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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a sustentabilidade do Regime Próprio da Previdência 

Social do Ceará, se existe déficit nesse regime, e qual sua magnitude. Para o presente estudo, 

foram abordados aspectos históricos do sistema previdenciário no Brasil e no Ceará, 

observando, com isso, que tanto nos governos anteriores quanto no governo atual já era 

discutida uma possível crise nesse sistema. Para tanto, foi realizada uma análise do Regime 

Próprio de Previdência Social nos últimos dez anos, nos quais se estudou o desequilíbrio nas 

contas desse regime e os efeitos desse desequilíbrio ao longo dos anos, gerando dúvidas quanto 

à sua capacidade de sustentabilidade a longo prazo. Com isso, abordaram-se as principais 

mudanças ocorridas nos últimos anos,  os reflexos de tais mudanças, os aspectos históricos, a 

estrutura organizacional, a legislação, o custeio, o equilíbrio financeiro e atuarial, os fatores 

demográficos, as mudanças trazidas com as últimas reformas previdenciárias  com o intuito de 

identificar a real situação do caixa previdenciário, a existência de déficit no Regime Próprio de 

Previdência do estado do Ceará e o montante desse passivo. 

  

Palavras-chave: Déficit. Regime Próprio de Previdência Social. Sustentabilidade do Regime 

Próprio do Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work aims to analyze the sustainability of the State Social Security System in the state of 

Ceará, if there is a deficit in this system, and what is its magnitude. For the present study, 

historical aspects of the social security system in Brazil and Ceará were approached, noting 

with this that a possible crisis in this system was already discussed in both previous and current 

governments. To this end, an analysis of the social security system was carried out in the past 

ten years, in which it was studied the imbalance in the accounts of this system and the effects 

of this imbalance through the years, raising doubts as to its long-term sustainability capacity. 

Along with it, the main changes that occurred in the last years were approached as the reflexes 

of such changes, the historical aspects, the organizational structure, the legislation, the costing, 

the financial and actuarial balance, the demographic factors, the changes brought with the latest 

pension reforms in order to identify the real situation of the social security fund, the existence 

of a deficit in the state of Ceará's own pension system and the amount of this liability. 

 

 

Keywords: Deficit. Own Social Security System. Sustainability of Ceará's own regime. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A crise previdência é um dos assuntos mais discutidos na atualidade pela sociedade 

brasileira, considerando sua importância econômica tanto pela formação do orçamento público 

como pelo impacto social, devido às mudanças nas regras previdenciárias e direitos de grande 

parcela da população, como contribuintes, segurados e beneficiários. 

A reforma surge da necessidade de corrigir o desequilíbrio financeiro entre a 

arrecadação e a aplicação dos recursos previdenciários, como também para garantir a 

sustentabilidade a médio e a longo prazo em um cenário de acelerado envelhecimento 

populacional. Pode-se observar que o país já enfrenta níveis de despesa elevados e crescentes 

(IPEA, 2018). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma pessoa 

nascida no Brasil em 2018 tinha expectativa de viver, em média, até os 76,3 anos. Isso 

representa um crescimento de três meses e 4 dias a mais do que para uma pessoa nascida em 

2017. A expectativa de vida dos homens aumentou de 72,5 anos em 2017 para 72,8 anos em 

2018, enquanto a das mulheres foi de 79,6 para 79,9 anos. A mortalidade na infância (de 

crianças menores de cinco anos de idade) caiu de 14,9 por mil em 2017 para 14,4 por mil em 

2018 (IBGE, 2019).  

Dados divulgados pelo Ministério da Economia apontam que os gastos com a 

Previdência e Assistência Social passaram de R$ 589,1 bilhões em 2014 para R$ 903 bilhões 

em 2019. Isso indica que todos os sistemas apresentam déficit crescente, o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), que cobre a maior parte dos trabalhadores urbanos e rurais, 

apresentou déficit de R$ 195,2 bilhões, seguido pelos regimes próprios, com déficit de R$ 51,2 

bilhões (NOVA PREVIDÊNCIA, 2019). 

Uma das causas para o aumento do gasto previdenciário é o envelhecimento da 

população, tendo em vista que a população brasileira e, por consequência, a cearense está 

atravessando um processo de envelhecimento, logo, é provável que os gastos previdenciários 

do Estado do Ceará aumentem com o passar do tempo. A população cearense com 65 anos ou 

mais apresentou um aumento de 5,88% em 2000 e, estima-se que em 2030 seja de 11,46%. 

Diante disso, é de se esperar que o número de servidores púbicos com maior idade aumente, o 

qual, eventualmente, acarretará acréscimo nos gastos previdenciários do Estado (IPECE, 2015). 

Para o melhor entendimento dos aspectos desse desequilíbrio é preciso entender como 

está estruturada a seguridade social. Esse sistema é composto pelo tripé Saúde, Assistência 

Social e Previdência Social, cada uma com seu papel. A saúde está disposta nos artigos 196 a 
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200 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e 

que, por intermédio de políticas sociais e econômicas, tem por objetivo a redução, a prevenção 

e a recuperação de doenças e outros agravos, o acesso igualitário às ações e aos serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação (LEITÃO; MEIRINHO, 2016). 

Todos os cidadãos têm direito à saúde, cabendo ao Estado administrar as prestações de 

serviço a ela relativos, sem excluir da sociedade, das empresas e dos cidadãos sua colaboração. 

A saúde é um direto fundamental do ser humano. É financiada pela seguridade social, pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 198 da CF/88), tendo parcela do orçamento 

da seguridade social destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a receita 

estimada e voltada para a realização de suas finalidades, tendo em vista as metas e as prioridades 

estabelecidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias (MARTINS, 2014). 

Já a Assistência Social tem previsão nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 

1988 e, assim como a saúde, assegura o atendimento ao cidadão, independentemente da 

contribuição ou não para a Seguridade Social. Os objetivos de que trata esse sistema são 

proteger a família, as crianças e os adolescentes, os idosos, assim como promover a integração 

do cidadão ao mercado de trabalho, realizar a reabilitação e integração de pessoas com 

deficiência ao convívio comunitário, além de garantir aos idosos e às pessoas com deficiência, 

que comprovem não possuir meios de prover o próprio sustento e nem de seus familiares, um 

salário mínimo de benefício nos termos das Leis nº 8.742/93 e 12.435/2011 (VIANNA, 2014). 

Finalmente, a Previdência Social, terceiro e último componente do sistema de 

seguridade social, está disposto no art. 201 da (CF/88), estabelece que a previdência seja 

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, 

preservando o equilíbrio financeiro e atuarial, para cobrir eventos como doença, invalidez, 

morte, idade avançada, proteção à maternidade, proteção ao trabalhador desempregado, assim 

como salário-família, auxílio-reclusão para os segurados de baixa renda e pensão por morte ao 

cônjuge ou companheiro e dependentes  conforme o que está  o disposto no § 2º (KERTZMAN, 

2015). 

A previdência brasileira é composta por três regimes. O regime de maior abrangência é 

o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), esse regime cobre os trabalhadores do setor 

privado. Quanto aos servidores públicos titulares de cargos efetivos, esses são cobertos pelo 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Cada Estado possui o seu próprio regime. Tanto 

o RGPS quanto o RPPS são públicos e de filiação obrigatória. A previdência complementar, 

terceiro e último regime, é privado, e sua adesão não é obrigatória (CAETANO, 2014). 



14 

 

O Regime Próprio da Previdência é uma parte importante da Previdência Social, que 

deve ser administrado com muita seriedade e eficiência, a fim de evitar resultados deficitários 

e a necessidade de financiamento por parte do Governo para custear as aposentadorias do setor 

público quando o arrecadado não é suficiente para a demanda. Logo, esse estudo visa expor a 

situação do Regime de Previdência Pública com ênfase no Estado do Ceará, fazer uma análise 

dos impactos desse regime nas finanças públicas, e com isso concluir, se o referido regime é 

sustentável ou não. 

Para tanto, foi realizado um estudo de cunho bibliográfico, com embasamento teórico 

em dados do Ministério da Previdência Social, da SEPLAG de autores e estudiosos sobre o 

tema abordado com a finalidade de esclarecer o seguinte questionamento: qual fator impacta 

em maior medida o estado de insolvência do Regime Próprio de Previdência Social no Estado 

do Ceará? 

Para satisfazer tal questionamento, o presente estudo tem como objetivo geral conhecer 

o fator que mais impacta o estado de insolvência do Regime Próprio de Previdência Social no 

Estado do Ceará. Além dos objetivos específicos, que estão apresentados da seguinte forma: (i) 

verificar se a arrecadação atual está compatível com a demanda de pagamentos do regime 

próprio no Estado do Ceará; (ii) identificar o passivo previdenciário do Estado do Ceará; (iii) 

estudar os efeitos do Regime Próprio vigente a longo prazo no Estado do Ceará. 

Logo, este estudo objetiva a exploração acadêmica e reflexão ao realizar uma pesquisa 

da situação do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), em especial, do Estado do Ceará, 

com o intuito de identificar as principais causas para o desequilíbrio das contas e outras 

deficiências nos controles adotados na gestão desse sistema, além de contribuir para o 

entendimento dos problemas enfrentados pelo sistema previdenciário brasileiro e nortear outros 

trabalhos e discussões sobre o assunto.  

Portanto, serão abordadas temáticas como organização, desenvolvimento de políticas 

públicas e o desempenho da gestão dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social, bem 

como tópicos como a longevidade, a diminuição da taxa de natalidade, analisar a participação 

do regime próprio da previdência no consumo dos recursos previdenciário, a capacidade de 

sustentação continuada do Regime Próprio do Estado do Ceará, as mudanças trazidas para o 

regime próprio com a reforma da previdência em 2019, com o intuito de verificar o total do 

déficit no Regime Próprio da Previdência em especial no  Estado do Ceará e o fator que mais 

impacta para formação desse passivo.  

Esse trabalho está estruturado em cinco capítulos. De início, apresenta-se uma breve 

introdução sobre a seguridade social, a necessidade da reforma previdenciária para corrigir o 
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desequilíbrio na arrecadação e o déficit na previdência, assim como os possíveis fatores que 

estão causando esse déficit.  

Em seguida, tem-se o referencial teórico que aborda a Previdência Social no Brasil e no 

Estado do Ceará, os regimes previdenciários brasileiro, o custeio da previdência social, 

sobretudo, do regime próprio, o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência social, o processo 

de aposentadoria no RPPS, o déficit previdenciário no RPPS no Brasil e no Ceará, fatores 

demográficos no Brasil e no Ceará, os resultados provenientes das últimas reformas, a nova 

previdência e as posições contrárias à reforma. Na sequência, são apresentados os aspectos 

metodológicos do estudo, os resultados obtidos sobre o tema estudado, as considerações finais 

e das referências utilizadas no estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A reforma da previdência ocasionou muitas dúvidas sobre a aposentadoria do 

trabalhador com o endurecimento das regras para a sua concessão, gerando a necessidade de 

esclarecer essas mudanças, e de identificar quem será mais afetado por tais mudanças, e ainda 

se o que foi proposto pelo Governo, de tornar esse sistema mais justo para todos os brasileiros, 

foi atingido, assim como melhorar o desempenho nas contas públicas. 

Diversos estudiosos vêm debatendo ao longo dos últimos anos sobre a situação 

deficitária da previdência social, no decorrer dessa pesquisa serão mencionados alguns autores 

e estudos divulgados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada (IPEA),  Associação 

Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), dados disponibilizados 

pela Secretaria da Previdência Social, pelo IBGE, Ministério da Economia, entres outros que 

abordaram o tema em estudo. 

 

2.1 A Previdência Social no Brasil 

 

Desde as primeiras civilizações, o homem tem vivido em grupo, em busca de um 

convívio harmônico com segurança para si e seus familiares. Com a evolução das civilizações 

e a formação do estado, coube a este suprir essa necessidade. É papel do estado contemporâneo 

a proteção social do indivíduo quando acometido por algum infortúnio que o impossibilite de 

prover o seu sustento. Essa proteção se afirma com o que estabelece a Seguridade Social 

(IBRAHIM, 2014). 

A seguridade social brasileira foi constituída na iniciativa privada e, aos poucos, o 

Estado foi assumindo o sistema por meio de políticas intervencionistas. As primeiras 

instituições a exercerem a seguridade social foram às Santas Casas da Misericórdia, como a de 

Santos, que, em 1543, fornecia os serviços na área de assistência social. Em 1835, foi criado o 

Montepio Geral dos Servidores do Estado (Mongeral), primeira instituição de previdência 

privada no País. A Constituição de 1824 tratou, em seu artigo 179, inciso XXXI, dos socorros 

públicos, sendo este o primeiro ato securitário com previsão constitucional (KERTZMAN, 

2015). 

A Constituição de 1891 assegurou a aposentadoria por invalidez para os servidores 

públicos, subsidiada pela nação. Essa regra principiante atendia apenas a servidores públicos, 

em caso de invalidez permanente, não podendo ser considerada como um marco previdenciário, 

em 1919 foi estabelecido o seguro obrigatório de acidente de trabalho pela Lei nº 3.724, assim 
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como uma indenização a ser paga obrigatoriamente pelos empregadores aos seus empregados 

acidentados (KERTZMAN, 2015). 

A maioria da doutrina acredita que o marco da previdência social brasileira foi a 

publicação da Lei Eloy Chaves, com o Decreto-Legislativo nº 4.682, de 24/01/1923, que criou 

as Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s), para os empregados das empresas ferroviárias 

que se encontravam na inatividade (KERTZMAN, 2015). 

Em 1930, com o fortalecimento do sindicalismo e da classe média, a vinculação passou 

a ser por categoria profissional, ocasionando o surgimento de instituições mais poderosas 

financeiramente e um número maior de filiados. A administração passou a ser feita pelo 

governo, logo apareceram os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), encarregados pela 

cobertura previdenciária de diversas categorias (BATICH, 2004). 

Em 1960, com a publicação da Lei Orgânica da Previdência Sociais (LOPS), tornou 

igual às contribuições e os planos de previdência dos inúmeros institutos, e com isso, a 

cobertura previdenciária tornou-se abrangente aos empregadores e autônomos em geral e 

incluiu o seguro para acidente de trabalho. Essa padronização aconteceu com a criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966 e instalado em 1967 (POLIGNANO, 

2012). 

Schwarz (2009) aponta que o aumento do número de pessoas beneficiárias motivou a 

criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, encarregado da elaboração e 

execução das políticas da previdência, assistência médica e social, um marco inicial no 

desenvolvimento da previdência social brasileira. 

 Em 1977, o INPS foi dividido em três órgãos: o INPS, encarregado em assumir o 

pagamento dos benefícios previdenciários; o Instituto de Administração da Previdência e 

Assistência Social (IAPAS), designado a administrar e recolher os haveres do INPS; e o 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), criado com a 

finalidade de controlar o sistema de saúde (SCHWARZER, 2009). 

A assistência às populações menos favorecidas ficou sobre o encargo da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), que, em 1988, passou a integrar a habitação e bem-estar social. 

Em 1990, o INPS foi unido novamente ao IAPAS, passando a se chamar Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) (SCHWARZER, 2009). 

Logo, pode-se observar que, com o desenvolvimento da sociedade e o surgimento de 

problemas relacionados à segurança, à saúde e ao bem-estar social, o estado passou a 

desenvolver políticas públicas a fim de suprir tais necessidade. Dessa forma, desenvolveu-se o 
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sistema de seguridade social com o intuito de cuidar, principalmente, dos mais carentes. Dentro 

desse sistema, está o objeto de estudo dessa pesquisa, a previdência social. 

A Previdência Social brasileira é organizada em regime de repartição simples, no qual 

as contribuições de hoje financiam os benefícios atuais, baseando-se no princípio da 

solidariedade intergeracional. Ela pode ser subdividida no Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), destinada aos trabalhadores do setor privado, e o Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS), atribuído aos servidores públicos (ANDRADE, 2018). 

O RPPS tem suas normas determinadas no art. 40 da Constituição Federal, garantindo a 

proteção previdenciária aos segurados servidores ativos, aposentados, pensionistas e a suas 

famílias. A Lei nº 9.717/1998 fixa as regras gerais de disciplina e funcionamento dos RPPS, 

disposto, em seu art. 9º, à União, por meio do Ministério da Previdência Social, o direito para 

realizar a orientação, coordenação e acompanhamento dos RPPS de todos os entes federativos 

e determinar parâmetros e diretrizes gerais (MOGNON, 2015). 

Caso tais regras gerais de disciplina e funcionamento não sejam atendidas, os entes 

federativos ficam impossibilitado de realizar as operações mencionadas em seu art. 7º, referente 

à concessão voluntária de recursos pela União, o que se realiza caso não entreguem o 

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), instituído pelo Decreto nº 3.788/2001 

(MOGNON, 2015). 

No Ceará, o RPPS tem caráter contributivo conforme Constituição Federal de 1988, foi 

estabelecido pela Lei Complementar 12/1999, e denominado de Sistema Único de Previdência 

Social do Estado do Ceará (SUPSEC). O órgão responsável pela gestão do SUPSEC é a 

Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG). A Procuradoria Geral do Estado é o órgão 

encarregado da análise e aplicação da matéria legal e jurídica na esfera do SUPSEC (SEPLAG, 

2018). 

Na esfera federal os órgãos reguladores e fiscalizadores são a Secretaria de Previdência 

(SPREV) do Ministério da Fazenda (MF), que regula e fiscaliza as ações referente ao SUPSEC. 

No âmbito estadual, os órgãos responsáveis por fiscalizar o SUPSEC são a Controladoria Geral 

do Estado (CGE) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) (SEPLAG, 2018). 

O Regime Próprio de Previdência do Servidor dá cobertura aos segurados ativos em fase 

laborativa, aos segurados inativos em uso do benefício e aos dependentes previdenciários que 

recebem o benefício de pensão previdenciária por morte de um segurado. Os segurados são 

servidores públicos civis ativos, titulares de cargo efetivo de todos os poderes do estado, da 

defensoria pública, do ministério público, dos órgãos e entidades da administração pública 

estadual, direta, autárquica e fundacional, do tribunal de contas do estado, magistrados e 
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membros do ministério público e do tribunal de contas do estado e os militares estaduais 

(SEPLAG, 2018). 

 O Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC) garante os 

benefícios previdenciários de renda mensal ao segurado quando este é aposentado por invalidez,  

aposentadoria voluntária por idade, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, 

ou em caso de aposentadoria compulsória, reserva remunerada a militares, ou reforma militar, 

pensão previdenciária por morte  para os dependentes previdenciários  de segurado e  salário-

família de segurado inativo (SEPLAG, 2018). 

As principais normas de legislação da Previdência do Estado do Ceará estão dispostas 

na Lei Complementar nº 12, de 23 de junho de 1999. Quanto às normas de instituição da 

SUPSEC da contribuição previdenciária, da extinção de benefícios previdenciários e outras 

providências, estão estabelecidos na Lei Complementar nº 21, de 29 de junho de 2020. A Lei 

Complementar nº 92, de 25 de janeiro de 2011, dispõe sobre o sistema de previdência dos 

militares do Estado do Ceará. Quanto ao procedimento de aposentadoria dos servidores 

públicos civis, este é disciplinado pela Lei Complementar nº 93, de 25 de janeiro de 2011. Já 

os procedimentos de reserva ou reforma dos militares estaduais, estão previstos na Constituição 

do Estado do Ceará (SEPLAG, 2020) 

Estão previstas no Artigo 330 da Constituição do Estado do Ceará as normas da 

previdência social dos servidores estaduais, detentores de cargos efetivos, dos militares, dos 

membros de Poder, ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo, incluídas suas 

autarquias e fundações, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas do Estado e dos 

Municípios e do Ministério Público, o qual será estruturado em sistema único e terá caráter 

contributivo e solidário, por meio de  contribuição do Estado do Ceará, dos segurados e dos 

pensionistas, respeitadas as normas gerais de contabilidade e atuária e especificações  que 

conservem o equilíbrio financeiro e atuarial, de acordo com  o art. 40 da Constituição Federal 

e o determinado em lei complementar (SEPLAG, 2016). 

O sistema de seguridade social brasileiro passou por  mudanças com a vigência da 

Constituição de 1988, principalmente na década de 1990, um  reflexo do aumento do número 

de benefícios concedidos devido a fatores como envelhecimento da população, o aumento da 

procura por aposentadoria em decorrência da melhoria ao acesso a informações e maior 

esclarecimento da população, crescimento do número de beneficiários na população rural, 

benefício por invalidez, entre outros, onerando consideravelmente as despesas do INSS 

(GIAMBIAGI; ALÉM, 2000). 
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Nos dias atuais, pode-se observar que o problema de arrecadação da previdência social 

ainda não foi contornado, mostrando um desequilíbrio entre o que é gasto atualmente em 

benefícios e o que é arrecadado, uma vez que o ano de 2019 fechou com um déficit total nos 

regimes de previdência equivalente a R$ 318,4 bilhões, demonstrando um crescimento de 10% 

em relação a 2018, quando o déficit atingiu 289,4 bilhões (EXAME, 2020). 

Esse montante equivale à soma dos resultados obtidos nos sistemas de aposentadorias 

de trabalhadores do setor privado, servidores públicos e militares. O déficit da Previdência do 

INSS, que paga os benefícios do setor privado, registrou déficit de R$ 213,9 bilhões. Em 

seguida, o pior resultado foi o dos regimes dos servidores públicos da União que registrou, em 

2019, déficit de R$ 53,090 bilhões, alta de 14,3% em relação ao do ano de 2018 quanto 

apresentou déficit de R$ 46,5 bilhões (EXAME, 2020). 

Diante do exposto, pode-se observar a necessidade de reavaliar o modelo previdenciário 

e sustentabilidade a médio e longo prazo do regime próprio da previdência do servidor do estado 

do Ceará, pois, com o crescimento do número de idosos e a diminuição da natalidade nos 

últimos anos, houve um aumento no número de segurados e a diminuição no número de 

contribuintes, causando um desequilíbrio entre o que é arrecadado e o total necessário para 

cumprir todos os pagamentos previdenciários.  A seguir serão apresentados como estão 

divididos os regimes previdenciários brasileiros, suas principais características e legislação 

vigente. 

 

2.1.1 Regimes previdenciários brasileiros 

 

Dentro do sistema de seguridade social, conforme afirma Amado (2017), coexistem dois 

subsistemas: o subsistema contributivo, formado pela previdência social, que prevê o 

pagamento de contribuições previdenciárias para segurados ou seus dependentes com cobertura 

previdenciária; e o subsistema não contributivo, composto pela saúde pública e pela assistência 

social que são custeadas pelos tributos em geral, principalmente, os destinados ao custeio da 

seguridade social. 

Ainda ressalta que os planos de previdência no Brasil podem ser divididos em básico e 

complementar, sendo o primeiro compulsório, para as pessoas que exerçam atividade laboral 

remunerada, ao contrário do último, que visa apenas a ofertar prestações complementares para 

a manutenção do padrão de vida do segurado e de seus dependentes.  

O Regime Geral da Previdência Social (RGPS) é o principal regime previdenciário, 

visto que compreende a maior parte da população brasileira. Esse regime Previdenciário tem 



21 

 

suas normas desenvolvidas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e 

executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal, também 

vinculada ao Ministério da Economia. Tal Regime possui caráter contributivo e filiação 

obrigatória. Dentre os contribuintes, do regime geral da previdência social estão os 

empregadores, os empregados assalariados, empregados domésticos, autônomos, os 

contribuintes individuais e os trabalhadores rurais (PREVIDÊNCIA, 2019). 

As normas legais que disciplinam o Regime Geral de Previdência Social estão inseridas 

no artigo 201 da Constituição Federal, que posteriormente sofreu alterações promovidas pela 

Emenda Constitucional nº 20/98, primeira reforma previdenciária, seu plano de custeio foi 

aprovado pela Lei nº 8.212/91 e o plano de benefícios e serviços pela Lei nº 8.213/91, 

regulamentado atualmente pelo Decreto 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social (RPS), 

a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 altera o sistema de previdência 

social, estabelece regras de transição e disposições transitórias  (PREVIDÊNCIA, 2019). 

A Emenda Constitucional nº42/2003 altera o Sistema Tributário Nacional, 

acrescentando-se  o inciso III  e  o § 4º, ao art. 159, da CF/88. O inciso III  ordena que do 

produto da arrecadação da contribuição no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, vinte 

e cinco por cento  vá para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada 

a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo , este inciso II, c, estabelece que 

os recursos arrecadados serão destinados ao financiamento de programas de infraestrutura de 

transportes. Quanto ao § 4º, assegura que do total de recursos de que trata o inciso III, que cabe 

a cada Estado, vinte e cinco por centro, serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei 

a que se refere o referido inciso (TORRES, 2004). 

Vianna (2014) demonstra, com dados fornecidos pelo Ministério da Previdência, em 

2011, que o Regime Geral da Previdência contava com 64.292.255 milhões de contribuintes 

ativos e 28.909.419 milhões de beneficiários ativos. Isso sem contar com os benéficos 

assistenciais, ou seja, 2,27 contribuintes para cada beneficiário, aproximadamente, sem contar 

com a contribuição de pessoas jurídicas e outras fontes de receita desse sistema. 

Também ressalta que esse modelo previdenciário adota o sistema de repartição simples, 

no qual as contribuições em geral custeiam o pagamento dos benefícios. O que mostra um 

desequilíbrio entre contribuintes e beneficiários que deriva de causas como redução da taxa de 

natalidade, aumento da expectativa de vida, mercado informal de trabalho e sonegação de 

contribuição (VIANA, 2014). 

Diante de tais afirmações, é preciso se atentar para as informações acerca desse assunto 

e sua veracidade para analisar e dispor com clareza se o total arrecadado pelo Regime Geral da 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/11/5dd3d625cb972-5dd3d625cb975EC-n.o-103-de-12-novembro-2019-DOU-de-13.11.2019.pdf.pdf
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Previdência, em toda sua composição de receitas, é insuficiente para custear os gastos com 

beneficiários que utilizam esse sistema, ou se os recursos estão tendo outras destinações 

conforme abordaremos adiante. 

Quadro 01 – Resumo dos Regimes Previdenciários Brasileiro 

Regime Geral 

(RGPS) 

Regime Próprio (RPPS) servidores 

públicos e militares 

Previdência 

Complementar 

Art. 201, CF Art. 40, CF CF/88 art. 202 

Administrado pelo 

INSS 

Administrado pelos 

respectivos governos 

Administrado pelo 

governo federal 

Administrada por 

fundos de pensão 

aberto ou fechado 

Cobre trabalhadores 

do setor privado e 

funcionários públicos 

celetistas. 

Funcionários 

públicos estatutários 
Militares federais - 

Compulsório Compulsório Compulsório Optativa 

Nível nacional 
Nível federal, 

estadual e municipal 
Nível federal - 

Público Público Público Privada 

Sistema de repartição 

simples 

Sistema de repartição 

simples 

Sistema de 

repartição simples 
Capitalização 

Admite fundo de 

previdência 

complementar 

Admite fundo de 

previdência 

complementar 

- - 

Alíquotas variam de 

7,5% a 14% 

Alíquota variam de 

7,5% a 22% 

Alíquota de 9,5% e 

sobe para 10,5% 

2021 

Fiscalizada pelo 

ministério da fazenda 

e da previdência, 

Benefício definido: 

teto de R$ 6.101,06 
Benefício definido 

Benefício 

definido última 

remuneração 

- 

Fonte: Adaptado da Previdência Social (2019) 

 

Quanto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sistema dos servidores 

públicos, surgiu com a proteção gratuita de algumas categorias funcionais pela legislação do 

Império. Durante a República, o sistema previdenciário próprio foi aperfeiçoado, entretanto, o 

financiamento do seguro permaneceu sendo realizado somente pelo Estado, sem participação 

do servidor. Apenas com a vigência da EC nº 3/1993, houve previsão constitucional e a 

cobrança de contribuição dos servidores passou a ser feita para financiar o regime (TAVARES, 

2010). 

Os Regimes Próprios de Previdência Social têm grande importância dentro do sistema 

previdenciário brasileiro. A gestão desses sistemas exige do responsável grande capacidade 

técnica e engajamento para assegurar o futuro dos segurados e de seus dependentes, que atenda 

aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência, 

indispensáveis para o desenvolvimento de uma gestão voltada ao interesse coletivo 

(MOGNON, 2015). 
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É abordado, no artigo 40 da Constituição Federal de 1988. Em 15 de dezembro de 1998 

passou por mudanças com a Emenda Constitucional nº 20, e em seguida pelas Emendas 

Constitucionais nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e a de nº 47, de 5 de julho de 2005. Estas 

mudanças no texto constitucional tinham o objetivo de tornar mais eficaz e sustentável a 

previdência dos servidores públicos e civis do país (ALVES, 2013) 

O Regime Próprio de Previdência Social possui sua regulamentação estabelecida na Lei 

nº 9.717/98 e no artigo 40 da CF/88, onde estão dispostas as normas básicas de funcionamento. 

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 

efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 

federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.             

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será 

aposentado:             

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, 

quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de 

avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram 

a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;             

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 

70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 

complementar;           

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às 

respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os 

demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. 

[...] 

 

A Lei Geral dos Regimes Próprios – Lei nº 9.717/98 – determina as normas e condições 

e a execução das sanções compreendidas no art. 7º dessa Lei. O Certificado de Regularidade 

Previdenciária (CRP), instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11/04/2001, certifica o cumprimento 

das regras de organização e funcionamento dos regimes próprios em cada ente federativo. O 

CRP é fornecido aos órgãos ou entidades da União, que o utilizarão de acordo com a liberação 

das verbas ou assinatura de convênios, proporcionando segurança aos agentes federais 

(PREVIDÊNCIA, 2009). 

O CRP teve sua emissão realizada pela Portaria MPAS nº 2.346, de 10/07/2001, com 

fundamento no art. 3º do decreto nº 3.788/2001, em seguida, regulada pela Portaria MPS nº 

172, de 2005 e, atualmente, na Portaria MPS nº 204, de 10/07/2008. O CRP é bastante utilizado 

pelos órgãos federais, tanto os entes federativos quanto a sociedade em geral podem verificar a 

situação do RPPS por meio do extrato previdenciário, disponível na página do Ministério da 

Previdência Social na Internet, na qual também pode ser verificada a situação do CRP 

(PREVIDÊNCIA, 2009). 
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 O RPPS possui caráter contributivo e solidário, os servidores que não ocupem cargos 

efetivos estarão, obrigatoriamente, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Excluem-se deste grupo os empregados das empresas públicas, os agentes políticos, servidores 

temporários e detentores de cargos de confiança, todos filiados obrigatórios ao Regime Geral. 

Cada ente da federação pode ter o seu Regime Próprio de Previdência Social. São Regimes 

Próprios de Previdência Social tanto os previstos no art. 40, que são destinados aos servidores 

públicos civis em geral, quanto os previstos no art. 42, § 1º, dedicado aos membros das Polícias 

Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal e os que têm  

previsão no art. 142, § 3º, inciso X, que atende aos militares das Forças Armadas 

(PREVIDÊNCIA, 2013). 

Já o Regime de Previdência Complementar, conforme evidencia Amado (2017), é 

organizado de forma autônoma ao RGPS, sua adesão é facultativa, está previsto no artigo 202 

da Constituição Federal e regulamentado pelas Leis Complementares nº 108 e 109, ambas 

publicadas em 2001. A Lei Complementar 109 regula a previdência complementar privada e 

revogou as Leis 6.435/77 e 6.462/77, e a Lei Complementar 108 regula a relação jurídica entre 

as entidades que compõe a Administração Pública com as entidades fechadas de previdência 

complementar, ou seja, os fundos de pensão (AMADO, 2017).  

Ainda ressalta que a relação previdenciária privada não integra o contrato de trabalho 

dos participantes, pois não se confunde ou depende da relação laborativa. Esse regime objetiva 

oferecer aos segurados do RGPS, que recebem acima do teto daquele regime, uma opção 

previdenciária facultativa a fim de manter o seu padrão de vida na inatividade, caso tenham 

interesse em contribuir paralelamente com o RGPS. 

O RPC é composto por dois segmentos: o aberto, operado pelas Entidades Abertas de 

Previdência Complementar (EAPC), e fiscalizado por órgão do Governo específico como a 

Superintendência de Seguros Privados (Susep). E o fechado, pelas Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC) também fiscalizado por órgão do Governo específico para 

essa atividade como a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), cada 

qual com suas especificidades e características próprias (PREVIDÊNCIA, 2013). 

As EFPC administram planos de benefícios de caráter previdenciário para indivíduos 

com vínculo empregatício ou associativo com empresas, órgãos públicos, sindicatos e/ou 

associações representativas. Já o segmento aberto dispõe de planos com benefícios de caráter 

previdenciários oferecidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a 

quaisquer pessoas físicas (PREVIDÊNCIA, 2013). 
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Em síntese, esse regime tem caráter complementar e deve ser estruturado independente 

ao Regime Geral da Previdência Social, já que não é obrigatório sua adesão, uma vez que o 

indivíduo tem essa opção para ter além da previdência pública outra fonte de renda a fim de 

garantir o seu futuro, assim o trabalhador tenha condições de contribuir para os dois regimes. 

 

2.2 Custeio da Previdência Social com Ênfase no RPPS 

 

A previdência social brasileira é financiada de acordo como princípio da tríplice forma 

de custeio, conforme abordado anteriormente pelo que rege a Constituição, é financiada por 

toda a sociedade, de forma direta e indireta, com recursos provenientes do Governo, das 

empresas e dos trabalhadores. O sistema previdenciário deve ser autossustentável, isto é, deve 

custear suas necessidades a partir das contribuições de seus beneficiários, diretos ou indiretos, 

evitando a necessidade da entrada de recursos estatais e o desgaste do sistema protetivo por 

falta de recursos (IBRAHIM, 2014). 

O Governo contribui como qualquer empresa caso contrate trabalhadores vinculados ao 

RGPS. No caso de eventual falta de recursos para o pagamento dos benefícios do RGPS, cabe 

à União efetuar a complementação mediante a destinação para este fim de recursos de seu 

orçamento fiscal (KERTZMAN, 2015). 

A criação de contribuições previdenciárias não é exclusiva da União. Os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios também poderão constituir suas próprias normas de 

previdência e de assistência social, para os seus servidores. O artigo 149, § 1º, da CF/88 

evidencia que esses entes não poderão criar regimes previdenciários aos funcionários da 

iniciativa privada, essa competência pertence à União (CASTRO e LAZZARI, 2015). 

 Efetivamente, a tríplice forma de custeio somente se aplica à previdência social, mais 

precisamente ao RGPS, pois é o único dos ramos da seguridade em que a contribuição é 

indispensável. A tríplice forma de custeio somente é válida para o RGPS, pois, atualmente, os 

regimes próprios são financiados por quatro fontes: as contribuições do ente federativo, dos 

segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas (KERTZMAN, 2015). 

O dinheiro provindo do custeio da Previdência Social ingressara no fundo previsto no 

artigo 250 da Constituição, estabelecido pelo artigo 68, da Lei Complementar 101/2000, 

denominado de Fundo do Regime Geral de Previdência Social sujeitado ao Ministério da 

Previdência Social e administrado pelo INSS, com o propósito de fornecer meios para a 

remuneração dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (FERREIRA, 2018). 
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Também foi criada a Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio da Lei 

11.457/2007, que é responsável por planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades 

referentes à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições 

sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de julho 

de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. O custeio do RGPS vem, 

especialmente, das contribuições dos empregados e empregadores, que são tributados sobre os 

ganhos do trabalhador e sobre a folha de salários, respectivamente, comprovando o seu caráter 

contributivo (FERREIRA, 2018).   

As Rubricas de arrecadação previdenciária são provenientes das Pessoas Físicas 

Contribuinte Individual, Segurado Especial e Facultativo, Empregado Doméstico, do 

recolhimento das contribuição do segurado empregado de empresas optantes pelo SIMPLES, o 

repasse STN: Repasse, pela Secretaria do Tesouro Nacional, das rubricas  recolhidas  referente 

à cota patronal das empresas optantes pelo SIMPLES, de empresas em Geral sujeita às regras 

gerais de contribuição,  os recebimentos referentes à cota patronal, dos empregados e do seguro 

acidente (PREVIDÊNCIA, 2019). 

Neste sentido, o recolhimento relativo à contribuição do segurado, empregado de 

empresas filantrópicas das áreas de saúde, educação e assistência social, dos clubes de futebol 

por meio da arrecadação nos espetáculos desportivos de que os clubes de futebol participem. 

Da venda da produção rural, ou seja, valores recolhidos por produtores rurais pessoa física e 

jurídica, quando da comercialização de sua produção, da retenção de 11% do valor pela 

contratante de serviços prestados por cessão de mão de obra da nota fiscal, de prestação de 

serviços (PREVIDÊNCIA, 2019). 

Das dívidas das universidades junto à previdência transferidas  ao INSS por meio do 

Fundo de Incentivo ao Ensino Superior (FIES), de reclamatória trabalhista, refinanciamento de 

débitos previdenciários pelo Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), depósitos judiciais de 

parcelas de créditos previdenciários das pessoas jurídicas que entram  com ações contra a 

previdência, os débitos quitados ou recebidos resultante de contrato de assunção, confissão e 

compensação de créditos ou parcelamentos convencionais (PREVIDÊNCIA, 2019). 

Quanto ao financiamento do RPPS, esse se dá pelas contribuições do ente federativo, 

dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas, das receitas resultantes de 

investimentos e patrimoniais e valores recebidos a título de compensação financeira, em razão 

do § 9º do art. 201 da Constituição Federal. Aportes feito pelo ente federativo e demais verbas 

previstas no orçamento federal, estadual, distrital e municipal, e outros bens, direitos e ativos 

com destinação previdenciária (PREVIDÊNCIA, 2016). 
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Os valores remetidos ao RPPS deverão ser entregues em moeda corrente, integralmente 

para as devidas competências, não sendo permitida a compensação de dívidas previdenciárias 

ou pagamento de valores destinados à cobertura de deficiência financeiras de competências 

anteriores. Os valores entregues ao RPPS em atraso sofrerão acréscimo, de acordo com lei do 

ente federativo. Em caso de omissão, aplicam-se os critérios estabelecidos para o RGPS 

(PREVIDÊNCIA, 2016). 

Os recursos destinados à Previdência Social devem ser aplicados exclusivamente para 

esse sistema, cabendo aos órgãos competentes e responsáveis pela administração desses 

recursos fazer com que se cumpra tal destinação. 

 

2.3 Equilíbrio Financeiro e Atuarial da Previdência Social 

 

O equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS desafia os governantes nas três esferas da 

Federação e a seus gestores, visto que a grande maioria dos Regimes Próprios possui déficit 

atuarial a ser avaliado, gerados pela forma que foram constituídos e inicialmente geridos. 

Embora se possa considerar que o equilíbrio financeiro e atuarial já existia anteriormente como 

princípio implícito da Previdência Social, estabelecido pelo § 5º do artigo 195 da Constituição 

Federal, segundo o qual nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, 

majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Fato é que tal previsão 

nunca foi seriamente obedecida, seja pelos regimes de previdência dos servidores públicos, seja 

pelo Regime Geral de Previdência Social (NOGUEIRA, 2012). 

O princípio constitucional da estabilidade financeira e atuarial que consta na redação do 

§ 5º do art. 195 da CF/1988, considerando apenas como um objetivo para a boa administração 

pública, divide-se em dois tópicos fundamentais. O primeiro trata do equilíbrio financeiro, 

compreendido como sendo o saldo zero ou positivo decorrente da comparação entre as receitas 

e as despesas do sistema previdenciário, ou seja, a existência de receitas o bastante para a 

execução de todos os pagamentos devidos aos segurados ao longo de um exercício financeiro 

(IPEA, 2018). 

 Somente a partir da reforma de 1998 o equilíbrio financeiro e atuarial passou a ser 

considerado um princípio indispensável na previdência social e, especificamente nos RPPS, 

seguido de ferramentas voltadas a verificar a sua observância (NOGUEIRA, 2012). 

O equilíbrio atuarial acarreta a criação de cálculos envolvendo uma série de variáveis 

com o objetivo de avaliar a sustentabilidade do sistema no longo prazo, ou seja, em um período 

de tempo bastante amplo. Portanto, causaria a existência de reservas e/ou investimentos o 
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bastante para a realização das obrigações correntes e as projetadas para o futuro, considerando 

os benefícios programáveis e de risco cobertos pelo sistema previdenciário, por exemplo, 

indicadores demográficos, indicadores de mercado de trabalho e hipóteses embasadas 

estatística e normativamente acerca do comportamento de grupos ou indivíduos segurados pelo 

sistema (IPEA, 2018). 

 

2.4 Processo de Aposentadoria no RPPS  

 

Aposentadoria é o pagamento mensal recebido pelo trabalhador aposentado. Todos os 

cidadãos brasileiros têm direito ao benefício da aposentadoria, sendo necessário atender aos 

requisitos exigidos pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. No Brasil, atualmente, há quatro 

formas de aposentadoria: a aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e 

as aposentadorias especiais (SOARES, 2018).  

A Nova Previdência, publicada pelo Congresso Nacional em 12 de novembro de 2019, 

traz várias mudanças no sistema previdenciário brasileiro. Mudanças na idade mínima de 

aposentadoria, tempo mínimo de contribuição e novas regras de transição para quem já é 

segurado, entre outras. A Nova Previdência passou a vigorar na data de publicação da Emenda 

Constitucional nº 103 no Diário Oficial da União, em 13 de novembro de 2019 (PORTAL DO 

SERVIDOR, 2019). 

As contribuições previstas para o ente, segurados ativos, segurados inativos e 

pensionistas só poderão ser  impostas depois de noventa dias da data da publicação da lei de 

cada ente que tiver instituído ou majorado (artigo 195, § 6°, da CF). Para proteger o equilíbrio 

financeiro e atuarial do RPPS, a lei do ente federativo que aumentar as alíquotas de contribuição 

deverá prever a conservação da cobrança das alíquotas anteriores pelo período de 90 dias 

(PREVIDÊNCIA, 2016). 

A nova regra geral exigirá dos servidores públicos federais, que contribuem para o RPPS 

da União, idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para os homens, contribuição de pelo 

menos 25 anos, 10 anos de atuação no serviço público e 5 anos no cargo em que pretende se 

aposentar. Para os servidores que passaram a integrar no serviço público a partir de 1° de janeiro 

de 2004, o cálculo do benefício será parecido ao cálculo   do Regime Geral: 20 anos de 

contribuição, 60% da média de todas as contribuições, aumentando dois pontos percentuais a 

cada ano a mais de contribuição essa regra vale tanto homens quanto mulheres (PORTAL DO 

SERVIDOR, 2019). 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-103-227649622
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/emenda-constitucional-n-103-227649622
http://www.regimeproprio.com.br/perguntao.rpps.janeiro_2013.htm#art195%C2%A7%206%C2%BACF
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Já para quem entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, o valor da 

aposentadoria será o valor do último salário recebido pelo servidor, desde que atenda aos 

requisitos das regras de transição. As alíquotas serão progressivas, ou seja, quem ganha mais 

pagará mais, as alíquotas irão variar de 7,5% para quem ganha até um salário mínimo até 22% 

para que recebe acima do teto constitucional. As alíquotas incidirão sobre cada faixa de 

remuneração, de forma similar ao cálculo do Imposto de Renda (PORTAL DO SERVIDOR, 

2019). 

Quanto às regras para o recebimento de pensão por morte, o pagamento será de 50% do 

valor da aposentadoria com acréscimo de 10% para cada dependente. O pagamento será de 

100% do valor da aposentadoria no Regime Geral, sem ultrapassar o teto, para os dependentes 

inválidos ou com deficiência grave. No caso de servidores públicos da União, do valor que 

ultrapassar o teto será pago 50% mais 10% por dependente. Já cônjuges ou companheiros de 

policiais e de agentes penitenciários que perderem a vida na execução da atividade terão direito 

à pensão integral, valor equivalente à remuneração do cargo (PORTAL DO SERVIDOR, 2019). 

O servidor regular, enquadrado pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e o admitido até 05 de outubro de 1988 (PARECER/MPS/CJ/Nº 3333/2004), que 

não tenha completado, naquela data, o tempo exigido para obtenção da estabilidade no serviço 

público, podem ser filiados ao regime próprio, desde que controlados pelo estatuto dos 

servidores do seu ente federativo (PREVIDÊNCIA, 2017). 

Quanto à regra transitória para os servidores públicos da União, haverá duas opções de 

transição. A  transição por sistema de pontos e idade mínima na qual o servidor poderá se 

aposentar pelo sistema de pontos, que exigirá 86 pontos para mulheres e 96 pontos para homens 

em 2019, desde que cumpram também o requisito de idade mínima, que começa em 56 anos 

para as mulheres e em 61 anos para os homens, em 2019, passando para 57 e 62 anos, 

respectivamente, em 2022. A cada ano será exigido mais um ponto, chegando a 105 para os 

homens, em 2028, e a 100 para as mulheres, em 2033 (PORTAL DO SERVIDOR, 2019). 

O tempo de contribuição mínimo será de 30 anos, para mulher, e 35 anos para homens. 

Todos deverão ter, pelo menos, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a 

aposentadoria. Poderão se aposentar com o valor integral do último salário na ativa as mulheres 

que tiverem completado 62 anos e os homens a partir dos 65 anos, desde que tenham ingressado 

na carreira até 31 de dezembro de 2003. Para quem tiver ingressado a partir de 2004, o cálculo 

seguirá a regra geral da Nova Previdência: 60% da média de todas as contribuições mais dois 

pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder 20 anos tanto homens quanto 

mulheres (PORTAL DO SERVIDOR, 2019). 

http://www.regimeproprio.com.br/perguntao.rpps.janeiro_2013.htm#Art19ADCT
http://www.regimeproprio.com.br/perguntao.rpps.janeiro_2013.htm#Art19ADCT
http://www.regimeproprio.com.br/perguntao.rpps.janeiro_2013.htm#parecer3333
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Quanto à regra de transição com idade mínima e pedágio de 100%, essa estabelece 

tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens, a idade mínima 

será de 57 e 60 anos respectivamente. Será exigido comprovar 20 anos no serviço público e 5 

anos no cargo que pretende se aposentar. O benefício será equivalente ao último salário para 

quem tiver ingressado na carreira até 31 de dezembro de 2003, ou a 100% da média de todos 

os salários desde julho de 1994, para os que ingressaram a partir de 2004 (PORTAL DO 

SERVIDOR, 2019). 

No Brasil, a União tem regime próprio para os seus servidores assim como os Estados, 

já os municípios, que não instituírem regimes próprios para os seus servidores titulares de 

cargos efetivos, estes serão vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social 

- INSS. A entidade gestora do RPPS é o órgão integrante da estrutura da Administração Pública 

de cada ente federativo responsável pela administração, o gerenciamento e a operacionalização 

desse regime, como a arrecadação, a gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, 

o pagamento e a manutenção dos benefícios (PREVIDÊNCIA, 2017). 

 

2.4.1 Processo de Aposentadoria no RPPS do Estado do Ceará 

  

No Estado do Ceará, foi aprovada a Emenda Constitucional 103, em 19 de dezembro de 

2019, que estabelece as regras para aposentadoria e pensões dos servidores estaduais. Com a 

mudança, não houve aumento na alíquota da contribuição para os servidores ativos, que já 

contribuem com 14%, assim como para quem ganha acima do teto do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), R$ 6.101,06 que terá mantida a alíquota em 14% (CEARÁ, 2019). 

O cálculo do benefício de aposentadoria vai considerar as 80% maiores remunerações 

do servidor até 2021 e 90% depois daquele ano. Fica assegurado aos servidores públicos 

estaduais que, à data da publicação desta lei, tenham cumprido os requisitos de aposentadoria 

previstos na legislação então vigente. Para o professor do ensino público estadual, esse 

percentual corresponde a 50% (CEARÁ, 2019). 

Quanto à idade, passa de 60 para 65 anos homens e de 55 para 62 anos mulheres. O 

pedágio, ou seja, o tempo que falta para se aposentar é de 60% do tempo que faltaria para o 

servidor atingir o tempo mínimo de contribuição. As condições diferenciadas em termos de 

idade para aposentadoria para professores, agentes penitenciários, policiais militares, policiais 

civis e agentes socioeducativos foram garantidas. Trabalhadores expostos a agentes nocivos 

também tiveram garantidas condições diferenciadas de acordo com a Súmula 33 do Supremo 

Tribunal Federal (STF) (CEARÁ, 2019). 
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Quanto às pessoas com deficiência, caso haja dependente portador de paraplegia, 

tetraplegia, Síndrome de Down, esclerose lateral amiotrófica, paralisia irreversível, autismo ou 

alienação mental, o valor da pensão por morte será  de 100%  da aposentadoria recebida pelo 

segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade 

permanente na data do óbito. Os pontos para aposentadoria pelo critério de idade mais tempo 

de contribuição terá aumento de um ponto a cada um ano e meio, permitindo que 50% dos 

servidores atuais se aposentem mais cedo (CEARÁ, 2019). 

Com essas mudanças, o servidor aposentado que ganha até dois salários mínimos ficará 

isento de contribuir e quem recebe acima de dois salários mínimos passará a contribuir com 

14% sobre o valor excedente. Na regra federal, a taxação é a partir de um salário mínimo. Essas 

medidas são adotadas para cumprir as exigências da Portaria nº 1348 do Ministério da 

Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para garantir sustentabilidade fiscal 

previdenciária (CEARÁ, 2019). 

 

2.5 O Déficit Previdenciário 

 

O Brasil enfrenta hoje problemas que decorrem do não reconhecimento dos seus limites 

e de fazer escolhas tentando acolher as demandas dos diferentes grupos sociais que possui, 

ultrapassando os recursos públicos disponíveis. Se o aumento das despesas não retroceder e a 

produtividade não aumentar, a economia continuará pouco desenvolvida, o que poderá 

ocasionar a necessidade de financiamento das áreas da seguridade social (ANFIP, 2018). 

A Previdência Social registrou déficit de R$ 213,2 bilhões em 2019, um aumento de 

9,2% em relação a 2018. A despesa com benefícios cresceu 6,8% e fechou o ano em R$ 626,5 

bilhões. Quanto à arrecadação, apresentou alta de 5,7%, somando R$ 413,3 bilhões. O gasto 

com o RGPS em 2019 foi equivalente a 43,5% da despesa primária da União. O valor considera 

o pagamento de sentenças judiciais e a Compensação Previdenciária (Comprev) entre o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de 

estados e municípios (PREVIDÊNCIA, 2020). 

Em 2019, a previdência urbana contabilizou um déficit de R$ 91,5 bilhões em valores 

nominais, aumento de 12,4% em relação a 2018. A arrecadação cresceu 6,2% e o gasto com 

pagamento de benefícios, 7,3%, somando R$ 496,4 bilhões. Já a Previdência Rural também 

teve déficit: R$ 121,7 bilhões nominais, e arrecadou de R$ 8,4 bilhões e teve despesa com 

pagamento de benefícios equivalente a R$ 130,1 bilhões. A arrecadação foi 15,6% menor que 
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a registrada em 2018 e a despesa teve aumento de 5,1% em relação ao mesmo período 

(PREVIDÊNCIA, 2020). 

Em 2019, foram concedidos 4,896 milhões de benefícios previdenciários e acidentários 

no âmbito do RGPS, que correspondeu a uma alta de 1,8% em relação ao registrado em 2018. 

A previdência pagou 35,6 milhões de benefícios, sendo 30,9 milhões previdenciários e 

acidentários e, os demais, assistenciais. Houve elevação de 1,6% em comparação com o mesmo 

período de 2018. Os benefícios de aposentadoria somaram 21,3 milhões. A maior parte dos 

benefícios pagos em dezembro de 2019, incluídos assistenciais, tinha valor de até um salário 

mínimo, contingente de 23,8 milhões de benefícios, que representa 66,9% do total 

(PREVIDÊNCIA, 2020). 

Em 2018, a previdência registrou um déficit de R$ 195,2 bilhões, um aumento de 7% 

em relação a 2017. A despesa com benefícios foi de 5,2% e fechou o ano em R$ 586,4 bilhões. 

A arrecadação atingiu 4,4% e totalizou R$ 391,2 bilhões. Os valores são nominais, não 

considerando a inflação do período. Em valores corrigidos pela inflação, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de dezembro de 2018, o déficit acumulado pela 

Previdência, no ano de 2018 foi de R$ 197,8 bilhões – acréscimo de 4% em relação a 2017. A 

despesa totalizou R$ 594 bilhões, e a arrecadação, R$ 396,2 bilhões (PREVIDÊNCIA, 2018). 

O resultado também leva em conta o pagamento de sentenças judiciais e a Compensação 

Previdenciária (Comprev) entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os Regimes 

Próprios de Previdência Social (RPPS) de estados e municípios.  A Previdência Urbana em 

2018 em valores nominais registrou déficit de R$ 81,4 bilhões um aumento de 13,5% em 

relação a 2017. A arrecadação cresceu 4,3%, somando R$ 381,3 bilhões. A despesa com o 

pagamento de benefícios cresceu 5,8%, chegando a R$ 462,7 bilhões (PREVIDÊNCIA, 2018). 
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Gráfico 1 – Evolução da Arrecadação Líquida, da Despesa com Benefícios Previdenciários 

e do Déficit Previdenciário (janeiro a dezembro – 2008 a 2019 – Em R$ bilhões nominais 

 

Fonte: Adaptado da Previdência Social (2019) 

 

Os benefícios de aposentadoria somaram 20 milhões. A maior parte dos benefícios 

66,5% pagos em dezembro de 2018 tinha valor de até um salário mínimo, incluídos os 

benefícios assistenciais. O número de benefícios com valor de até um salário mínimo foi de 

23,3 milhões naquele mês (PREVIDÊNCIA, 2018). 

A economia sofre em decorrência da resistente retração do PIB observada nos dois 

últimos anos. Ao longo desse período, houve uma queda acumulada de 7,5% da produção 

nacional de bens e serviços. Em 2017, a economia tenta se equilibrar, com uma flutuação de 

apenas 1%. Ainda assim, a Emenda Constitucional do teto de gastos instituiu outras prioridades 

para o emprego dos recursos públicos, que minimiza a capacidade de interferência estatal para 

impulsionar o PIB (ANFIP, 2018). 

O resultado do PIB de 1% em 2017, pelos dados das contas nacionais do IBGE, 

celebrados pelo governo e pela mídia, foi resultado de elementos de produção primária, como 

agricultura 13% e mineração 4,3%, setores com baixo grau de ocupação de mão de obra e que 

pouco colaboram para um retorno da produção como um todo ou para a distribuição da renda. 

Com o desemprego e a recessão, o consumo das famílias, que corresponde a dois terços do PIB, 

cresceu menos de 1% e o aumento da produção, sobretudo nos setores da agropecuária e de 

exploração mineral, foi designado à exportação, que cresceu 5,2% (ANFIP, 2018). 
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Em 2017, com a Lei nº 13.496/2017, conversão da MP 783/2017 que institui o Programa 

Especial de Regularização Tributária (PERT), ocorreu redução de juros e multas em até 99% 

de débitos de natureza tributária e não tributária vencida até 30 de abril de 2017, possibilitando 

o parcelamento do valor principal, ou seja, sem juros e multas em até 240 meses, o que equivale 

há 20 anos. Todo esse processo alcançou dívidas já renegociadas e reiteradamente não quitadas. 

As perdas, somente de 2017 a 2020, passarão dos R$ 35 bilhões previstos na MP para R$ 84 

bilhões, valor estimado após modificações durante a sua tramitação (ANFIP, 2018). 

Outras medidas provisórias criaram leis igualmente prejudiciais para as contas públicas 

e a Seguridade Social. Como o refinanciamento de dívidas previdenciárias de estados e 

municípios, que somam R$ 90 bilhões. O governo editou a MP 778/2017, convertida na Lei nº 

13.485/2017. Que permite que esses valores sejam perdoados em quase R$ 40 bilhões, pelas 

reduções de juros e multas e o parcelamento alcançará quase 25 anos, já o parcelamento das 

dívidas junto à previdência rural, a MP 793/2017 estabeleceu parcelamentos que poderiam 

atingir 250 meses, com perdão total de juros e de 25% das multas (ANFIP, 2018). 

Com a perda da Validade da MP 793/201749, o Congresso aprovou um refinanciamento 

ainda maior dos débitos rurais por meio da Lei 13.606 que foi votada ao final de 2017 e 

sancionada em 2018. Na qual as dívidas previdenciárias de produtores rurais e de adquirentes 

dessa produção foram praticamente perdoadas e ainda houve a diminuição da contribuição 

aplicada sobre a comercialização da produção rural para fazendeiro pessoa física e para o 

segurado especial, de 2% para 1,2%. E da empresa agropecuária de 2,5% para 1,7% (ANFIP, 

2018). 

Machado (2014) explica que as contribuições de Seguridade Social, deveriam possuir 

como sujeito ativo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), órgão encarregado pela 

administração do orçamento da Seguridade Social. No entanto, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) determinou ser possível a cobrança da COFINS e da CSLL pela União, que agiria como 

simples intermediária, e transmitiria os recursos correspondentes ao INSS. 

Como consequência, essas contribuições foram transformadas em verdadeiros impostos, 

dos quais a União repassa para o INSS apenas o necessário para pagar o déficit orçamentário 

daquele órgão, que seria superavitária se pudesse arrecadar todas as contribuições que a 

Constituição de 1988 concedeu à Seguridade Social.  Além disso, o Governo Federal conseguiu 

aprovar a Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, que criou a super receita do Brasil, união da 

receita federal e da receita previdenciária, envolvendo as atividades de arrecadação dos tributos 

federais e das contribuições de seguridade social (MACHADO, 2014). 
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Acrescenta que a destinação diversa das receitas do orçamento da Seguridade Social 

viabiliza o Governo Federal a criar tributos para reparar o suposto déficit. Dessa forma, 

questiona-se quanto à destinação diversa das contribuições de Seguridade Social, uma vez que, 

após ingressarem no Tesouro Nacional não recebem o correto direcionamento aos caixas da 

Seguridade Social, segurando a ideia do déficit previdenciário difundido pelo Governo Federal 

(MACHADO, 2014). 

Em síntese, a baixa arrecadação não alinhada à demanda de benefícios pagos e a 

medidas adotadas pelo Governo Federal prejudica ainda mais o desequilíbrio nas contas da 

previdência social, causando, ao longo dos anos, um déficit previdenciário que precisa ser 

corrigido, de forma que a previdência possa se manter sustentável sem precisar de 

financiamento.  

Outro fator que deve ser levado em consideração é o acelerado envelhecimento da 

população com as mudanças demográficas que o País está vivendo, o que tem ocasionado a 

diminuição do número pessoas ativas que contribuem para a previdência como será abordado a 

seguir.  

Quanto ao déficit previdenciário do RPPS, o primeiro fato a se analisar é a dimensão do 

déficit atuarial dos estados, que corresponde a R$ 2,4 trilhões, ou seja, 43,9% do PIB brasileiro 

de 2014 e um valor per capita por servidor ou pensionista, de R$ 543 mil. Este valor pode estar 

subestimado, devido à metodologia utilizada pelo estado de São Paulo e pelo fundo financeiro 

da Paraíba, que acredita que o valor futuro das contribuições sempre será equivalente ao valor 

futuro dos benefícios, de modo que os dois ficarão, sempre equilibrados (IPEA, 2016). 

O valor dos ativos apurados pelos RPPS dos estados é equivalente a R$ 129 bilhões, um 

valor significativo em termos absolutos, mas representa apenas 2,3% do PIB, e considerado 

pequeno se comparado ao estimado apagar de benefícios futuros R$ 3,3 trilhões, ou 59,7% do 

PIB, e o total de contribuições a receber, que totalizam R$ 742 milhões 13,4% do PIB. Os dados 

das avaliações atuariais de 2014 mostram que todos os estados adotaram a segmentação de 

massa, exceto o Acre, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. Enquanto Alagoas 

e Ceará criaram fundo separado para os militares. Em relação aos que separaram massa, alguns 

desses estados já apresentam déficit no fundo capitalizado, como Maranhão, Paraíba e Rio 

Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por exemplo, já apresenta um déficit atuarial de R$ 5,4 

bilhões (IPEA, 2016). 

Apesar de cada estado adotar uma metodologia atuarial distinta, estima-se que o valor 

do déficit atuarial dos estados per capita é R$ 543 mil e 44% do PIB, o que indicam que os 

RPPS ainda consumirão muitos recursos públicos. Ao se somar o déficit atuarial dos servidores 
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civis da União, estimado em R$ 1,2 trilhão em 2014, equivalente a 21,9% do PIB, ao déficit 

dos estados, a cifra chega a R$ 3,6 trilhões, ou 65,8% do PIB desse mesmo ano. Esse valor não 

considera o déficit atuarial dos municípios e dos militares da União, subestimando sua 

verdadeira grandeza. Mesmo assim, demonstra um alto valor de déficit atuarial da previdência 

de servidores civis e militares em relação ao PIB de 2008 a 2017 (IPEA, 2016). 

Em 2017, devido ao aumento no número de aposentadoria sem antecipação a uma 

possível mudança nas regras vigentes desse regime, o aumento dos gastos de 2017 causou uma 

piora no resultado do RPPS, um déficit de R$ 46,9 bilhões equivalente a 0,7% do PIB e 3,6% 

das despesas primárias da União. O regime de inatividade e pensão dos militares atingiu 

patamares significativos e chegou a R$ 37,7 bilhões em 2017 0,5% do PIB e 2,9% das despesas 

primárias da União, causando uma sucessão de déficits (TCU, 2017). 

2.5.1 O déficit Previdenciário do Ceará 

 

No Ceará, o valor das despesas previdenciárias alcançou um total de R$ 2,7 bilhões e as 

receitas previdenciárias atingiram somente 55% desse total, necessitando de aporte do estado 

de R$ 1,2 bilhão, para solver as despesas previdenciárias. Logo, verifica-se que, em 2015, houve 

um déficit previdenciário de 1,2 bilhão. Comparando ao ano anterior 2014, a dívida consolidada 

líquida previdenciária diminuiu em 1% chegando ao montante de R$ 150.945.594.243 (TCE, 

2015, pag. 18-19). 

Nos últimos anos, um déficit de aproximadamente R$ 1,7 bilhão vem afetando as contas 

do Estado, juntando esse valor ao que é pago de contribuição patronal, o Ceará gastou R$ 3,5 

bilhões, em 2019, com Previdência, esse valor representa a maior despesa do estado, 

ultrapassando o que é gasto com Saúde, Educação e Segurança Pública. Mesmo com as 

mudanças ocasionadas pela reforma, o déficit vai continuar, mas com as mudanças realizadas 

agora, espera-se uma economia entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões, o que deve diminuir o 

impacto do déficit, mas não a resolve em definitivo.  A reforma é uma imposição da regra 

nacional e uma necessidade em relação ao déficit existente (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 

2019). 

 Os gastos com pessoal e encargos sociais do Poder Executivo, por órgão e entidade,  

foram mais significativas as participações do Sistema Único de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado 

do Ceará (SUPSEC) com 22,04%, da Secretaria da Educação (SEDUC) 16,20%, da Polícia 

Militar (PM) com 10,78%, do Tribunal de Justiça (TJ-CE) com 9,27%  e o  Fundo Estadual de 
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Saúde com 7,13% e com destaque está  o percentual das despesas com os inativos cerca de R$ 

2,7 bilhões, ou 27,07% do total do gasto com pessoal e encargos sociais, no SUPSEC e no 

Fundo Financeiro PrevMilitar do Estado do Ceará (TCE, 2015, p. 18-19). 

O passivo total do Estado atingiu o montante de R$ 12.062 milhões, sendo R$ 950 

milhões passivo de curto prazo e R$ 11.112 milhões relativos à dívida de longo prazo. O passivo 

de curto prazo teve um incremento de 38,30%, ou seja, R$ 263 milhões com relação ao exercício 

anterior, justificado, principalmente pelo aumento nas obrigações trabalhista, previdenciárias e 

assistenciais a pagar a curto prazo R$ 82 milhões e nas consignações R$ 88 milhões (TCE, 

2015, p. 18-19). 

 

2.6 Fatores Demográficos no Brasil e no Ceará 

 

A estrutura demográfica de qualquer sociedade não é algo permanente, pois sofre 

alterações à medida que o tempo vai passando. Isso ocorre em virtude do desenvolvimento das 

ciências que proporcionam melhor qualidade de vida e, com isso, um aumento da expectativa 

de vida das pessoas. Dessa forma, é preciso que os processos legislativos se adéquem às 

mudanças demográficas que estão ocorrendo tão intensamente e se tornam cada vez mais 

visíveis (SANTANA, 2010). 

A população do Ceará, atualmente estimada em 9,1 milhões de habitantes, deve 

aumentar até 2041, para 9,7 milhões e, nos anos seguintes, poderá passar por um lento declínio, 

chegando a 9,4 milhões de habitantes, em 2060. Em relação ao total nacional, o Ceará possui 

uma taxa projetada de 4,3% de participação em 2019, valor que vai diminuindo lentamente ao 

longo dos anos, atingindo, em 2041, uma taxa de 4,2%, e em 2060 e de 4,1% em relação a 

população do país. 

 De acordo com o estudo Enfoque Econômico (Nº 209) – Projeções Populacionais: 

análise comparativa do Ceará com o Brasil no período 2019 a 2060,  publicado pelo Instituto 

de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), apesar da projeção  de que o Brasil e, 

consequentemente, o Ceará começará a ter redução populacional a partir da década de 2040, 

mostra que existe um crescimento no índice de envelhecimento, tanto para o país quanto para 

o Estado, sendo que, no ano de 2055, estima-se um índice superior para o Ceará em relação à 

média nacional. 

Para o Estado, a projeção é que, a partir do ano de 2034, ter-se-á uma proporção de 

idosos com 60 anos ou mais superior à dos jovens 14 anos ou menos, com valores de 18,59% 

de idosos e 18,53% de jovens, respectivamente. O envelhecimento populacional é uma 
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realidade no País e no Ceará, sendo fruto de um processo de reestruturação da dinâmica 

demográfica caracterizada pelo arrefecimento das taxas de fecundidade e mortalidade, assim 

como o aumento da expectativa de vida. A população brasileira está crescendo a um ritmo mais 

lento que a média mundial principalmente por possuir atualmente taxas de fecundidade 

inferiores à média global, há uma tendência de envelhecimento da população do país de forma 

mais intensa do que no restante do mundo (IPECE, 2019).  

 

2.6.1 Taxa de Fecundidade no Brasil e no Ceará 

 

De acordo com informações divulgadas pelo IBGE, a taxa de fecundidade total para 

2018 foi de 1,77 filhos por mulher. Estima-se que, em 2060, o número médio de filhos por 

mulher deverá ser reduzido para 1,66. Demonstrando por estados, as maiores taxas de 

fecundidade estão em Roraima com 1,95, logo em seguida o Pará, Amapá, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, todos com 1,8 (IBGE, 2018). 

Já as menores taxas deverão ser no Distrito Federal com 1,50, seguido por Goiás, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais, com 1,55 respectivamente. Quanto à idade média em que as 

mulheres têm filhos é de 27,2 anos em 2018 e deverá alcançar 28,8 anos em 2060. A projeção 

é que, em 2060, um quarto da população 25,5% deverá ter mais de 65 anos. Nesse mesmo ano, 

o país teria 67,2% pessoas com menos de 15 e acima dos 65 anos para cada grupo de 100 

indivíduos em idade de trabalhar (15 a 64 anos) (IBGE, 2018). 

O gráfico a seguir demonstra que as brasileiras vêm, com o passar dos anos, diminuindo 

a cada ano a quantidade de filhos. 
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Gráfico 2 – Mulheres brasileiras têm menos filhos a cada ano 

 

Fonte: Adaptado do IBGE (2018) 

 

A população do Ceará atingiu 9.020.460 habitantes em 2017, um crescimento de 

0,63% em relação a 2016. Fortaleza só tem população menor que a das capitais São Paulo, Rio 

de Janeiro, Brasília e Salvador. O levantamento feito pela unidade estadual do IBGE, aponta 

um lento crescimento do Estado, mas que segue uma tendência natural em relação ao País com 

crescimento de acordo com as taxas do Brasil, apesar de apresentar uma queda na taxa de 

natalidade e fecundidade (DIÁRIO DO NORDESTE, 2017). 

No Ceará, existem municípios com crescimento de até de 2%. Segundo o IBGE, as 

cidades de Itarema, Tejuçuoca, Forquilha, Pindoretama, Tururu, Abaiara, General Sampaio, 

Caucaia, Maranguape, Caridade, Mulungu, Eusébio, Pacajus, Jijoca de Jericoacoara e 

Horizonte tiveram bons índices em relação ao tamanho da população. Na avaliação da 

professora Clélia Lustosa, coordenadora do Núcleo Fortaleza do Observatório das Metrópoles, 

houve uma mudança de mentalidade em mulheres do campo e da cidade em relação a ter filhos. 

Atualmente, as famílias estão se planejando para conceber novas crianças (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 2017). 

Conforme demonstrado, as brasileiras assim como as mulheres cearenses estão tendo 

menos filhos a cada ano e este é um dos fatores que estão contribuindo para o desequilíbrio nas 

contas da previdência, pois, com a baixa taxa de natalidade, o aumento da expectativa de vida 

dos brasileiros associado a uma elevada taxa de desemprego resulta no fato de a arrecadação 

previdenciária estar sendo prejudicada. 
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2.6.2 Expectativa de vida no Brasil e no Ceará 

 

Outro fator a ser considerado é a expectativa de vida da população brasileira que aponta 

que quem completa 60 anos hoje em dia não irá morrer antes dos 80 anos, em média. Essa 

expectativa do aumento de vida das pessoas com 60 anos cresceu no decorrer das últimas 

décadas (INSPER, 2019). 

Em 1991, os homens poderiam se aposentar por idade aos 65 anos e viveria, em média, 

por mais 12 anos, até os 77 anos. Já em 2017, os homens de 65 viverão até os 82, no caso das 

mulheres com 60 anos quando podem se aposentar por idade essa expectativa aumentou ainda 

mais, as mulheres que se aposentam hoje viverão, em média mais 24 anos, ou seja, até os 84 

anos recebendo o benefício de aposentadoria (INSPER, 2019). 

De acordo com o Governo Federal, o fato de as pessoas estarem vivendo mais e tendo 

menos filhos está acarretando uma crise fiscal do setor público, gerando a necessidade de 

mudanças no sistema previdenciário (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019). 

A análise de tais dados aponta que o equilíbrio das contas previdenciárias depende de 

um controle entre o número de trabalhadores em atividade remunerada e do número de 

beneficiários da previdência, pois, quando a população alcança um grau de envelhecimento e 

tende a um desequilíbrio sustentável, como vem acontecendo com população brasileira, nasce 

a preocupação de que as despesas ultrapassem as receitas e esse sistema entre em colapso 

(PREVIDÊNCIA, 2019). 

Logo, esse aumento crescente do número de idosos e a diminuição da população jovem 

se tornam um problema e um desafio para os governos que tentam equilibrar o que é gasto com 

previdência social com o que é arrecadado, e continuar oferecendo os benefícios que garantem 

o bem-estar da população idosa. 

No Ceará, a expectativa de vida é de 74,1 anos, abaixo apenas do Pernambuco, 

comparando com as melhores taxas de vida registradas no Nordeste. Todos os estados da região 

ficaram abaixo da média do país. Na análise geral do aumento de perspectiva entre os sexos, as 

mulheres tiverem um crescimento de 79,4 para 79,6 anos, de 2016 para 2017, e os homens de 

72,2 para 72,5 anos, no mesmo período. A estatística apresentada nas Tábuas Completas de 

Mortalidade serve como base para a Previdência Social, sendo usada no cálculo das 

aposentadorias (DIÁRIO DO NORDESTE, 2018). 

Outro dado positivo foi a diminuição do índice de mortalidade infantil, calculado pela 

probabilidade de óbito de crianças antes do primeiro ano de idade. A taxa caiu de 13,3 a cada 

mil nascidos vivos para 12,8, entre 2016 e 2017. A mortalidade na infância, que compreende a 
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taxa de crianças entre um e quatro anos, também apresentou queda, de 15,5 por mil nascidos 

vivos para 14,9, dentro do mesmo espaço de tempo (DIÁRIO DO NORDESTE, 2018). 

 

2.7 Os resultados provenientes das reformas previdenciárias 

 

A reforma da previdência veio para contribuir com a redução do déficit público e 

contribuir para ajustes econômicos pretendidos pelo Governo. Em 1995, o governo de Fernando 

Henrique Cardoso apresentou, no início do seu primeiro mandato, a proposta de reforma da 

previdência que se deu em duas fases. A primeira com a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) nº 33/95 que alterava os regimes de previdência dos trabalhadores do setor privado e 

público. Em 1998, foi aprovada a matéria originando a Emenda Constitucional (EC) nº 20, de 

15 de dezembro de 1998 (ARAÚJO, 2009). 

Já a segunda tinha mudanças nas condições de acesso à aposentadoria. A principal 

norma para os trabalhadores vinculados a qualquer dos regimes previdenciários será o tempo 

de contribuição para a previdência social, em substituição ao tempo de serviço, e a extinção da 

aposentadoria proporcional. Essas ações demonstram que o equilíbrio financeiro e atuarial da 

previdência motivava as mudanças propostas (ARAÚJO, 2009). 

No regime geral, o critério do tempo de contribuição não está atrelado à exigência de 

idade mínima para aposentadoria, implantou a limitação da concessão de aposentadorias 

especiais, a imposição de teto para o valor dos benefícios e  a alteração da fórmula de cálculo 

das aposentadorias por tempo de contribuição que passa a tomar por base a média dos 80% 

maiores salários-de-contribuição, multiplicada pelo fator previdenciário, que varia de acordo 

com a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado na data da 

aposentadoria (ARAÚJO, 2009). 

 No regime próprio dos servidores públicos, a exigência do tempo de contribuição é 

combinada com uma idade mínima. Além disso, a reforma estipula, para a aposentadoria 

voluntária, o cumprimento de um período de carência no serviço público. Além das mudanças 

no regime geral e no regime próprio, a reforma cria o regime de previdência complementar, 

com filiação facultativa para os servidores públicos. No regime próprio, o ente público pode 

fixar o mesmo teto estabelecido para o regime geral para aposentadorias e pensões (ARAÚJO, 

2009). 

A implantação do fator previdenciário foi muito importante, pois impossibilitou que 

pessoas com idade inferior a 50 anos de idade se aposentassem com o valor integral do 

benefício, que antes era possível devido à aposentadoria por tempo de contribuição. Essa 
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medida corrigiu uma situação que não seria sustentável a longo prazo. Com essa mudança, o 

Governo pretende desestimular as pessoas a solicitar a aposentadoria precocemente, já que, 

aposentando-se mais cedo, teriam perda no valor do benefício e, em razão disso, optam por 

continuar trabalhando por mais tempo (LIMA, 2006). 

Os contribuintes não perderam o direito adquirido antes da Emenda, o que fez com que 

o fator previdenciário só beneficiasse as próximas gerações, quando os trabalhadores de hoje 

começarem a se aposentar e todos os trabalhadores do setor privado estariam enquadrados na 

nova legislação. Essa primeira reforma se limitou a adaptar  a previdência à realidade 

demográfica da população, como forma de amenizar a situação do déficit, agindo 

principalmente no regime dos trabalhadores privados, uma pequena parcela  dos indivíduos, 

como pessoas que tinham idade prematura para se aposentar e em quem se aposentar depois da 

Emenda (LIMA, 2006). 

Os atuais aposentados não perderam os direitos já adquiridos. Mas mesmo com as 

reformas o déficit do INSS continuou a crescer, ou seja, há outros fatores que influenciam para 

o aumento das despesas e que precisam ser controlado, como o aumento do salário mínimo e 

sua vinculação com o piso previdenciário, a elevação do número de auxílios doença pagos. As 

reformas realizadas em 1998 fizeram mudanças no crescimento da necessidade de 

financiamento, mas não reduziram a níveis razoáveis. Dessa forma, em 2003 Várias propostas 

de Reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis foram debatidas e estudadas, 

resultando na publicação da Emenda Constitucional nº. 41/03 (LIMA, 2006).   

A EC n° 41, de 19.12.2003 ampliou as exigências da reforma anterior em relação aos 

servidores públicos. Aumentou o tempo no serviço público de dez para vinte anos para o 

servidor que entrou no serviço até a data de 31/12/2003 receber a aposentadoria integral, acabou 

com as regras de transição da Emenda Constitucional nº 20, estabeleceu o redutor de pensão, 

acabou com a paridade para servidores novos e a integralidade com cálculo pela média, 

implantou a cobrança de contribuição sobre a parcela acima do teto do regime geral para 

aposentados e pensionistas, implantação de tetos e subtetos da Administração Pública e, por 

meio de lei ordinária, a previsão de adoção da previdência complementar para o servidor  

(QUEIROZ, 2016). 

A Emenda Constitucional 47/2005 amenizou os impactos negativos trazidos pela 

Emenda Constitucional nº 41, e implementou regras de transição relacionadas à paridade e  

integralidade para o servidor com mais de 25 anos de permanência no serviço público, no qual 

a idade mínima foi reduzida para 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, o tempo de 

serviço somado à idade devem ser maior que a fórmula 85/95, foi exigido dos servidores no 
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mínimo 35 anos de contribuição para  homens e 30 para mulheres, e a isenção do dobro do teto 

do INSS na parcela do pagamento de aposentadoria ou pensão quando o beneficiário sofrer de 

doença incapacitante. A EC nº 47 garantiu a aposentadoria com integralidade e paridade aos 

servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da Emenda 

Constitucional nº 20/1998, ou seja, até 16/12/1998 (QUEIROZ, 2016). 

Essa reforma teve como objetivo estabelecer mais igualdade social e sustentabilidade 

no longo prazo, adequando-se às mudanças demográficas, respeitando os direitos adquiridos, e 

acabar com o tratamento diferenciado dos contribuintes do INSS e do RGPS.  Mas, assim como 

a primeira reforma, só alcançou uma pequena parcela de beneficiários do sistema de 

previdência, pois as mudanças só atingiam aos servidores públicos que ingressaram no serviço 

público depois da reforma, não alterando os direitos adquiridos até então (LIMA, 2006). 

Em síntese, ao longo dos anos, o governo federal vem tentando realizar mudanças no 

sistema previdenciário mediante reformas, para adequá-lo à realidade atual do país suas 

demandas por aposentadoria e assistenciais, para que essa demanda esteja equilibrada com a 

arrecadação desse sistema. 

 

2.8 A Nova Previdência 

 

 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 06/2019, nova proposta de Reforma da 

Previdência foi aprovada em 23 de outubro de 2019, após dois turnos de votações em cada casa, 

e entrou em vigor após ser publicada pelo Congresso Nacional, quando foi inserida na 

Constituição Federal. Alterou as regras previdenciárias dos regimes próprio e geral, de que 

tratam os artigos 40 e 201 da CF/88, respectivamente. (QUEIROZ, 2019). 

Com a Nova Previdência, o Brasil terá idade mínima de aposentadoria tanto no Regime 

Geral de Previdência Social quanto no Regime Próprio de Previdência Social da União, sendo 

62 anos para mulheres e 65 anos para homens. As mudanças darão sustentabilidade ao sistema 

previdenciário brasileiro, em um cenário de rápido envelhecimento populacional, mesmo 

mantendo os direitos adquiridos dos trabalhadores, pois, nada muda para quem já é aposentado 

ou para quem já adquiriu as condições para a aposentadoria (PREVIDÊNCIA, 2019). 

Ademais, admite a adoção de idade mínima e tempo de contribuição diferente da regra 

geral para autorização de aposentadoria unicamente em favor do servidor: a) professor da 

educação infantil e do ensino fundamental e médio; b) policial; c) agente penitenciário e 

socioeducativo; d) dos quais as atividades sejam realizadas com exposição a agentes químicos, 

físicos e biológicos nocivos à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por 
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categoria profissional ou ocupação e enquadramento por periculosidade; e) com deficiência, 

previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar (QUEIROZ, 2019). 

O texto promulgado também estabelece regras de transição para quem já está no 

mercado de trabalho, considerando a situação de trabalhadores que já têm tempo de 

contribuição considerável ou idade próxima ao direito à aposentadoria. A diminuição da 

alíquota de contribuição para quem ganha menos e o aumento de alíquota para quem ganha 

mais, ou seja, as alíquotas serão progressivas e irá variar de 7,5%, para quem ganha um salário 

mínimo, a 22% para faixas acima de R$ 39 mil no regime próprio (PREVIDÊNCIA, 2019). 

Assegura que os servidores terão benefícios limitados ao teto do regime geral, 

atualmente de R$ 6.101,06 e serão aposentados voluntariamente desde que observada idade 

mínima, por incapacidade permanente para o trabalho quando insuscetível de readaptação 

sujeito a avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições e 

compulsoriamente ao atingir a idade máxima prevista na lei complementar. Dentre outras 

medidas, no que trata do regime próprio, torna obrigatória a previdência complementar, nos 

padrões da Funpresp, porém, com a perda do caráter de natureza pública, e permitindo que a 

complementação possa se dar por meio de entidade de previdência aberta (QUEIROZ, 2019). 

O artigo 40, § 6º, da CF prevê para o novo regime, organização baseada em sistema de 

capitalização, de cunho obrigatório para quem aderir, com a previsão de conta vinculada para 

cada trabalhador e de formação de reserva individual para o pagamento do benefício. O modelo 

desse novo regime privado de Previdência, foi previsto no art. 201-A, determinando que essa 

lei complementar, instituíra o novo regime de Previdência Social, organizado com base em 

sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida, de caráter obrigatório para 

quem aderir, com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de constituição de 

reserva individual para o pagamento do benefício, admitido o sistema de contas nacionais 

(QUEIROZ, 2019). 

Quanto à previdência do Estado do Ceará, foi aprovada a Lei Complementar nº 210, do 

dia 19 de dezembro de 2019, que regula, na esfera estadual, a Emenda Constitucional 103, de 

12 de novembro de 2019. A Lei foi decretada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo 

governador Camilo Santana. De acordo com o texto, aplica-se aos servidores públicos 

estaduais, bem como às pensões deles decorrentes, as regras previstas nos arts. 3.º, 4.º, 5.º, 8.º, 

10, 20, 21, 22, 23 e 26 da referida Emenda Constitucional, observadas, no âmbito do regime 

próprio de previdência do Estado, algumas especificidades (FETAMCE, 2019). 
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Uma das determinações é sobre a cota de pensão que será de 20 pontos percentuais por 

dependente, limitada à cota máxima de 100% e respeitada a maneira de distribuição 

determinada na legislação.  Quanto ao cálculo da pensão para dependente de servidor público 

estadual, será feito por meio da incidência da cota sobre o valor da aposentadoria percebida 

pelo segurado, ativo ou inativo, quando do óbito, sobre o valor de 60% da média aritmética do 

seu período de contribuição, com acréscimo de um ponto percentual por cada ano de 

contribuição (FETAMCE, 2019). 

Quando houver dependente portador de paraplegia, tetraplegia, Síndrome de Down, 

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), paralisia irreversível, Atrofia Muscular Espinhal (AME), 

autismo ou alienação mental, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da 

aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou a que teria direito se fosse aposentado por 

incapacidade permanente na data do óbito (FETAMCE, 2019). 

Quanto ao professor do ensino público estadual que comprovar exclusivamente tempo 

de efetivo exercício das funções de magistérios na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio, o percentual corresponderá a 50%. As regras cabíveis ao Policial Civil   ao Agente 

Penitenciário ou Socioeducativo federal, na forma dos arts. 5.º e 10, da Emenda Constitucional 

Federal n.º 103, de 12 de novembro de 2019, ficam estendidas aos policiais civis, agentes 

penitenciários e socioeducativos estaduais (FETAMCE, 2019). 

Fica assegurado aos servidores públicos estaduais que, à data da publicação desta Lei, 

atenda as condições para aposentadoria previstos na legislação então vigente, o direito a sua 

concessão em conformidade com a referida legislação, em especial quanto à forma de cálculo 

e de reajuste, observadas, inclusive, as respectivas normas para a incorporação aos proventos 

de vantagens permanentes de valor variável, aplicando-se a mesma regra de direito adquirido à 

concessão da pensão por morte (FETAMCE, 2019). 

Fica assegurado o direito de aposentar-se por idade, desde que tenha cumprido o período 

adicional de um ano e seis meses a mais em relação aos requisitos de idade e de tempo de 

contribuição ao servidor público que tenha ingressado no serviço público estadual em cargo 

efetivo até a data de entrada em vigor desta Lei e que apresente, na data de entrada em vigor da 

Emenda Constitucional n.º 103, de 12 de novembro de 2019, um tempo faltante de até três anos 

para o cumprimento dos requisitos de 60  anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se 

homem, e de tempo de contribuição mínimo de 15  anos ao regime próprio de previdência social 

estadual, para ambos os sexos  (FETAMCE, 2019). 
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2.9 Posições Contrárias à Reforma 

 

A professora de Economia da UFRJ, Dra. Denise Gentil, defende que quando se 

confronta o total das receitas com as despesas com Saúde, Previdência Social e Assistência 

Social, inclusive as despesas com burocracia, existe um Superávit. Esse superávit atingiu em 

2012 o valor de 78 bilhões de reais, mas vem caindo nos últimos anos devido à recessão 

econômica que o Brasil vivencia, mas esse superávit continua existindo e, em 2015, foi de 20 

bilhões de reais (STRAZZI, 2016). 

Defende que a causa real do déficit Previdenciário são os gastos financeiros, com o 

pagamento de juros da dívida pública. Em 2015, foram gastos 501 bilhões de reais, equivalente 

a 8,5% do PIB. Esse valor foi destinado a menos de 100 mil pessoas, enquanto a previdência 

gastou R$ 430 bilhões e favoreceu diretamente a mais de 27 milhões de pessoas. A dívida é 

realizada com operações compromissadas, que são a remessa de títulos públicos em leilões pelo 

Tesouro, para comandar o câmbio. O Brasil paga as maiores taxas de juros, reais e nominais, 

do mundo (STRAZZI, 2016). 

Já o economista Marcos Lisboa, presidente do Instituto de Estudo e Pesquisa (Insper), 

defende que o problema da Previdência brasileira não é o déficit atual nas contas que o governo 

diz ser de R$ 77 bilhões no serviço público federal e cerca de R$ 150 bilhões no INSS, mas sim 

o aumento da população idosa e a diminuição da população que trabalha e contribui para a 

previdência. A população em idade de trabalhar vai diminuir 6,7% até 2060, já a população 

acima de 65 anos vai se elevar em 262% no mesmo período. O número de pessoas com mais 

de 80 anos vai ser multiplicado por dez. Defende que uma reforma da Previdência é sempre 

longa e que se deve considerar os direitos já adquiridos (AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

O economista e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Marcio 

Pochmann, reforçou que a reforma vai diminuir as despesas sociais do governo, que 

representam 23% do PIB e têm efeito multiplicador sobre a economia, com isso o crescimento 

será influenciado e o País terá dificuldade de combater o desequilíbrio fiscal. Ele ressalta que 

não há saída para o déficit com diminuição de gastos, já que a ação pode levar à queda da 

arrecadação, pois compromete o gasto social, com isso, o Brasil pode entrar em um ciclo de 

estagnação, e não sair da recessão (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 

Para Pochmann, a redução dos benefícios previdenciários e assistenciais vai obrigar aos 

trabalhadores a continuarem empregados ou buscar novos empregos para completar a renda, 

elevando a taxa de desemprego. A estimativa dele é que a reforma poderá levar a taxa de 

desemprego para uma escala de até 25%. De acordo com o IBGE, essa taxa atingiu 11,5% em 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pec-287-16-reforma-da-previdencia/documentos/audiencias-publicas/MarcioPochmann.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pec-287-16-reforma-da-previdencia/documentos/audiencias-publicas/MarcioPochmann.pdf
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2016. Com mais pessoas desempregadas, a massa salarial da economia se reduzirá, 

prejudicando também a arrecadação previdenciária. Ressalta ainda que, dificultando à 

aposentaria, desestimula-se o trabalho formal, e a contribuição para a Previdência, resultando 

em mais pobreza e menos crescimento (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo se constitui pela necessidade em aprofundar as discussões sobre quais 

fatores mais impactam para insolvência do regime próprio previdência social do Brasil e do 

Estado do Ceará. A pesquisa realizada tem uma abordagem qualitativa e quantitativa de cunho 

bibliográfico. Desta forma, esta pesquisa se caracteriza como bibliográfica, uma vez que, para 

elaboração da fundamentação teórica, foram utilizados artigos publicados na internet, livros, 

revistas, dissertações, teses etc., a fim de obter dados oficiais fornecidos pelos principais órgãos 

que gerenciam e monitoram o setor. Segundo Fonseca (2002, p.31), a pesquisa bibliográfica 

tem como objetivo “recolher informações ou conhecimento prévios sobre o problema a respeito 

do qual se procura a resposta.”  

Quanto ao método foi explicativo, visto que procurou identificar os motivos da 

necessidade de mudanças na estrutura atual da previdência social e esclarecer as possíveis 

causas da utilização de financiamento do sistema previdenciário por parte do governo. Para Gil 

(2010), este tipo de pesquisa se preocupa em identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos.  

 Para tanto, foi estudado o regime próprio da previdência social do estado do Ceará na 

tentativa de identificar o montante do déficit desse regime e quais fatores estão contribuindo 

para sua formação nos últimos anos, bem como sua estrutura organizacional, os direitos dos 

segurados, e sua capacidade de sustentabilidade a longo prazo.  Para o processo de coleta de 

dados, foram analisados os dados disponíveis no site do IBGE, da Previdência Social, 

Ministério da Economia, IPEA, Ministério do planejamento, congressos de políticas públicas 

voltadas à previdência social, do Senado Federal, e Ministério da Fazenda, SEPLAG e tribunal 

de contas do estado do Ceará. A pesquisa bibliográfica necessária para a construção do 

referencial teórico fundamentou a composição técnica da pesquisa, e foi realizada por meio da 

busca em livros, artigos, teses e dissertações por informações pertinentes, tais como 

características gerais do sistema previdenciário nacional, a estrutura do INSS histórica e atual.  

Os dados foram coletados em boletins estatísticos de instituições oficiais, como 

Ministérios de Economia, secretarias e autarquias públicas. O Ministério da Previdência 

forneceu dados acerca da Previdência Social as regras de aposentadoria vigente. O INSS com 

seus anuários e boletins estatísticos contribuíram com o fornecimento de números sobre fluxo 

de caixa, arrecadação, despesas, contribuintes, benefícios concedidos, entre outros. 

No Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisas 

Nacional por Amostra de Domicílios e do Censo Demográfico, foram adquiridos dados como 
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informações demográficas, de nível de emprego, de estudos de informalidade e qualidade do 

mercado de trabalho, além de informações relacionadas ao   produto interno brasileiro. 

A bibliografia adquirida procurou fundamentar o referencial teórico do trabalho 

baseados na definição de conceitos, objetivos e aspectos sobre Previdência do servidor. Esses 

pontos foram de extrema relevância no sentido de alicerçar o percurso do estudo. Os dados 

coletados foram reunidos e manipulados, permitindo identificar os aspectos da previdência 

social brasileira e cearense mais relevantes ao objetivo principal proposto.  

Por meio deles, foram permitidos comparações e cruzamentos de fatores fundamentais, 

tais como idade, gênero, renda e setor de ocupação do público não contribuinte e dos 

beneficiários, além dos montantes intermediados pelo sistema. Assim, foram gerados tabelas e 

gráficos, que tornaram as análises possíveis, bem como permitiram visualizar as causas dos 

desequilíbrios nas contas da previdência social e suas tendências futuras. Dessa forma, a 

geração das conclusões pretendidas tornou-se possível. 

Esta pesquisa limita-se a avaliar o RPPS, analisando os resultados apresentando da 

última década, ou seja, serão pesquisadas as contas nacionais e do estado do Ceará, no que diz 

respeito ao custeio e pagamento de benefícios previdenciários desse regime e concluir a 

situação e o grau de endividamento do mesmo. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Essa pesquisa objetivou analisar os dados divulgados pelo Governo Federal e por 

pesquisadores e estudiosos, relacionados aos resultados da previdência social e a existência ou 

não de um déficit nas contas da Previdência, especialmente, no Regime Próprio da Previdência 

Social do estado do Ceará, uma vez que tanto o Governo Federal quanto o governo do estado 

do Ceará têm apresentado um resultado negativo nas contas da Previdência Social  e, 

consequentemente, no regime próprio da previdência social. 

Para demonstrar os resultados da Seguridade Social, foi levado em consideração o 

posicionamento oficial do governo em relação ao déficit, informado no site do tesouro nacional 

sobre as receitas e despesas da previdência social, o orçamento anual e os dados da previdência 

disponíveis no Portal da Transparência da Controladoria Geral da União. Assim como os 

aspectos da cobrança da dívida ativa da Previdência para sanar o déficit previdenciário e o 

cálculo do déficit sem considerar a existência das Desvinculações das Receitas da União 

(DRU).  

Logo, foram analisados os principais fatores que colaboraram para o aumento da 

despesa com benefícios previdenciários, como o reajuste do salário mínimo, em janeiro de 

2018, que refletiu no valor recebido por 65,4% dos beneficiários da Previdência Social em 

dezembro, assim como crescimento vegetativo, dos benefícios e o reajuste dos benefícios com 

valor superior a 1 salário mínimo, concedido em janeiro de 2018, com base no INPC do período 

de janeiro a dezembro de 2017 (PREVIDÊNCIA, 2019). 

Essa combinação de fatores causou aumento da despesa previdenciária total, entre 2008 

e 2018, que atingiu 65,9% (+R$ 235.9 bilhões), já a arrecadação líquida apresentou crescimento 

de 35,3% (+R$ 103,4 bilhões), nesse mesmo período, e o déficit previdenciário passou de R$ 

65.198 bilhões, em 2008, para R$ 197,8 bilhões em 2018, gerando uma elevação de 203,3 % 

(+R$ 132,6 bilhões), o que reforça, ainda mais, a necessidade de uma reforma no sistema 

previdenciário (PREVIDÊNCIA, 2019). 

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) reúne aproximadamente 980 mil 

inativos civis e militares, atende os regimes civil e militar, incluindo os militares das três Forças 

Armadas. A quantidade de benefícios emitidos para esses pagamentos aponta aproximadamente 

980 mil aposentados e pensionistas civis e militares no RPPS. Dessa quantidade, menos de 70% 

ou cerca de 680 mil benefícios, foram concedidos aos servidores inseridos no regime civil de 

diferentes carreiras e os 30% restante, aproximadamente 300 mil benefícios, foram destinados 
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para pensionistas e militares reformados, os benefícios pagos para aposentados civis superam, 

substancialmente, as pensões (SENADO FEDERAL, 2019) 

Quanto ao déficit previdenciário do RPPS, passou de R$ 20,8 bilhões (1,9% do PIB), 

em 1999, para R$ 90,3 bilhões (1,3% do PIB) em 2018. Em 2017, o déficit foi de R$ 83,6 

bilhões, resultado pior do que, no ano anterior, de R$ 77,2 bilhões. Em perspectiva histórica, 

com base em dados das últimas duas décadas, o déficit recuou de 1,9% para 1,3% do PIB entre 

1999 e 2018, com destaque para a recente quase equivalência no déficit dos regimes civil (R$ 

46,5 bilhões ou 0,67% do PIB) e militar (R$ 43,9 bilhões ou 0,63% do PIB) (SENADO 

FEDERAL, 2019). 

Em 2016, o benefício médio concedido aos aposentados, reformados e pensionistas do 

RPPS federal foi de aproximadamente R$ 9.500 por mês, sendo R$ 10.300 por mês no regime 

militar e R$ 9.000 por mês no civil. Isso significa que o benefício médio do RPPS federal era 

de R$ 9.500/mês, mais de sete vezes superior ao benefício médio do RGPS no mesmo ano, que 

foi de R$ 1.290 por mês. O benefício médio do RPPS chega a ser quase 19 vezes superior ao 

observado no RGPS (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2019). 

O benefício médio pago para aposentados do Poder Legislativo, chega a ser quase 19 

vezes maior do que os concedidos no RGPS, algo em torno de R$ 1.400 por mês. Já no Poder 

Judiciário, o valor chega a pouco menos de 13 vezes. Esse comportamento é observado no 

Poder Executivo e no Ministério Público da União (MPU), não apenas no que se refere ao 

pagamento de aposentadorias, mais no pagamento das pensões, cujo valor médio é bastante 

superior ao observado no RGPS, e o benefício médio das pensões é de aproximadamente R$ 

1.300 por mês (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2019). 

 Os dados revelam que tanto o benefício quanto o déficit por beneficiário são superiores 

no regime público em relação ao regime geral de previdência. No RPPS, há pouco menos de 1 

milhão de beneficiários, enquanto no RGPS, os benefícios são concedidos para mais ou menos 

30 milhões de beneficiários. No RPPS, as receitas envolvem cerca de 30% do gasto com 

benefícios, de maneira que, em 2018, o déficit foi de R$ 90,3 bilhões, o que demonstra uma 

insuficiência de recursos por beneficiário per capita de R$ 7,7 mil por mês, aproximadamente 

R$ 92 mil por ano. Por tipo de regime, a insuficiência per capita mensal fica em torno de R$ 

5.800 no civil e de R$ 12.000 no militar (SENADO FEDERAL, 2019). 

Quanto à dívida ativa, o impulsionamento da cobrança das pessoas físicas e jurídicas 

busca receber parte dos débitos a fim de aliviar o desequilíbrio do INSS. O valor devido chega 

a R$ 427,4 bilhões. Desse valor, R$ 269,4 bilhões têm a possibilidade remota de recuperação, 

enquanto o valor de R$ 157,9 bilhões a recuperação é mais provável. Dos recursos com mais 
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chance de recuperação, segundo informações presentes no documento de Prestação de Contas 

do Presidente da República no exercício 2017, o equivalente a R$ 71 bilhões da dívida ativa 

previdenciária está parcelado. Considerando o recebimento integral do valor provável de 

recuperação e desconsiderando os R$ 269,4 bilhões com chances remotas de recuperação, o 

valor real para ser recuperado seria de R$ 87 bilhões (AGÊNCIA BRASIL, 2019). 

Considerando, portanto, que parte desses créditos não serão recuperados de maneira 

integral, o montante da dívida ativa previdenciária com chance remota de recuperação 

aumentaria de R$ 269,4 bilhões para R$ 340,1 bilhões e o volume potencial de recursos 

arrecadados a partir da aplicação de novas ações de cobrança, sob a hipótese de que os recursos 

já parcelados estão garantidos, diminuiria de $ 87 bilhões para R$ 16 bilhões  por essa ótica os 

R$ 427,4 bilhões  menos R$ 71 bilhões menos R$ 340,1 bilhões (CGU, 2017; AGÊNCIA 

BRASIL, 2019). 

Mesmo com arrecadação da dívida ativa, não seria suficiente para cobrir sequer um ano 

de déficit, com base nas informações públicas disponíveis sobre tal dívida, ainda que 

considerando a quitação do valor total da dívida recuperável de R$ 157,9 bilhões, esse valor 

não seria suficiente para cobrir o déficit do RPGS que, em 2018, foi de R$ 195,2 bilhões. Logo, 

a tentativa de endurecer a cobrança do estoque de dívida ativa deve ser entendida como algo 

necessário, mas, do ponto de vista financeiro, trata-se de uma medida secundária, diante do 

impacto potencial da reforma da previdência (SENADO FEDERAL, 2019). 

Com relação à DRU, a PEC da Previdência acaba com a desvinculação das contribuições 

sociais destinadas à seguridade social (art. 39 do texto da PEC). Hoje, são desvinculados de 

órgão, fundo ou despesa de 30% da arrecadação da União com contribuições sociais do qual a 

maior parte se destina à seguridade social, contribuições de intervenção no domínio econômico 

e taxas (art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT) (SENADO 

FEDERAL, 2019). 

O mecanismo constitucional que permite a desvinculação de tributos que, por definição, 

deveriam ser aplicados em finalidade específica, é chamado de DRU (Desvinculação de 

Receitas da União). No formato original, o Fundo desvinculava 20% do produto da arrecadação 

de todos os impostos e contribuições da União, inclusive os vinculados ao ensino. Desde então, 

o mecanismo foi prorrogado sete vezes até chegar ao formato da Emenda Constitucional nº 

93/2016, que exclui da regra os impostos, mas passou a desvincular as taxas. Além disso, o 

percentual de desvinculação, que até 2015 era de 20%, passou a ser de30% na nova redação. A 

regra atual é válida até o fim de 2023 (SENADO FEDERAL, 2019). 
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A PEC nº 6/2019 não acaba formalmente a DRU, mas, ao retirar as receitas da 

seguridade, diminui a sua base de cálculo. Isso porque hoje as contribuições sociais são 

destinadas, quase em sua totalidade, à seguridade social, representando 95% da base cálculo da 

desvinculação de receitas da União. Com a aprovação da proposta, o montante passível de 

desvinculação será formado basicamente por contribuições econômicas e taxas (AGÊNCIA 

BRASIL, 2019). 

   A desvinculação de receitas da seguridade social adquiriu maior notoriedade nas 

discussões sobre a existência ou não de déficit na previdência social. Existe o argumento de que 

o déficit previdenciário estaria mais relacionado à baixa arrecadação do que com o crescimento 

do gasto. Um dos motivos seria a incidência da DRU sobre as verbas da seguridade social, o 

que diminuiria o total de recursos que são legalmente destinados ao seu financiamento.  Assim, 

se não houvesse a DRU, a arrecadação no âmbito da seguridade social seria maior e manteria 

uma situação fiscal mais equilibrada (SENADO FEDERAL, 2019). 

Gráfico 3 – Despesas da Seguridade Social em 2018 (em bilhões e % do total) 

 

Fonte: Adaptado do Senado Federal (2019) 

 

A assistência social representa menos de 9% das despesas e é composta, basicamente, 

pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pelo programa Bolsa Família. As principais 

fontes de custeio dessas despesas são as contribuições para o RGPS e o RPPS, a COFINS, a 

CSLL e a contribuição para o PIS/PASEP. Juntos, a arrecadação desses recursos representa 

cerca de 94% do total das receitas ligadas à seguridade social. Os Gráficos 03 e 04 demonstra 
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esses componentes, de acordo com dados de 2018. As despesas da seguridade social totalizaram 

R$ 993,7 bilhões, em 2018, enquanto as receitas somaram R$ 713,1 bilhões (MINISTÉRIO DA 

FAZENDA, 2018). 

 

Gráfico 4 - Receitas da Seguridade social em 2018 (em bilhões e % do total) 

 

Fonte: Adaptado do Senado Federal (2019) 

 

O déficit tem se tornado cada vez mais relevante, ficando acima de 4% do PIB em 2017 

e 2018. No período analisado, as receitas da seguridade apresentaram uma leve baixa a partir 

de 2016, nesse período o percentual de desvinculação foi alterado de 20% para 30%. Mas o que 

motivou o desequilíbrio foi o avanço acelerado das despesas.  Entre 2011 e 2018, o gasto da 

seguridade ultrapassou 12,2% e chegou a 14,6% do PIB (PREVIDÊNCIA, 2019). 

Se as despesas com militares da reserva ou reformados permanecessem classificadas na 

seguridade social, o desequilíbrio atual seria ainda maior em 2016, os gastos com militares 

passaram a ser classificados no orçamento fiscal deixando de ser computados junto as despesas 

da seguridade.  Atualmente, apenas as despesas com pensões militares fazem parte do 

orçamento da seguridade social. Caso as despesas com militares da reserva e reforma das Forças 

Armadas (R$ 24,0 bilhões) fossem computadas no orçamento na seguridade social, o déficit 

teria atingido R$ 304,6 bilhões em 2018. Sem a incidência da DRU, o déficit da seguridade 

social teria sido de R$ 171,0 bilhões em 2018. A desvinculação de contribuições sociais não 
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muda a natureza deficitária da seguridade, ou seja, mesmo sem a DRU, haveria déficit nos 

últimos onze anos (SENADO FEDERAL, 2019). 

Embora a DRU aumente o déficit da seguridade, seu impacto sobre o déficit da 

previdência é irrelevante. Isso porque, como visto anteriormente, a desvinculação não alcança 

as receitas previdenciárias tanto do RGPS quanto do RPPS.  

 
A exceção, apenas no caso do regime próprio, é a contribuição para o custeio das 

pensões militares, que sofrem a desvinculação. Em 2018, a parcela desvinculada das 

pensões militares foi de R$ 1,1 bilhão, pouco mais de 1% do déficit do RPPS para 

civis e militares ou 0,4% do déficit total da previdência do RGPS e RPPS (SENADO 

FEDERAL, 2019, p.29). 

 

Quanto aos impactos demográficos e seus reflexos nas contas da previdência social será 

analisado os impactos fiscais das despesas influenciadas pelo envelhecimento para o período 

de 2000 a 2050 de acordo com estudo realizado pela OCDE. Os gastos previdenciários 

relacionados à idade avançada, como as despesas com aposentadorias, inclusive as antecipadas, 

pensões por morte pagas a sobreviventes ou dependentes e, os benefícios de caráter não 

contributivo concedidos pela Assistência Social (IPEA,2017). 

No Brasil, de acordo com o anexo do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (PLDO), as despesas do RGPS, em relação do PIB, mantidas as regras atuais, 

deveria subir da posição atual de aproximadamente 7,14% do PIB em 2014, e 7,39% em 2015, 

para cerca de 17,20% do PIB, em 2060. Em 2014, de acordo com dados do Relatório Resumido 

de Execução Orçamentária (RREO) do governo federal do mês de dezembro daquele ano, as 

despesas com aposentadoria e pensões do RGPS em 2014, foram de respectivamente, R$ 263 

bilhões e R$ 96,7 bilhões, gerando uma despesa de R$ 359,7 bilhões (IPEA, 2019). 

No governo federal, de acordo com o RREO, os gastos com aposentadoria e pensões 

por morte do pessoal civil em 2014 foram de, respectivamente, R$ 42,2 bilhões e R$ 18,1 

bilhões, um gasto total de R$ 60,3 bilhões. Portanto, a partir desses dados, tem-se que a despesa 

com aposentadorias e pensões por morte no governo federal, considerando o RGPS e os RPPS 

civis, atingiu o patamar de 7,4% do PIB em 2014 (IPEA, 2017) 

Os impacto da demografia tende a ser expressivo, pois enquanto a população de 55 anos 

ou mais de idade vai de 34,5 milhões, em 2015, para 89,3 milhões, em 2100, ou seja, 159% 

mais que o dobro no período em análise, o grupo formado pelas pessoas de 20 a 64 anos de 

idade, ou seja, os economicamente ativos, diminui de 126,2 milhões para 97,1 milhões uma 

queda de 23% no mesmo intervalo, com isso a quantidade de pessoas de 20 a 64 anos para cada 

beneficiário de 55 anos ou mais cai de 3,6, em 2015, para 1,1 em 2100 (IPEA, 2017). 
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Gráfico 5 – Brasil: despesas com previdência, aposentadorias e pensões RGPS e RPPS 

(2015 – 2100) (Em % PIB) 

 
Fonte: Adaptado do IPEA (2019) 

NOTA: Impacto da demografia simulado com critério de elegibilidade, razão de emprego e entre produtividade 

média e benefício médio constantes.  

Esses dados apontam para uma piora relevante da relação entre contribuintes e 

beneficiários. Nessa simulação, conforme o gráfico 5, a despesa com aposentadorias e pensões 

por morte, incluindo o RGPS e os servidores civis de regimes próprios,  cresceria a uma 

estimativa de 8,4% do PIB em 2020, para 24,7% em 2100, ou seja, um incremento de 16,3 p.p. 

Na projeção anterior, baseada nos dados do IBGE, os resultados parecem satisfatórios (IBGE: 

8,3% em 2020 e 19,3% em 2060; ONU: 8,4% em 2020 e 20% em 2060) (IPEA, 2019). 

No estado do Ceará de 2000 a 2003, as receitas de contribuição e as despesas 

previdenciárias apresentavam valores muito próximos, com ocorrência de superávits 

previdenciário. A partir de 2004, houve um crescimento das despesas previdenciárias, que não 

foi seguido pelas receitas, ocasionando um déficit superior a R$ 500 milhões. Desde então as 

despesas continuaram superiores às receitas, mantendo-se estável até 2010 com diferença entre 

elas um pouco superior a R$ 500 milhões por ano. Em 2011, o déficit atingiu o valor de, 

aproximadamente, R$ 700 milhões, um aumento de 24% em relação ao apresentado em 2010 e 

continuou crescendo, até atingir um montante superior a R$ 1 bilhão, em 2014, 79% maior do 

que déficit, entre 2010 e 2014 (IPECE, 2015) 

A previdência dos servidores públicos estaduais vem sendo financiada por aportes 

realizados pelo Tesouro Estadual desde 2005 com valores próximos aos do déficit.  
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A despesa previdenciária líquida do Governo Estadual, de acordo com a Lei 

Complementar 12/1999, é definida como a diferença entre os gastos com pessoal 

inativo e pensionistas e as receitas de contribuição dos contribuintes e são limitadas a 

no máximo 12% da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado (IPECE, 2015, p.6) 

 

A despesa previdenciária líquida, que era negativa em 2003, em 2004 apresentou um 

crescimento, atingindo o maior valor da série 7,6% da RCL. De acordo com o IPECE (2015, 

p.6), “no período de 2004 a 2010 a despesa previdenciária líquida decresceu continuamente até 

comprometer de 4,6% da RCL, em 2010”. Em 2013, chega a 7% da RCL, mantendo-se nesse 

patamar até 2014. Já as despesas com aportes e contribuição patronal do Tesouro Estadual, 

cresceram consideravelmente entre 2003 e 2005, quando atingiram 13,6% da RCL, caindo nos 

anos de 2006 a 2008 ao patamar de 11% da RCL e permanecendo nesse nível até o ano de 2011. 

Em 2013 alcançou o valor de 13% da RCL estadual. Conclui-se com isso que nos últimos quatro 

anos, do período 2011 a 2014, o gasto previdenciário do Estado do Ceará vem crescendo de 

forma mais acelerada do que a Receita Corrente Líquida do Estado, o que demanda uma 

participação cada vez maior de recursos para o seu pagamento (IPECE, 2015). 

O quadro de servidores cearense com salários maior do que o teto é de 30%, como 

promotores, juízes e promotores e defensores públicos. O valor da arrecadação do estado e a 

contribuição dos trabalhadores não são suficientes para a remuneração integral do 

funcionalismo, e o Estado tem que complementar gerando um déficit nas contas da previdência 

do Ceará. Com cerca de 80 mil funcionários inativos e 60 mil ativos o déficit da previdência do 

Ceará vem crescendo mais e mais a cada ano, em 2015 chegou a 1,2 bilhões, em 2016 foi para 

1,4 bilhões, em 2017 foi para 1,5 bilhões, e previsão para o fechamento de 2018 em 1,7 bilhões 

(G1, 20018). 

O déficit da Previdência do Estado em 2019 foi de R$1,48 bilhão. Além da contribuição 

de 28% do Estado, o tesouro do Estado contribui com mais R$1,48 bilhão para pagar as 

aposentadorias e pensões. A previsão é de que este montante chegue a R$ 2,3 bilhões em 2022 

(CEARÁ, 2019). 

Em síntese, uma série de fatores vem contribuindo para o desequilíbrio nas contas da 

previdência social como um todo e, consequentemente, no regime próprio da previdência social 

tanto a nível nacional quanto no estado do Ceará, desde arrecadação incompatível com a 

despesas previdenciária desse regime, a fatores demográficos, e regras para concessão do 

benefício diferenciadas para servidores, conforme abordado anteriormente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar a situação financeira do RPPS 

brasileiro e do estado do Ceará, para responder o seguinte questionamento: qual fator impacta 

em maior medida o estado de insolvência do Regime Próprio de Previdência Social no Estado 

do Ceará? 

 No Estado do Ceará, assim como no Brasil, a despesa com a previdência vem se 

agravando por não estar em conformidade com a receita de arrecadação. Por meio dessa análise, 

evidenciou-se quais os fatores que mais impactam no resultado do regime próprio de 

previdência brasileiro e cearense, dos quais pode-se destacar o rápido e intenso processo de 

envelhecimento populacional que o Brasil e, consequentemente, o Ceará vem atravessando, 

que, nas próximas décadas, pode vir a colocar em risco a sustentabilidade da Previdência Social. 

Os gastos previdenciários relacionados à idade avançada, bem como as despesas com 

aposentadorias, inclusive as antecipadas, pensões por morte pagas a sobreviventes ou 

dependentes e, os benefícios de caráter não contributivo concedidos pela Assistência Social, 

levaram o governo a buscar mecanismos para garantir a sustentabilidade do sistema 

previdenciário, como a reforma previdenciária realizada recentemente para ajustar os impacto 

esperado do processo de envelhecimento. Ajustes como o fim da aposentadoria por tempo de 

contribuição é indispensável para a preservação desse sistema. 

Outro fator que contribui com o desequilíbrio nas contas públicas é a previdência dos 

militares das Forças Armadas, visto que o Brasil tem regra mais vantajosa para os militares, 

entretanto, o déficit da previdência dos militares fica prejudicada porque não há contribuição 

patronal. Conforme dados apresentados, o valor do benefício médio do RPPS chega a ser sete 

vezes superior ao benefício médio do RGPS. Os dados apontam que tanto o benefício quanto o 

déficit por beneficiário são superiores no regime público em relação ao regime geral, já que no 

RPPS abrange bem menos beneficiários do que o regime geral, pouco menos de 1 milhão, 

enquanto no RGPS tem mais ou menos 30 milhões de beneficiários.  

De modo geral, pressupõe-se que o problema previdenciário estaria mais relacionado à 

arrecadação do que propriamente ao crescimento do gasto. A arrecadação da dívida ativa não 

seria suficiente para cobrir sequer um ano de déficit. Quanto à DRU, embora aumente o déficit 

da seguridade, seu impacto sobre o déficit da previdência é irrelevante, visto que a 

desvinculação não alcança as receitas previdenciárias tanto do RGPS quanto do RPPS. 

Quanto à arrecadação atual, está compatível com a demanda de pagamentos do regime 

próprio no Estado do Ceará. Observou-se que a despesa previdenciária está em patamar 
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elevado, e ainda temos os problemas fiscais que dificultam a elevação da carga tributária. No 

Ceará, houve um crescimento das despesas previdenciárias, que não foi seguido pelas receitas, 

ocasionando déficit. A previdência dos servidores públicos estaduais vem sendo financiada por 

aportes realizados pelo Tesouro Estadual, o gasto previdenciário do Estado do Ceará tem 

aumentado mais rápido do que a Receita Corrente Líquida do Estado, exigindo um 

comprometimento cada vez maior de recursos para o seu pagamento.  

Em relação ao passivo previdenciário do Estado do Ceará, o valor da arrecadação do 

estado e a contribuição dos trabalhadores não são suficientes para a remuneração integral do 

funcionalismo sendo necessário que o Estado complemente, ocasionando assim déficit nas 

contas da previdência do estado. Em 2011, o déficit atingiu o valor de, aproximadamente, R$ 

700 milhões, um aumento de 24% em relação ao apresentado em 2010 e continuou crescendo 

até atingir um montante superior a R$ 1 bilhão em 2014, observou-se, portanto, que a déficit da 

previdência do Ceará vem crescendo a cada ano. Em 2015, chegou a 1,2 bilhões; em 2016, foi 

para 1,4 bilhões; em 2017, atingiu 1,5 bilhões, e a previsão para o fechamento de 2018 foi de 

1,7 bilhões, em 2019, chegou de R$1,48 bilhão, comprometendo os recursos do estado. 

Quanto aos efeitos do Regime Próprio vigente a longo prazo no Estado do Ceará, pode-

se observar que a reforma previdenciária estadual pouco difere da reforma nacional e ameniza 

as regras em alguns pontos para beneficiar o servidor estadual, como considerar as 80% maiores 

remunerações para o cálculo do benefício de aposentadoria, o  valor da 

pensão por morte será equivalente a 100% na hipótese de dependente com doença incapacitante, 

pedágio diferenciado e aumento de 1 ponto a cada um ano e meio, o que beneficia em 50% os 

servidores atuais, permitindo que se aposentem mais cedo. Com a manutenção dos direitos 

adquiridos, os efeitos da reforma só serão percebidos a médio e a longo prazo, uma vez que 

afetará mais os servidores que ingressarem no serviço público a partir da reforma.     

Diante do exposto, percebe-se que atualmente a Previdência Social não é sustentável, 

ou seja, o total da arrecadação incidente sobre os salários dos trabalhadores não está compatível 

com o total dos pagamentos de benefícios previdenciários, necessitando de aportes do estado 

para compensar a diferença entre o que é arrecadado e o total das despesas previdenciárias. 

Cabe ao Estado apenas a função de administrar e, em caso extremo, dar suporte financeiro ao 

sistema. Além disso, os benefícios concedidos devem estar de acordo com as contribuições 

realizadas ao longo da vida de trabalho do indivíduo. Com a correção desse desequilíbrio nas 

contas da previdência, o Estado poderá investir mais em infraestrutura, educação, segurança 

pública, entre muitos outros setores. 
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