, para futuros estudos, o alargamento do escopo da pesquisa. 

Afinal, a realidade encontrada em um ambiente profissional importante da esfera 

pública, mas relativamente pequeno, é apenas uma amostra do que pode estar 

acontecendo em diversas áreas da Administração Pública do Estado de Santa 

Catarina.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS SERVIDORES QUE 
TRATAM DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA. 
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