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RESUMO 

 

Este estudo analisa a solvência dos regimes próprios de previdência social do Estado 

do Ceará após a “separação de massas” de servidores públicos civis e a criação de 

fundo específico para servidores militares. Foram analisados os fundos deficitários de 

forma individual e de forma consolidada, visto que o Estado faz aportes financeiros 

para honrar o pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões. O estudo 

utilizou o modelo econométrico denominado função de reação fiscal para avaliar a 

sustentabilidade da previdência pública cearense no período de 2004 a 2016, a partir 

de dados bimestrais coletados dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária 

e do sistema de contabilidade do Estado. Os resultados, de acordo com o modelo, 

apontam para a insolvência do fundo de previdência dos servidores civis, solvência 

do fundo dos servidores militares e de insolvência da dívida previdenciária 

consolidada do Estado do Ceará.  

 

Palavras-chave: Solvência. Regime Previdenciário Próprio. Ceará. 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes the solvency of the social security system in Ceará State after the 

"separation of masses" from public civil servants and the creation of a specific social 

security fund for military servants. The deficit social security funds were analyzed 

individually and on consolidated basis, since the State makes financial contributions to 

honor the payment of retirement and pension benefits. The study used the econometric 

model fiscal reaction function to evaluate the sustainability of public pensions 

“cearense” between 2004-2016, based on bimonthly data collected from the 

Summarized Budget Execution Reports and from the State accounting system. The 

results, according to the model, point to the insolvency of the pension fund of civil 

servants, solvency of the fund of the military servants and in the aggregate, insolvency 

of the social security debt of the State of Ceará. 

 

Keywords: Solvency. Self-Pension System. Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão fiscal responsável das finanças públicas é tema recorrente na 

sociedade e vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional e 

internacional. A forma como os governos financiam seus gastos e investimentos – seja 

pela arrecadação de tributos ou por endividamento – gera interesse dos cidadãos, da 

imprensa, de órgãos de fiscalização, de estudiosos de finanças públicas e de 

legisladores. Todos têm o mesmo interesse: garantir ou verificar se a alocação dos 

recursos públicos está sendo feita de forma eficiente. 

A previdência pública, seja pelo volume de recursos que administra e 

consume, seja pela importância social e econômica é tema obrigatório no estudo da 

gestão das finanças públicas. Neste sentido, o estudo dos regimes de previdência 

pública, seja o regime geral ou os regimes próprios de previdência vem despertando 

interesse de estudiosos quanto aos mais variados aspectos: forma de estruturação, 

regime de financiamento, formas de obtenção e gestão de receitas e regras de 

concessão de benefícios. 

A previdência pública do estado do Ceará está inserida nesse contexto e 

vem, assim como a grande maioria das previdências públicas brasileiras, acumulando 

sucessivos déficits e honrando parte de suas obrigações graças a aportes financeiros 

do tesouro estadual. Somente em 2016 foram aportados R$ 1,43 bilhões para honrar 

o pagamento de benefícios previdenciários e bancar seu déficit. Daí surgem perguntas 

inquietantes: Os regimes de previdências do estado do Ceará são sustentáveis?  Até 

que ponto o Estado vai ter condições financeiras de honrar com o pagamento de 

centenas de milhares de benefícios previdenciários concedidos e a conceder dada a 

insuficiência financeira dos seus fundos de previdência? 

Para tentar responder essas perguntas faremos um estudo detalhado dos 

regimes próprios de previdência social do estado do Ceará, seu histórico, origem, 

evolução, estrutura atual e composição. Nos deteremos na análise da viabilidade 

financeira dos fundos deficitários e na análise consolidada deste déficit sobre as 

finanças do Estado. 

A análise da sustentabilidade financeira da dívida previdenciária dos fundos 

de previdência do estado do Ceará será feita pela metodologia de função de reação 

fiscal adaptada para questões previdenciárias e disporemos de séries temporais de 

78 observações bimestrais de receita corrente líquida, despesas e receitas 
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previdenciárias para cada fundo no período de 2004 a 2016. O período selecionado 

já absorve os efeitos da Emenda Constitucional nº 41\2003 que instituiu a contribuição 

de inativos e pensionistas. 

A dissertação está organizada em cinco seções. Além desta introdução, a 

seção dois apresenta conceitos teóricos, um breve histórico da previdência no Brasil 

e, em especial, no Ceará, estrutura atual, fatos empíricos da previdência pública 

cearense e a literatura relacionada ao tema. A seção três apresenta a metodologia 

utilizada para inferir sobre a sustentabilidade dos fundos previdenciários. Na seção 

quatro são discutidos os resultados do exercício empírico. Por fim, na seção cinco são 

apresentadas as considerações finais. 
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2 PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

2.1 Breve histórico 

 

A evolução do sistema de proteção social no Brasil, conforme Bispo (2004), 

seguiu o mesmo roteiro do plano internacional: origem privada e voluntária, formação 

dos primeiros planos mutualistas e intervenção crescente do Estado. 

Os montepios foram as primeiras formas de previdência social. O Montepio 

Geral de Servidores do Estado (Mongeral), primeiro a ser criado, surgiu em 22 de 

junho de 1835. Em seguida temos a criação da “Caixa do Socorro” para os 

trabalhadores das estradas de ferros estatais por meio da Lei n 3.397, de 24/11/1888. 

O decreto nº 3.724, de 15/01/1919, instituiu responsabilidade para os 

empregadores em caso de acidentes de trabalho, exceto em caso de força maior ou 

dolo da própria vítima ou terceiros. No entanto, considera-se que a previdência social 

foi legalmente implantada no Brasil com o Decreto Legislativo n° 4.682, de 24/01/1923, 

conhecida como Lei Eloy Chaves, que criou as Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAP’s) para as empresas ferroviárias. Cada empresa tinha sua caixa de 

aposentadoria e pensão. 

Na sequência temos a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAP’s) que reuniu categorias profissionais, ao invés de empregados de determinada 

empresa. O primeiro Instituto a ser criado foi o Instituto de Aposentadorias e Pensões 

dos Marítimos em 29/06/1933 pelo Decreto n° 22.872. Foi também o primeiro de 

abrangência nacional. 

Em 26/08/1960 houve a edição da Lei nº 3.807 – Lei Orgânica da 

Previdência Social (LOPS) - que uniformizou a legislação previdenciária e abrangeu 

um maior número de segurados, como empregadores e profissionais liberais. A 

unificação administrativa dos institutos de aposentadorias e pensões se deu por meio 

do Decreto n° 72, de 21/11/1966, dando origem ao Instituto Nacional da Previdência 

Social (INPS). Em 27/06/1990 foi criado o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

resultante da fusão do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) com o Instituto 

de Administração Financeira da Previdência Social (IAPAS). 

A Constituição Federal de 1988 trouxe o termo Seguridade Social como o 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. 
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A Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, estabeleceu que a organização da 

previdência social observaria critérios que preservassem o equilíbrio financeiro e 

atuarial. Nesse momento o entendimento de equilíbrio financeiro e atuarial da 

previdência como seguro social ganha status constitucional. 

 

2.2 Regimes previdenciários no Brasil 

 

O Brasil possui duas categorias de regimes previdenciários: os regimes de 

filiação obrigatória e os regimes complementares de previdência cuja adesão é 

facultativa. 

Os regimes de filiação obrigatória são assim chamados por que uma vez 

estabelecido o vínculo laboral, contratual ou legal, a filiação é compulsória. São dois 

esses regimes: 

a) Regime Geral de Previdência Social – RGPS – agrega indivíduos que 

trabalham na iniciativa privada e servidores de entes públicos que não 

instituíram regime próprio de previdência social. Administrado pelo 

Instituto Nacional da Seguridade Social. 

b) Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – agrega os servidores 

públicos efetivos, civis e militares, da União, Estados, Distrito Federal e 

Munícipios que instituíram seus regimes próprios.  

Os regimes complementares de aposentadoria são regimes de adesão 

facultativa e se destinam a complementar a renda conforme capacidade contributiva 

e perspectiva futura de rendimentos. São classificados em três tipos: 

a) Entidade aberta de previdência complementar – EAPC – são entidades 

constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por 

objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário 

concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, 

acessíveis a quaisquer pessoas físicas. 

b) Entidades fechadas de previdência complementar – EFPC - também 

conhecidas como fundos de pensão, atuam sob a forma de fundações 

de direito privado ou de sociedade civil e não possuem fins lucrativos. 

São fechadas por que para aderir é necessário atender as condições 

estabelecidas pelos patrocinadores (empresas) ou instituidor (pessoa 

jurídica de caráter profissional, classista ou setorial). Como exemplo 
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temos a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) e a Caixa de 

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), dentre outras. 

c) Entidades Fechadas de Previdência Complementar do Setor Público – 

EFPCSP – se destinam a complementar a renda de servidores públicos 

efetivos da União, Estados, Distrito Federal e Munícipios que tenha 

optado por limitar os benefícios de aposentadoria e pensão de seus 

servidores ao teto do Regime Geral de Previdência Social, conforme art. 

40, §14 da Constituição Federal. 

 

2.3 Previdência dos servidores públicos 

 

A previdência social tem natureza securitária, na qual por meio de 

pagamento de contribuição o indivíduo adquire a condição de segurado e fica 

protegido de determinados riscos sociais, como acidentes, morte, velhice, deficiência, 

maternidade e reclusão. 

Ao longo das constituições brasileiras o servidor público foi adquirindo o 

direito ao benefício da aposentadoria sem ter que contribuir para a previdência social, 

um verdadeiro presente dado pelo Estado. Essa falta de vinculação ocorrida no 

passado entre contribuição do servidor e benefício ainda onera as finanças públicas 

dado os elevados déficits financeiro e atuarial que vêm sendo passados de geração 

para geração. 

Vejamos no quadro 1 a evolução constitucional de benefício de 

aposentadoria. 

 

Quadro 1 – Evolução do benefício de aposentadoria nas Constituições da República 
Brasileira 

Constituição Tipo de Aposentadoria Dispositivo 

CF 1891 Aposentadoria por Invalidez Art. 75 

CF 1934 

Aposentadoria por Invalidez Art. 170, 4º) 

Aposentadoria Compulsória por Idade Art. 170, 3º) 

Aposentadoria Voluntária para Juízes Art. 64, a) 

CF 1937 

Aposentadoria por Invalidez  Art. 156, e) 

Aposentadoria Compulsória por Idade Art. 156, d) 

Aposentadoria Voluntária para Juízes Arr. 91, a)  

Aposentadoria Compulsória por Motivação Política Art. 177  

Continua 
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Conclusão 
Quadro 1 – Evolução do benefício de aposentadoria nas Constituições da República 
brasileira  

Constituição Tipo de Aposentadoria Dispositivo 

CF 1946 

Aposentadoria por Invalidez Art. 191, I 

Aposentadoria Compulsória por Idade Art. 191, II  

Aposentadoria Voluntária Art. 191, § 1º  

CF 1967 e EC 
n° 1/1969 

Aposentadoria por Invalidez Art. 101, I 

Aposentadoria Compulsória por Idade Art. 101, II 

Aposentadoria Voluntária Art. 101, III  

CF 1988 

Aposentadoria por Invalidez Art. 40, I 

Aposentadoria Compulsória por Idade Art. 40, II 

Aposentadoria Voluntária Art. 40, III 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme relata Oliveira et al. (1999), até a instituição da Lei 8.112/90, o 

funcionalismo público federal contribuía apenas para o benefício de pensão por morte. 

Isso mostra que até bem pouco tempo a aposentadoria no funcionalismo público 

federal era totalmente descasada do custeio. 

A exigência de contribuições de servidores públicos federais para custear 

aposentadorias e pensões só ingressou na Constituição brasileira com a Emenda 

Constitucional n° 3, de 17/03/1993, conforme transcrito a seguir: “§ 6.º As 

aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com 

recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma da lei”. 

A exigência constitucional de equilíbrio financeiro e atuarial veio na Emenda 

Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de 1998, que alterou o caput do art. 40 da 

Constituição Federal, além de incluir a possibilidade de limitar o valor das 

aposentadorias do funcionalismo público ao teto estabelecido para o Regime Geral de 

Previdência Social, desde que institua Regime de Previdência Complementar. 
 

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste 
artigo. 
§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que 
instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos 
servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das 
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este 
artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201. 
 

A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, instituiu o 

caráter solidário do regime de previdência dos servidores públicos e a cobrança de 

contribuição de inativos e pensionistas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40
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Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
 

Outra medida importante visando combater o déficit da previdência do 

servidor público foi a instituição de idade mínima para aposentadoria de servidores 

públicos civis, algo que ainda não existe para trabalhadores vinculados ao Regime 

Geral de Previdência – RGPS - e vem sendo objeto de intensos debates.  

 

2.4 Previdência dos servidores públicos do Estado do Ceará 

 

A previdência dos servidores públicos do estado do Ceará tem roteiro 

traçado pelas Constituições Federais visto que essas normas eram de repetição 

obrigatória pelas Constituições Estaduais. 

O primeiro normativo a estruturar a previdência dos servidores públicos do 

estado do Ceará foi o Decreto n° 390, de 10 de novembro de 1938, que criou o Instituto 

de Previdência do Ceará (IPEC), autarquia que existe até os dias atuais. Entre as 

justificativas para criação do IPEC temos: “Considerando que a Associação dos 

Funcionários Públicos do Ceará não preenche integralmente os fins para que foi 

creada, nem pode se manter sem o auxílio do Governo do Estado”.  

Este decreto, que pode ser considerado moderno para a época, definia 

contribuição dos segurados e empregadores, os benefícios e fazia menção ao 

equilíbrio atuarial na concessão pensões e pecúlios em seu art. 7°. 

O IPEC foi passando por sucessivas reformulações. A partir da Lei n° 

3.574, de 13 de abril de 1957, passou a oferecer benefícios de pensões e pecúlios, 

assistência médica e assistência econômica (empréstimos a seus segurados). Ficou 

responsável pela administração das contribuições e pela concessão de benefícios de 

pensão por morte, pecúlios e assistência médica até o exercício de 1999, quando por 

meio da Lei Complementar n° 12, de 23 de junho de 1999, foi criado o Sistema Único 

de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos 

e dos Membros  de  Poder do Estado do Ceará – SUPSEC - que absorveu a parte 

previdenciária, unificou a administração de receitas e despesas, dando um caráter 

mais técnico a gestão da previdência estadual. O IPEC teve sua missão reformulada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40.
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passando a atuar somente na parte de saúde. Em 2007 foi redenominado para 

Instituto de Saúde de Servidores do Estado do Ceará (ISSEC). 

 

2.5 Estrutura previdenciária atual do Estado do Ceará 

 

A estrutura atual do sistema de previdência do estado do Ceará foi definida 

pelas Leis Complementares n°12/99 (instituiu o SUPSEC), alterada pela Lei 

Complementar n° 123, de 16 de setembro de 2013, e pela Lei Complementar n° 13, 

de 20 de julho de 1999, que instituiu o Fundo de Previdência Parlamentar – FPP. A 

figura 1 mostra a estrutura previdenciária do estado do Ceará. 

 

Figura 1 – Estrutura previdenciária do Estado do Ceará 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Fundo de Previdência Parlamentar é destinado exclusivamente aos 

deputados e ex-deputados estaduais do Ceará. Embora considerado um regime 

próprio de previdência tem características não permitidas aos RPPS, como adesão 

facultativa e direito de retirada com reembolso de contribuições para deputados não 

reeleitos. Art. 16, § 5º, da Lei Complementar n° 13. 

O dispositivo da Constituição cearense e a Lei Complementar n° 13 que 

permitem a existência do FPP estão sendo questionados no Supremo Tribunal 

Federal por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5263. Além do Estado 

do Ceará, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul e Sergipe mantém institutos de aposentadoria parlamentar. 
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A criação do SUPSEC se deu logo depois da reforma promovida pela 

Emenda constitucional n° 20/98. Faz parte do esforço para uma gestão mais técnica 

e atuarialmente responsável da previdência social. Engloba todos os servidores 

públicos efetivos do estado, civis e militares. Inicialmente eram segurados também 

alguns serventuários da justiça. Posteriormente estes foram enquadrados no Regime 

Geral de Previdência Social por conta de decisão judicial. 

O SUPSEC passou a fazer a gestão das receitas e despesas 

previdenciárias de forma unificada. Antes de sua criação as pensões eram 

administradas pelo IPEC e as aposentadorias eram concedidas e bancadas pelo 

tesouro estadual. Essa ausência de vinculação contribuição-benefício e de normas 

atuariais rígidas, entre outros motivos, fizeram que o SUPCEC nascesse deficitário 

financeira e atuarialmente. 

Outro dado que chama atenção é a evolução etária da população. Segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população cearense com 

mais de 65 anos passará de 5,88%, em 2000, para 11,46%, em 2030. 

A União editou a Lei nº 9.717/98 que disciplinou a organização e 

funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social visando buscar o 

equilíbrio financeiro e atuarial. A portaria MPS nº 403/2008 elencou medidas para 

amortização do déficit atuarial, seja por meio de alíquota suplementar, aportes 

periódicos de valores preestabelecidos e, na inviabilidade destes, segregação de 

massas de segurados.  

O Estado do Ceará, dado o valor exorbitante do seu déficit atuarial, 

segregou as massas dos seus segurados e editou a Lei Complementar nº 123, de 16 

de setembro de 2013. Essa lei criou três fundos administrados pela gestora SUPSEC: 

FUNAPREV, PREVMILITAR e PREVID. 

O FUNAPREV – Fundo Financeiro FUNAPREV ficou responsável pela 

administração das massas de servidores civis ativos que ingressaram nos quadros do 

estado até 31 de dezembro de 2013 e pela administração de benefícios de 

aposentadorias e pensões, concedidas e a conceder, destes mesmos servidores. O 

fundo existirá até o pagamento do último benefício a esses segurados. Continua como 

regime de repartição simples1. Não receberá novos contribuintes. 

                                                           
1 Regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente 
federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, em um determinado exercício, sejam 
suficientes para o pagamento dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de acumulação de 
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PREVID – o Fundo Previdenciário PREVID terá como segurados os 

servidores civis que ingressarem no serviço público a partir de primeiro de janeiro de 

2014. Tem prazo de duração indeterminado. Esses servidores constituem a chama 

“massa nova”. Uma vez criado o regime de previdência complementar previsto no art. 

40, §14, os servidores civis que ingressarem após a instituição deste fundo terão como 

limite máximo de aposentadorias e pensões o teto estabelecido para o Regime Geral 

de Previdência Social. Estruturado sob o regime de capitalização2. 

Cabe ressaltar que a limitação de benefício ao teto do RGPS por si só não 

garante o equilíbrio financeiro e atuarial, visto que o servidor contribuirá para o 

PREVID somente até o valor do teto e caso queira um benefício superior contribuirá 

para o regime de previdência complementar. Ou seja, a despesa terá um limite, mas 

a contribuição do servidor (receita para o fundo) também será menor. O equilíbrio vai 

depender da boa administração dos recursos, critérios de eletividade aos benefícios 

e de fatores de econômicos, demográficos (longevidade da população) e da razão de 

dependência previdenciária3. 

PREVIMILITAR – O Fundo Financeiro PREVMILITAR possui como 

segurados os servidores militares. Tem prazo de duração ilimitado. Os servidores 

militares ficaram em um fundo específico, mas não houve a separação da massa entre 

novos e antigos servidores por data de ingresso, como ocorreu com os servidores 

civis. O regime continuará de repartição simples, na qual a geração atual em tese 

banca a aposentadoria dos antigos servidores e terá sua aposentadoria bancada 

pelas futuras gerações. 

As pensões e aposentadorias de servidores militares do estado não ficarão 

limitadas ao teto do Regime Geral de Previdência Social, como no caso dos servidores 

civis que ingressarem após a instituição do regime de previdência complementar. 

Conforme Caetano, (2007, p. 29) “há categorias específicas que podem contar com 

regras diferenciadas de aposentadoria, como é o caso, em vários países, dos militares 

e dos profissionais da área de segurança”. 

                                                           
recursos, admitindo-se a constituição de fundo previdencial para oscilação de risco. Art. 2°, XIII, portaria 
MPS 403/2008. 
2 Regime em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio, a serem pagas pelo ente 
federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas, acrescidas ao patrimônio existente, 
às receitas por ele geradas e a outras espécies de aportes, sejam suficientes para a formação dos 
recursos garantidores a cobertura dos compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de 
administração. Art. 2°, XI, portaria MPS 403/2008. 
3 Razão entre o número de beneficiários e de contribuintes de um sistema. 
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As especificidades das atividades militares, seja pelo risco de vida, 

exigências físicas ou outros fatores inerentes a atividade justificam a diferenciação de 

regras. 
 

As especificidades desta categoria dificilmente permitirão a criação de um 
regime securitário atuarialmente viável, pois a aposentação é frequentemente 
precoce, seja pelas rigorosas exigências físicas ou, mesmo, por critérios de 
hierarquia, quando, por exemplo, um militar pode ser compulsoriamente 
aposentado em razão de ter sido preterido na promoção por oficial mais 
moderno (IBRAHIM, 2009, pag. 767). 
 

Os três fundos são independentes: seu patrimônio, receitas e despesas não 

se comunicam. Não há solidariedade, subsidiariedade ou supletividade entre os 

fundos. 

 

2.6 Evidências empíricas 

 

2.6.1 Posição financeira 

 

Para ser considerado equilibrado financeiramente as receitas 

previdenciárias (contribuições dos servidores, contribuição patronal, receitas 

patrimoniais e outras receitas por ventura existentes) devem ser suficientes para 

pagar as despesas com benefícios concedidos. Conforme tabelas 1 e 2 verificamos 

que existe insuficiência financeira tanto para servidores civis e militares no período 

analisado, sendo necessário aportes do tesouro estadual para honrar benefícios 

previdenciários. 

 

Tabela 1 – Receita, despesa, déficit financeiro e aporte do SUPSEC\FUNAPREV  

Ano 
SUPSEC - FUNAPREV - CIVIS 

Receita Despesa Déficit Aporte 

2004 377.483.580,27 648.745.770,31 -271.262.190,04 287.600.757,62 
2005 465.257.354,58 721.766.906,88 -256.509.552,30 309.884.728,76 
2006 477.683.012,92 822.150.421,75 -344.467.408,83 328.219.339,89 
2007 554.345.997,88 882.063.294,01 -327.717.296,13 367.018.195,61 
2008 621.386.033,77 969.623.814,78 -348.237.781,01 363.242.323,96 
2009 718.467.226,77 1.061.438.336,36 -342.971.109,59 383.558.729,91 
2010 842.689.424,73 1.189.297.913,24 -346.608.488,51 404.680.532,41 
2011 848.276.185,98 1.328.710.926,44 -480.434.740,46 516.048.201,63 
2012 915.254.669,10 1.562.804.794,04 -647.550.124,94 581.600.181,41 
2013 998.981.002,34 1.759.105.152,20 -760.124.149,86 724.510.781,54 
2014 1.129.021.943,40 1.952.975.563,37 -823.953.619,97 814.476.506,51 

Continua 
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Conclusão 
Tabela 1 – Receita, despesa, déficit financeiro e aporte do SUPSEC\FUNAPREV 

Ano 
SUPSEC - FUNAPREV - CIVIS 

Receita Despesa Déficit Aporte 

2015 1.190.471.434,46 2.203.713.955,10 -1.013.242.520,64 1.006.848.602,88 

2016 1.198.025.696,77 2.386.744.950,38 -1.188.719.253,61 1.215.650.470,40 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da SEFAZ\CE 

 

Tabela 2 – Receita, despesa, déficit financeiro e aporte do SUPSEC\PREVMILITAR 

Ano 
SUPSEC - PREVMILITAR - MILITARES 

Receita Despesa Déficit Aporte 

2004 65.125.568,79 147.590.095,83 -82.464.527,04 36.616.020,59 
2005 77.672.658,10 161.305.027,51 -83.632.369,41 65.628.163,54 
2006 82.363.617,22 181.211.407,65 -98.847.790,43 70.354.461,40 
2007 93.842.473,59 202.072.477,55 -108.230.003,96 88.464.274,65 
2008 104.652.238,08 203.498.887,18 -98.846.649,10 96.059.027,93 
2009 117.968.636,82 219.629.651,53 -101.661.014,71 41.986.780,72 
2010 131.473.873,21 237.032.293,88 -105.558.420,67 63.125.633,03 
2011 143.648.736,54 260.887.426,89 -117.238.690,35 104.636.331,87 
2012 211.022.585,96 392.325.203,58 -181.302.617,62 217.174.241,75 
2013 247.710.097,80 429.443.099,02 -181.733.001,22 277.207.885,70 
2014 262.613.497,49 461.229.840,24 -198.616.342,75 220.185.002,89 
2015 269.163.101,09 502.349.376,28 -233.186.275,19 210.942.945,59 
2016 319.277.936,72 509.470.108,31 -190.192.171,59 216.514.714,23 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da SEFAZ\CE 

 

Somente no exercício de 2016 o tesouro estadual necessitou aportar 

recursos no montante de R$ 1.432.165.184,63 para cobrir déficit da previdência 

estadual. Esse valor correspondeu a 8% de toda a receita corrente líquida do estado.  

Os dados também mostram que praticamente metade do gasto 

previdenciário do SUPSEC em 2016 foi bancado com aportes do tesouro estadual. 

Destes, 85% se destinaram a cobrir insuficiência financeira do FUNAPREV e 15% do 

PREVMILITAR.  

 

2.6.2 Posição atuarial 

 

Para ser considerado equilibrado atuarialmente é necessário que haja 

equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações 

projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo. Projeta-se as receitas e despesas 

com base nas características biométricas, demográficas e econômicas da população 
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analisada para verificar se existe equilíbrio. O prazo de projeção estabelecido pelas 

normas do Ministério da Previdência Social é de 75 anos. 

As avaliações atuarias do SUPSEC a partir de 2010 estão listadas na tabela 

a seguir: 

 

Tabela 3 – Evolução do resultado atuarial do SUPSEC\FUNAPREV\PREVMILITAR 

Ano 
Resultado Atuarial 

SUPSEC FUNAPREV PREVMILITAR PREVID 

2010 -28.538.965.091,76 - - - 
2011 -33.045.146.661,23 - - - 
2012 -38.925.118.571,25 - - - 
2013 -45.202.847.555,06 - - - 
2014 - -108.535.990.345,45 -45.964.802.627,41 666.172.102,74 
2015 - -105.082.686.158,19 -92.160.571.198,02 1.149.236,84 
2016 - -106.014.559.373,84 -42.460.873.888,33 60.541.767,82 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos Demonstrativos de Resultado de Avaliação Atuarial (DRAA) 
anuais da SEPLAG\CE 
 

O déficit atuarial projetado acumulado para os próximos 75 anos para o 

FUNAPREV e PREVMILITAR é da ordem de 148 bilhões de reais. Conforme quadro 

de projeção atuarial de 2014, último ano cuja grade do DRAA disponibilizou essas 

projeções por exercício, o maior déficit atuarial projetado por exercício para o 

FUNAPREV e PREVMILITAR ocorrerá no período de 2024 a 2030, sendo da ordem 

de 3,5 bilhões por ano, somado os dois fundos. A partir dessa data os déficits caem 

por conta das características da população. 

A elevação do déficit atuarial de 45 bilhões em 2013 para a ordem de 154 

bilhões em 2014 se deve a mudança de critério de capitalização na avaliação atuarial. 

A partir da separação das massas os valores não são mais trazidos a valor presente4 

visto que são gastos para cobrir despesas correntes. 

Outro dado que chama atenção é a relação entre servidores ativos e 

inativos\pensionistas, totalmente inadequado para um regime de repartição simples, 

embora em 2016 a contribuição de inativos e pensionistas, exigência definida pela 

Emenda Constitucional nº 41\2003, tenha representado 18% do total de contribuições 

                                                           
4 § 3º A avaliação atuarial que indicar a segregação da massa e as reavaliações atuariais anuais 
posteriores deverão apurar separadamente, sem prejuízo de outras informações solicitadas em 
conformidade com o art. 15 desta Portaria: 
I - Para o Plano Financeiro: o resultado atuarial e as projeções atuariais de receitas e despesas 
avaliados a taxa real de juros referencial de 0% (zero por cento).  Art. 21, § 3º, I, da portaria 403/2008 
do MPS. 
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de segurados do FUNAPREV e 7% das contribuições de segurados do 

PREVMILITAR. 

 

Tabela 4 – Número de segurados – FUNAPREV\PREVMILITAR 

Tipo de Segurado FUNAPREV PREVMILITAR 

Ativos 40.877 17.879 
Inativos 53.677 5.957 
Pensionistas 10.823 7.061 
Razão Ativos/ (Inativos+Pensionistas) 0,63 1,37 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados do DRAA de 2016 da SEPLAG\CE 

 

Como observamos na tabela 4, existe menos de um trabalhador ativo para 

bancar os inativos e pensionistas do FUNAPREV e 1,37 trabalhadores ativos para 

custear os benefícios do PREVMILITAR. Mesmo que 4.538 servidores efetivos civis 

nomeados no período 2014-2016 e já vinculado ao PREVID (regime capitalizado) 

fossem considerados no FUNAPREV a relação pouco se alteraria.  Outro dado 

importante é que da força de trabalho ativa vinculada ao FUNAPREV, 12.440 

servidores, 30% do total, já preencheram os requisitos de elegibilidade do benefício 

de aposentadoria. 

Dentre as várias medidas discutidas para financiar o déficit estão a venda 

de ativos, transferência de ativos para o RPPS, aumento de aporte, elevação de idade 

mínima, aumento de contribuição e separação de massas. 

O Estado do Ceará por meio da Lei Complementar n° 123/2013 promoveu 

uma reforma estrutural no seu sistema previdenciário, separando as massas, 

capitalizando o sistema de financiamento de novos servidores e criando a 

possibilidade de limitar o valor dos benefícios ao teto do RGPS. 

Outra medida foi o aumento de contribuição dos servidores e da 

contribuição patronal que vai passar de 11% e 22%, respectivamente, para 14% e 

28%, sendo esse aumento escalonado em 1% ao ano a partir de 2017. 

As especificidades do FUNAPREV e PREVMILITAR geradas pela Lei 

Complementar nº 123/2013 nos inspirou a testar a sustentabilidade da dívida 

previdenciária do SUPSEC, de forma agregada e individualmente, dado que o 

FUNAPREV se extinguirá com o decurso do tempo e o PREVMILITAR não faz 

distinção entre novos e antigos servidores, continuando com o pacto intergeracional, 

sistema de repartição simples, com perspectivas deficitárias.  
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Uma vez extinto o FUNAPREV pela morte do último segurado, a dívida do 

PREVMILITAR seria sustentável? Procuraremos responder essa inquietação pela 

metodologia desenvolvida por Bonh (1998,2007). 

O FPP e o PREVID não serão testados, pois são fundos recentes que não 

herdaram déficits financeiros ou atuariais e estão numa fase de acumulação de 

recursos, com poucos benefícios concedidos. 

 

2.7 Literatura relacionada 

 

O estudo da sustentabilidade da dívida pública é relativamente recente. 

Hamilton e Flavin (1986) realizaram o estudo da sustentabilidade fiscal do déficit 

orçamentário americano no período de 1960 a 1984 e propuseram o teste de raiz 

unitária. Hakkio e Rush (1991) testaram a sustentabilidade fiscal verificando se havia 

cointegração entre os gastos, inclusive de pagamento de juros, e as receitas 

governamentais. A sequência desta literatura se dá com Bohn (1998, 2007), o qual 

propõe uma forma alternativa de avaliação da sustentabilidade independente de 

qualquer condição sobre o comportamento da taxa de juros, intitulada função de 

reação fiscal. 

Nogueira (2012) faz um estudo detalhado da posição financeira e atuarial 

dos RPPS existentes, separando-os em grupos, e constata que para os estados, 

capitais e municípios com mais de 400 mil habitantes a situação é “crítica” ou 

“preocupante” em relação aos indicadores analisados. Para os munícipios com menos 

de 400 mil habitantes (também escalonados em grupos) prevalece a situação como 

razoável ou confortável. 

Bispo (2004), a partir da análise de dados empíricos de regimes próprios 

de munícipios baianos (oito dispunham de dados acessíveis), constatou que 

apresentam ou apresentarão no longo prazo situações de desequilíbrio financeiro e 

atuarial, indicando comprometimento do nível de sustentabilidade desses regimes.  

Não obstante os RPPS dos municípios de maior porte apresentarem desequilíbrio 

mais acentuado atualmente, os RPPS de municípios menores são os que tendem a 

enfrentar situações mais graves no futuro. O cenário delineado levou a concluir que 

os RPPS pesquisados não serão capazes de contribuir com o equilíbrio fiscal dos 

municípios que os abrigam. 
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Silva (2014) confrontou o resultado dos Demonstrativos de Resultado das 

Avaliações Atuariais (DRAA's) dos munícipios cearenses que instituíram RPPS com 

resultados apurados por metodologia própria a partir de registros disponíveis nas 

tabelas de agentes públicos municipais cearenses, encaminhadas ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado do Ceará e encontrou divergências significativas, 

apurando um déficit atuarial consolidado equivalente a 32,50% do informado nos 

DRAA's. Concluiu que os entes previdenciários deficitários não oferecem estrutura 

para o acúmulo de recursos para o pagamento de compromissos definidos nos planos 

de benefícios, em outras palavras, não há garantias de recursos necessários para 

pagamento dos benefícios projetados.  

Matos, Melo e Simonassi (2012) utilizaram as rubricas previdenciárias 

arrecadação líquida, despesa com benefícios, saldo previdenciário e a série do 

Produto Interno Bruto (PIB) para realizar uma análise inédita a fim de estudar a 

sustentabilidade do Regime Geral de Previdência Social do Brasil no período de 1990 

a 2010. O trabalho revelou uma trajetória recente não explosiva para a previdência 

social brasileira em três dos quatro períodos analisados. Utilizaram três metodologias 

– teste da estacionariedade da série temporal de déficits previdenciário, cointegração 

das séries de receitas e despesas previdenciárias e função de reação fiscal, sendo o 

resultado do trabalho embasado neste último, pelo fato da avaliação da 

sustentabilidade ser independente de qualquer condição sobre a taxa de juros e 

apresentar resultados mais consistentes que nas outras duas metodologias. 

Matos, Koury e Simonassi (2013) por meio do estudo “Uma Função de 

Reação para Análise da Sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores do Estado do Ceará no período de 2003-2102”, utilizando a metodologia 

proposta por Bohn (1998, 2007) adaptada para questões previdenciárias chegaram à 

conclusão que o saldo previdenciário do Sistema Único de Previdência do Servidores 

do Estado do Ceará – SUPSEC -  é insolvente para o período analisado. Foram 

analisados no estudo as variáveis receita previdenciária, despesa previdenciária, 

aporte do estado para cobertura de déficits e receita corrente líquida.  

Barros (2013) utilizando as mesmas variáveis, exceto aporte financeiro, e 

o mesmo período de análise, também para o SUPSEC, mas utilizando as 

metodologias de teste da estacionariedade da série de déficits previdenciário e 

cointegração das séries de receitas e despesas previdenciárias chegou à conclusão 

que o déficit do previdenciário do SUPSEC não tem tendência explosiva. 
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Este trabalho vai analisar a sustentabilidade do regime próprio de 

previdência do estado do Ceará – SUPSEC – no período de 2004 a 2016, levando em 

consideração as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 123/2013. Assim, 

analisaremos a sustentabilidade do regime dos servidores civis abrigados no 

FUNAPREV e dos servidores militares abrigados no PREVMILITAR. Também 

faremos a análise de viabilidade destes fundos de forma agregada. Todas as análises 

utilizam a metodologia da função de reação fiscal desenvolvida por Bonh. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Sustentabilidade fiscal 

 

O conceito de sustentabilidade fiscal surgiu da preocupação com o grau de 

endividamento público e até que ponto os governos conseguiriam honrar com os 

compromissos assumidos com investidores e continuar se financiando, seja por meio 

de emissão de títulos públicos ou por contração de empréstimos e financiamentos. A 

sustentabilidade fiscal está relacionada ao conceito teórico de restrição orçamentária 

intertemporal. 

Em uma economia com infinitos períodos, a restrição orçamentária em 𝑡 

pode ser expressa da seguinte forma: 

 

𝐵𝑡 = (1 + 𝑟𝑡)𝐵𝑡−1 + (𝐺𝑡 − 𝑅𝑡)   (1) 

                                                                          

onde: 

𝐵𝑡 é o estoque da dívida pública em t. 

𝑟𝑡 é a taxa de juros incidente sobre a dívida pública em t. 

𝐺𝑡 são os gastos nominais do governo em bens e serviços em t (exceto despesas com 

juros sobre a dívida). 

𝑅𝑡 arrecadação nominal com impostos, taxas, contribuições e outras receitas. 

Havendo previsão perfeita, é possível associar o estoque inicial de dívida 

𝐵0 a um fluxo infinito descontado de receitas e despesas por meio da seguinte relação: 

 

𝐵0 = lim
𝑛→∞

𝛱𝑡=1
𝑛 (

1

1 + 𝑟𝑡
) 𝐵𝑛 + ∑ [

𝑅𝑡 − 𝐺𝑡

𝛱𝑗=1
𝑡 (1 + 𝑟𝑗)

]

∞

𝑡=1

 (2) 

 

Assume-se que nem mesmo o governo seja capaz de renegociar a dívida 

infinitas vezes, o que implica valor nulo para o limite à direita da relação (2). O modelo 

da equação intertemporal pode ser representado por: 
 

𝐵0 = ∑ [
𝑅𝑡−𝐺𝑡

𝛱𝑗=1
𝑡 (1+𝑟𝑗)

]∞
𝑡=1      (3) 
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3.2 Metodologias comumente utilizadas 

 

Inferir estatisticamente sobre a solvência ou sustentabilidade da dívida de 

uma entidade governamental a partir de séries temporais de receitas, gastos ou 

déficits, é um desafio e consiste em um mainstream em finanças públicas. As 

metodologias comumente utilizadas para inferir sobre a sustentabilidade de uma 

política fiscal a partir de séries temporais de receitas, gastos e déficits são o teste de 

raiz unitária, cointegração de receitas e despesas e função de reação fiscal. Todas se 

fundamentam no conceito de restrição orçamentária intertemporal como condição de 

equilíbrio a ser atendida. 

O teste de raiz unitário procura identificar o caráter explosivo ou não da 

série temporal analisada e determinar a violação ou observância da restrição 

orçamentária intertemporal. Foi proposta inicialmente por Hamilton e Flavin (1986) em 

estudo sobre a sustentabilidade fiscal do déficit orçamentário do governo americano 

no período de 1960 a 1984. 

No teste de cointegração de receitas e despesas a restrição orçamentária 

intertemporal é obedecida quando se evidencia uma relação de cointegração entre 

despesa fiscal, incluindo juros, e arrecadação fiscal. 

A função de reação fiscal proposta por Bonh (1988), sustenta que a 

restrição orçamentária intertemporal do governo passa a ser atendida caso se 

evidencie uma reação positiva do superávit primário em 𝑡 em razão de elevações da 

relação dívida/PIB em 𝑡 − 1. Em outras palavras, quando há uma elevação da 

dívida/PIB os governos devem elevar seus superávits ou reduzir seus déficits, seja 

pelo aumento de receitas ou redução de despesas, de forma a manter a dívida em 

patamares sustentáveis.  

Este trabalho analisará a sustentabilidade da dívida previdenciária do 

estado do Ceará por meio da função de reação fiscal adaptada para questões 

previdenciárias. A literatura indica ser a metodologia mais adequada para análise de 

sustentabilidade da política de endividamento público. Segundo Matos (2012), além 

de estar bem especificado econometricamente quando da presença de quebras 

estruturais e sazonalidade, também capta a resposta positiva ou negativa na geração 

de superávit primário no período corrente, dado um choque na dívida pública no 

período anterior, agregando propriedades dinâmicas da dívida.  Além disso, a técnica 

independe de qualquer condição sobre o comportamento da taxa de juros. 
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O teste de raiz unitária e a cointegração de receitas e despesas sofrem 

críticas quanto a sua validade. Segundo Bohn (2007), a sustentabilidade observada 

no teste de raiz unitário ou na cointegração de receitas e despesas pode estar 

associada à estacionariedade obtida a partir de qualquer número finito de 

diferenciações, havendo uma ampla classe de processos estocásticos que satisfazem 

a restrição orçamentária (3), mesmo sendo reprovados pelos testes de raiz unitária ou 

de cointegração. Além disso, os resultados da estacionariedade obtidos por meio da 

técnica de raiz unitária podem não ser robustos nas conclusões de acordo com o teste 

utilizado. Os resultados podem ser inconsistentes em pequenas amostras ou na 

presença de quebras estruturais. Simonassi (2007) alerta que os testes de raiz 

unitárias quase sempre negligenciam as medidas corretivas adotadas pelos governos. 

Quanto a cointegração é possível que as séries de receitas e despesas 

sejam integradas de mesma ordem, porém não cointegradas, e, ainda assim, seja 

atendida a condição de restrição orçamentária intertemporal (3). 

 

3.3 Função de reação fiscal  

 

A função resposta proposta por Bohn (1998, 2007), inicialmente associada 

a problemas fiscais, foi adaptada para questões previdenciárias e ficou definida pela 

relação que segue: 
 

𝑠𝑝𝑡 = μ + 𝛼𝑒𝑑𝑝𝑡−1 + 𝛽𝑑𝑝�̃� + 𝛾𝑟𝑝�̃� + 𝜀𝑡              (4) 

 

onde: 

𝑠𝑝𝑡 é o saldo previdenciário mensal em 𝑡, ou seja, consiste na arrecadação líquida em 

𝑡, 𝑟𝑝𝑡, subtraída da despesa com benefícios previdenciários em 𝑡, 𝑑𝑝𝑡, todas 

calculadas em razão do PIB; 

𝑟𝑝�̃� consiste no desvio das receitas previdenciárias em relação as receitas obtidas via 

filtro de Hodrick-Prescott. 

𝑑𝑝�̃� consiste no desvio das despesas previdenciárias em relação as despesas obtidas 

via filtro de Hodrick-Prescott. 

𝑒𝑑𝑝𝑡 consiste no estoque da dívida previdenciária em 𝑡, como razão do PIB acumulado 

dos últimos doze meses. A opção por dados acumulados se justifica para evitar 

problemas de possível sazonalidade nos fluxos mensais. 
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O estoque da dívida previdenciária não se confunde com o passivo atuarial 

- de registro obrigatório pelas normas contábeis -  apurado na avaliação atuarial. É 

uma proxy utilizada para testar a sustentabilidade da política previdenciária a partir de 

déficits financeiros acumulados.  

No modelo testado os dados estão em agrupados por bimestre e o PIB foi 

substituído pela Receita Corrente Líquida, visto que constituem as receitas próprias 

geradas ente público para honrar seus compromissos. 

O modelo econométrico se limita a aspectos financeiros e econômicos para 

testar a capacidade do Estado de manter os compromissos previdenciários a partir do 

comportamento das receitas e despesas previdenciárias e da Receita Corrente 

Líquida. O modelo não considera as características biométricas e demográficas da 

população analisada, alteração de idade mínima para concessão de aposentadoria, 

política recursos humanos – reposição de servidores por concurso ou terceirização – 

ou mudanças tecnológicas que demandem menos pessoal para que o Estado cumpra 

sua missão junto a sociedade, dada a inexistência de dados na periodicidade 

requerida.  
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4 EXERCÍCIO EMPÍRICO 

 

4.1 Base de dados 

 

Os dados de receitas, despesas e aportes, segregados por civis e militares, 

foram extraídos dos registros do Sistema Integrado de Contabilidade (SIC), sistema 

responsável pela execução orçamentária e contábil do estado até o exercício de 2011, 

e a partir de 2012, do Sistema de Gestão Governamental por Resultados – S2GPR. 

 Os dados obtidos foram comparados com valores publicados no anexo III 

– Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - e anexo V – Demonstrativo das 

Receitas e Despesas Previdenciárias dos Regimes Próprios de Previdência Social - 

do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), de periodicidade 

bimestral. Nessa verificação podemos constatar que os aportes do exercício de 2004 

estavam compondo a receita previdenciária por conta da grade do anexo V e que, a 

partir de 2006, este mesmo anexo passou a incluir as receitas e despesas do FPP. 

Feitas as devidas observações, individualizamos os valores de civis e militares e 

alocamos a cada um dos fundos – SUPSEC (FUNAPREV, PREVMILITAR, PREVID) 

e FPP. 

As receitas previdenciárias são compostas de contribuições de segurados 

ativos, inativos e pensionistas, contribuição patronal paga pelo estado, rendimentos 

de aplicação financeira de eventuais disponibilidades de caixa e compensação 

previdenciária paga pelo Regime Geral de Previdência Social. Os rendimentos de 

aplicação financeira foram alocados proporcionalmente ao valor das receitas de civis 

e militares. Já a compensação previdenciária foi considerada toda como receita do 

FUNAPREV por que essa é a prática adotada mesmo após a criação dos três fundos 

previdenciários em 2014, que individualizou a contabilidade. 

As despesas previdenciárias foram alocadas conforme se destinavam 

pagamento de benefícios a pessoal civil ou militar. 

A variável estoque da dívida previdenciária foi calculada como razão da 

receita corrente líquida acumulada dos últimos doze meses. A opção por dados 

acumulados evita problemas com possível sazonalidade nos fluxos bimestrais. 

No gráfico 1 podemos observar o comportamento das receitas, despesas e 

saldo previdenciário do FUNAPREV e PREVMILITAR. 
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Gráfico 1 – Receitas, despesas e saldo previdenciário do FUNAPREV e 
PREVMILITAR em razão da Receita Corrente Líquida 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ\CE 

 

Em ambos os fundos as despesas são superiores as receitas, gerando 

sucessivos déficits que são bancados pelo tesouro estadual. De 2004 até 2011, salvo 

2009, houve um movimento descendente da relação despesa\RCL, tendo logo em 

seguida assumido um movimento ascendente. Esse movimento se refletiu no saldo 

previdenciário. 

Já no gráfico 2, percebemos um movimento ascendente em ambas as 

relações, sendo que o estoque da dívida de obrigações do FUNAPREV teve um 

movimento acentuado a partir de 2014, refletindo a ausência de novos entrantes e, 

por conseguinte, de novas receitas, enquanto o estoque de dívida do PREVMILITAR 

se manteve constante a partir de 2015.  
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Gráfico 2 – Estoque da dívida previdenciária em razão da Receita Corrente Líquida 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da SEFAZ\CE 

 

4.2 Estatística descritiva 

 

As tabelas 5, 6 e 7 apresentam estatísticas descritivas das séries de 

receitas e despesas previdenciárias, receita corrente líquida e aporte para cobertura 

de insuficiência financeira, atualizadas pelo Índice de Preços ao Consumidor – Amplo 

(IPCA) e anualizadas para atenuar efeitos de sazonalidades de dados bimestrais. O 

aporte para cobertura de insuficiências não foi utilizado no modelo econométrico. 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva das principais séries macroeconômicas - FUNAPREV 

Métrica 

Receita Corrente 
Líquida 

Receita 
Previdenciária 

Despesa 
Previdenciária 

Aporte 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Média  R$ 14,29 R$ 1,12 R$ 1,88 R$ 0,77 
Desvio Padrão  R$ 2,94 R$ 0,19 R$ 0,40 R$ 0,22 
Coeficiente de 
Variação  0,21 0,17 0,21 0,28 
Máximo  R$ 18,12 R$ 1,36 R$ 2,43 R$ 1,23 
Mínimo  R$ 9,51 R$ 0,77 R$ 1,33 R$ 0,59 
Taxa de 
crescimento  90,46% 57,63% 82,35% 109,58% 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da SEFAZ\CE 
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No FUNAPREV, que contempla servidores civis que ingressaram no estado 

até 31 de dezembro de 2013, inativos e pensionistas vinculados ao Fundo, a despesa 

apresenta valor médio muito superior a receita, assim como maior volatilidade, seja 

ao analisar o desvio-padrão, coeficiente de variação ou amplitude. A taxa de 

crescimento da despesa é superior a receita.  

 

Tabela 6 – Estatística descritiva das principais séries macroeconômicas - 
PREVMILITAR 

Métrica 

Receita Corrente 
Líquida 

Receita 
Previdenciária 

Despesa 
Previdenciária 

Aporte 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Unidade: bilhões 
de R$ a preços 
de dez\2016, 
com base no 

IPCA 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Média  R$ 14,29 R$ 0,22 R$ 0,42 R$ 0,18 
Desvio Padrão  R$ 2,94 R$ 0,07 R$ 0,10 R$ 0,09 
Coeficiente de 
Variação  0,21 0,32 0,25 0,49 
Máximo  R$ 18,12 R$ 0,32 R$ 0,56 R$ 0,36 
Mínimo  R$ 9,51 R$ 0,13 R$ 0,30 R$ 0,07 
Taxa de 
crescimento  90,46% 143,38% 71,05% 195,76% 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da SEFAZ\CE 

 

No PREVMILITAR, que contempla servidores ativos, inativos e seus 

pensionistas independentemente da data de ingresso ou concessão do benefício, o 

valor médio da despesa também é superior a receita. A volatilidade em termos de 

desvio padrão e amplitude é inferior a verificada no FUNAPREV. Chama atenção a 

taxa de crescimento da receita bem superior a despesa. O gráfico 3 apresenta a 

evolução da taxa de crescimento da receita e da despesa do fundo militar, em termos 

reais, tomando como base o ano de 2004. 
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Gráfico 3 – Comparativo da taxa crescimento da receita e despesa do PREVMILITAR 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da SEFAZ\CE 

 

O crescimento da receita se descola do crescimento da despesa a partir do 

exercício de 2012 por conta de investimentos na área de segurança pública, 

principalmente nomeação de novos servidores e melhoria salarial, gerando mais 

receita de contribuições, tanto do servidor quanto contribuição patronal. A aparente 

queda de receita em 2015 se deve ao fato da contribuição patronal e contribuição de 

dos servidores do mês de dezembro somente terem sido repassadas no ano seguinte, 

sensibilizando a receita orçamentária de 2016. 

A taxa de crescimento de aportes para cobrir insuficiências financeiras com 

pagamento de benefícios a militares deve ser lida com ressalvas, pois a separação 

contábil de fato somente passou a existir a partir de 2014 e a execução orçamentária 

no ano base de 2004 não observou a proporcionalidade de execução das despesas 

com benefícios a militares conforme a receita de militares. 

Considerando o total dos fundos previdenciários dependentes do tesouro 

estadual – FUNAPREV e PREVMILITAR -, tabela 7, verifica-se que a taxa de 

crescimento da despesa é superior a receita. A taxa de crescimento do aporte é real, 

pois engloba o total das receitas e despesas e deve seguir em trajetória ascendente 

dado que os novos servidores civis que ingressarem no serviço público contribuirão 

para o PREVID. A receita corrente líquida teve crescimento superior a despesa. 
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Tabela 7 – Estatística descritiva das principais séries macroeconômicas – dados 
consolidados 

Métrica 

Receita Corrente 
Líquida 

Receita 
Previdenciária 

Despesa 
Previdenciária 

Aporte 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Unidade: bilhões 
de R$ a preços 
de dez\2016, 
com base no 

IPCA 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Unidade: 
bilhões de R$ a 

preços de 
dez\2016, com 
base no IPCA 

Média  R$ 14,29 R$ 1,35 R$ 2,30 R$ 0,95 
Desvio Padrão  R$ 2,94 R$ 0,25 R$ 0,50 R$ 0,29 
Coeficiente de    
Variação   0,21 0,19 0,22 0,30 
Máximo  R$ 18,12 R$ 1,67 R$ 2,98 R$ 1,45 
Mínimo  R$ 9,51 R$ 0,90 R$ 1,63 R$ 0,66 
Taxa de 
crescimento  90,46% 70,25% 80,26% 119,24% 

Fonte: SEFAZ\CE. Elaborado pelo autor. 

 

4.3 Resultados da função de resposta fiscal 

 

O arcabouço de resposta fiscal proposto por Bohn (1998, 2007) em sua 

versão sem quebras estruturais visa agregar na análise de solvência, captando a 

resposta positiva ou negativa na geração de superávit primário no período corrente, 

dado um choque na dívida pública no período anterior. 

Fizemos a estimação por mínimos quadrados ordinários – MQO - com 

correção de varcovar (variância-covariância) para o período de 2004 a 2016, sem a 

presença de quebras estruturais, para o FUNAPREV, PREVMILITAR e para os dois 

fundos de forma consolidada, visto que é obrigação do estado honrar com 

insuficiência financeira de obrigações previdenciárias. A estimação com dados 

consolidados também serve como forma de testar a consistência dos resultados. 

Assim, a insolvência de um dos fundos necessariamente deve tornar a estimação dos 

dados consolidados insolvente. Já a solvência de ambos os fundos não garante que 

a dívida previdenciária consolidada do estado seja solvente. Os resultados possíveis 

estão no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Resultados possíveis das estimações 

FUNAPREV PREVMILITAR Dados Consolidados 

Insolvente Insolvente Insolvente 

Insolvente Solvente Insolvente 

Continua 
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Conclusão 
Quadro 2 – Resultados possíveis das estimações 

FUNAPREV PREVMILITAR Dados Consolidados 

Solvente Insolvente Insolvente 

Solvente Solvente Solvente/Insolvente 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As regressões por MQO resultaram nas seguintes equações estimadas: 

 

Tabela 8 – Resultado da estimação da função de reação fiscal – FUNAPREV  

𝒔𝒑𝒕 = 𝛍 + 𝜶𝒆𝒅𝒑𝒕−𝟏 + 𝜷𝒅𝒑𝒕
̃ + 𝜸𝒓𝒑�̃� + 𝜺𝒕  

𝜇 -0.043087 (0.0000) 𝛼   -0.034241   (0.0000) 
𝛽 -1.020019 (0.0000)  𝛾    0.994815   (0.0000) 

Outros Outputs  

𝑅2  Ajustado: 0.934671     Prob (F-statistic):   (0.000000) 
     𝑅2 0.937250             

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 9 – Resultado da estimação da função de reação fiscal – PREVMILITAR  

𝒔𝒑𝒕 = 𝛍 + 𝜶𝒆𝒅𝒑𝒕−𝟏 + 𝜷𝒅𝒑𝒕
̃ + 𝜸𝒓𝒑�̃� + 𝜺𝒕  

𝜇 -0.017234 (0.0000) 𝛼   0.033954   (0.0000) 
𝛽 -1.018993 (0.0000)  𝛾   0.994871   (0.0000) 

Outros Outputs  

𝑅2  Ajustado: 0.921528     Prob (F-statistic):   (0.000000) 
     𝑅2 0.924626             

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 10 – Resultado da estimação da função de reação fiscal – dados consolidados 

𝒔𝒑𝒕 = 𝛍 + 𝜶𝒆𝒅𝒑𝒕−𝟏 + 𝜷𝒅𝒑𝒕
̃ + 𝜸𝒓𝒑�̃� + 𝜺𝒕  

𝜇 -0.059824 (0.0000) 𝛼   -0.019860   (0.0011) 
𝛽 -1.019419 (0.0000)  𝛾    0.993932   (0.0000) 

Outros Outputs  

𝑅2  Ajustado: 0.927067     Prob (F-statistic):   (0.000000) 
     𝑅2 0.929945             

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A análise dos resultados mostra que no teste de significância individual, p-

valor, todas as variáveis que explicam a saldo previdenciário são significantes 

considerando-se um intervalo de confiança de 99%. No teste de significância global, 

teste “F”, houve rejeição da hipótese nula, indicando que o modelo é válido 

estatisticamente. O poder de explicação do modelo nas três regressões é superior a 

92%, percentual bastante representativo. 
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A sustentabilidade da dívida previdenciária é dada pelo coeficiente 𝛼, que 

vai indicar se o houve uma reação positiva do saldo previdenciário em 𝑡 quando há 

um aumento do estoque da dívida previdenciária no período 𝑡 − 1. O saldo 

previdenciário (receitas previdenciárias – despesas previdenciárias) e o estoque da 

dívida são ponderados pela receita corrente líquida, ou seja, indica a capacidade do 

ente público de gerir seu regime próprio de previdência e de gerar receitas próprias 

para honrar dívidas assumidas. Na regressão do FUNAPREV, tabela 8, o coeficiente 

𝛼 tem valor negativo, indicando redução do saldo previdenciário – situação de 

insolvência. Já no PREVMILITAR, tabela 9, o coeficiente 𝛼 foi levemente positivo, 

apontando para uma situação de solvência. A regressão dos fundos deficitários de 

forma consolidada, tabela 10, confirmou a insolvência da dívida previdenciária do 

estado quando considerada na sua totalidade e serviu para testar a coerência e 

robustez do modelo. 

Ainda no sentido de testar a robustez, o modelo foi rodado com correção 

por newey-west, sendo que a alteração mais relevante foi no p-valor do coeficiente 𝛼 

da regressão com dados consolidados, que se alterou de 0.0011 para 0.0514, ou seja, 

a variável deixou de ser estatisticamente relevante em um intervalo de confiança de 

99%, caindo para 94%. O valor, sinal dos coeficientes e nível de ajustamento do 

modelo permaneceram inalterados. 

O modelo também foi rodado pelo método SUR (Seegmingly Unrelated 

Regression), regressões aparentemente não relacionas, sendo que o sistema de 

equações manteve o nível de ajustamento do modelo em 92% e os resultados do 

coeficiente 𝛼, negativo para o FUNAPREV e positivo para o PREVMILITAR, 

confirmando os resultados da estimação inicial e a não correlação dos erros das 

equações individuais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A previdência pública do estado do Ceará vem apresentado déficits 

financeiros e onerando suas finanças. Esses déficits decorrem principalmente do 

legado de concessão de benefícios sem fonte de custeio adequada, período anterior 

à Constituição de 1988, mudanças demográficas, sociais e econômicas. 

As medidas para conter esse quadro deficitário vêm sendo discutidas pelos 

governos e sociedade, mas têm um alto custo político e social. Almeja-se que as 

receitas previdenciárias – contribuições dos servidores, contribuição patronal e 

demais receitas próprias - sejam suficientes para arcar com as despesas 

previdenciárias. Os aportes de recurso mantêm a confiança no sistema e no governo, 

geram segurança jurídica, mas tem um custo de oportunidade elevado, visto que 

esses recursos, caso o sistema fosse equilibrado, poderiam ser aplicados em políticas 

públicas como saúde, educação, segurança ou em programas de infraestrutura que 

fomentassem a atividade econômica 

Dentre as medidas constitucionais e legais que já foram implementadas 

para conter a expansão do déficit na previdência pública podemos citar a edição da 

Lei nº 9.717/98 que disciplina a organização e funcionamento dos regimes próprios de 

previdência social, a Lei Complementar nº 101/2000, que institui normas para a gestão 

fiscal responsável e a adoção de idade mínima para aposentadoria dos servidores 

públicos (Emenda Constitucional nº 41\2003). Essas medidas foram importantes, mas 

não resolveram o problema do déficit financeiro e atuarial e no momento se discute a 

implementação de reformas que dificultam a concessão de benefícios e procuram 

limitar o valor dos benefícios da previdência dos servidores público ao teto do regime 

geral de previdência social. 

O estado do Ceará, atento as exigências legais e a responsabilidade na 

gestão fiscal implementou reformas paramétricas e estruturais no seu regime de 

previdência. Criou o SUPSEC, que unificou a gestão de receitas e benefícios 

previdenciários, posteriormente separou as “massas” de seus servidores civis e 

instituiu o regime de capitalização para novos servidores civis, embora ainda não 

implementado o Fundo de Previdência Complementar, mantendo o regime de 

repartição simples somente para a “massa velha” de servidores civis e para os 

militares por conta das peculiaridades da atividade. Recentemente, por meio da Lei 

Complementar estadual nº 167\2016 aumentou as alíquotas de contribuição patronal 
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e dos servidores, medida que não teve efeito no período amostral deste estudo. Outra 

observação que aponta para a gestão previdenciária responsável foi que, no período 

analisado, a taxa de crescimento da receita corrente líquida foi superior a taxa de 

crescimento das despesas previdenciárias, embora estas tenham uma tendência 

crescente. Essas medidas não foram suficientes para reverter o quadro deficitário dos 

fundos analisados por conta do legado recebido e por que o efeito de algumas delas 

deverá ser sentido no longo prazo.  

Em que pese as medidas implementadas, o resultado da função reação 

fiscal proposta por Bonh (1998, 2007), aponta para a insolvência do saldo 

previdenciário do FUNAPREV e para a solvência do PREVMILITAR no período 

analisado. O resultado indica que o déficit individual do PREVMILITAR isoladamente 

poderia ser mantido pelo tesouro estadual. No entanto, a realidade impõe o déficit total 

ao tesouro, o que aponta para a insustentabilidade do sistema. 

Ademais, os resultados deste estudo, a complexidade do problema, a 

dificuldade de se implementar medidas práticas de efeito no curto prazo, o grande 

número de servidores ativos aptos a solicitarem o benefício de aposentadoria, 

demandas sociais crescentes e as projeções atuariais que apontam para elevação e 

concentração do déficit atuarial no período de 2024 a 2030, geram incertezas quanto 

a capacidade do estado de gerar receitas suficientes para bancar os aportes e manter 

o sistema em funcionamento nas condições atuais. 

Do ponto de vista metodológico, fica o desafio para pesquisas futuras de 

aprimorar o modelo econométrico deste estudo, por adaptações ou extensões no 

arcabouço apresentado, a partir de dados disponíveis, que sejam capazes de 

incrementar no teste da sustentabilidade da dívida previdenciária o efeito de variáveis 

relevantes na dívida futura, como expectativa de vida e idade de aposentadoria. A 

função de reação fiscal adaptada no modelo apresentado avalia a sustentabilidade da 

dívida previdenciária a partir do comportamento de receitas e despesas 

previdenciárias e da receita corrente líquida. O resultado atuarial – superávit ou déficit 

-  é calculado a partir de hipóteses ou premissas atuarias sem testar a sustentabilidade 

de um possível déficit, mas que orienta a tomada de decisão da administração. 

 

 

 

 



42 

REFERÊNCIAS 

 

BARROS, Carlos Wagner da Lapa. Análise de solvência do regime próprio de 
previdência social do estado do Ceará – 2003 a 2012. 2013. 42 f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Economia) – Curso de Pós-Graduação em Economia – 
CAEN, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. 
 
BISPO, H. S. Análise da viabilidade dos regimes próprios de previdência social dos 
Municípios. In: Prêmio SOF de Monografias, 2., 2009, Brasília. Coletânea... Brasília: 
ESAF, 2009.  
 
BOHN, H. Budget balance through revenue or spending adjustments? Some 
historical evidence for the United States. Journal of Monetary Economics, v. 27, p.  
333-359, 1991. 
 
______. The behavior of U.S. public debt and deficits. Quarterly Journal of 
Economics, v. 113, p. 949-63, 1998. 
 
______. Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the 
intertemporal budget constraint? Journal of Monetary Economics, v. 54, p. 1837-
1847, 1998. 
 
BRASIL. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Dispõe sobre regras gerais para 
a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 nov. 1998, Seção 1, p. 1.  
 
______. Constituição (1891) - Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 
14 set. 2017. 
 
______. Constituição (1934) - Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 
14 set. 2017. 
 
______. Constituição (1937) - Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 
14 set. 2017. 
 
______. Constituição (1946) - Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. >. Acesso em: 
14 set. 2017. 
 



43 

______. Constituição (1967) - Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm>. Acesso em: 
14 set. 2007. 
 
______. Constituição (1988) - Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. 
Acesso em: 14 set. 2007. 
 
______. Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008. Dispõe sobre as normas 
aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de 
Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 dez. 2008.  
Disponível em: <http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2008/403_1.htm>.  
Acesso em: 15 set. 2008. 
 
CAETANO, Marcelo Abi-Ramia. Determinantes da sustentabilidade e do custo 
previdenciário: aspectos conceituais e comparações internacionais. Texto para 
discussão n° 413, IPEA, 2006. 
 
CAETANO, Marcelo Abi-Ramia; MIRANDA, Rogério Boueri. Comparativo 
internacional para a previdência social. Texto para discussão n° 413, IPEA, 2007. 
 
CEARÁ. Decreto nº 390, de 10 de novembro de 1938. Cria o Instituto de Previdência 
do Estado do Ceará. Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, Fortaleza, CE, 11 
jan. 1939.  Disponível em: 
<http://pesquisa.doe.seplag.ce.gov.br/doepesquisa/sead.do?page=pesquisaAvancad
a&cmd=10&action=InicialBasica&flag=0>. Acesso em: 14 set. 2017. 
 
______. Lei n° 3.574, de 13 de abril de 1957. Dispõe sobre a reorganização do IPEC 
e dá outras providências. Disponível em: 
<http://pesquisa.doe.seplag.ce.gov.br/doepesquisa/sead.do?page=pesquisaAvancad
a&cmd=10&action=InicialBasica&flag=0>. Acesso em: 14 set. 2017. 
 
______. Lei Complementar nº 12, de 23 de junho de 1999. Dispõe sobre a instituição 
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 e da 
respectiva contribuição previdenciária, extingue os benefícios previdenciários e de 
montepio que indica e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, Poder 
Legislativo, Fortaleza, CE, 28 jun. 1999. 
 
______. Lei Complementar n° 13, de 20 de julho de 1999. Dispõe sobre a instituição 
do sistema de previdência parlamentar dos deputados e ex-deputados estaduais do 
Ceará e adota outras providências. Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, 
Fortaleza, CE, 20 jul. 1999. 
 
______. Lei Complementar nº 123, de 16 de setembro de 2013. Dispõe sobre o 
equacionamento do déficit atuarial do sistema único de previdência social dos 



44 

servidores públicos civis e militares, dos agentes públicos e dos membros de poder 
do Estado do Ceará – SUPSEC, e institui o regime de previdência complementar do 
Estado do Ceará. Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, Fortaleza, CE, 19 set. 
2013. 
 
DANTAS, Emanuel de Araújo. Previdência social: análise dos fatores que afetam 
a necessidade de financiamento do regime geral. 2009. 69 f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Economia) – Curso de Pós-Graduação em Economia – 
CAEN, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. 
 
EDUARDO, Ítalo Romano; EDUARDO, Jeane Tavares Aragão; TEIXEIRA, Amauri 
Santos. Curso de direito previdenciário. Niterói: Impetus editora, 2004. 487 p. 
 
GIAMBIAGI, Fabio et al. Impacto de reformas paramétricas na previdência social 
brasileira: simulações alternativas. Revista Pesquisa e Planejamento Econômico, 
v. 37, n. 2, ago. 2007. 
 
IBRAHIM, Fábio Zambite. Curso de direito previdenciário. 14. ed. revista e 
atualizada, Niterói: Impetus editora, 2009. 922 p. 
 
JUNIOR, Hosorimbo Macedo Cavalcante; ALMEIDA, Paulo César. Análise do 
sistema de previdência dos servidores públicos do Ceará. Revista do Mestrado 
Profissional em Planejamento de Políticas Públicas, v. 1, p. 421-462, 2011. 
 
KOURY, Felipe Jorge Ferreira. Uma Função de Reação para a Análise da 
Sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Estado do Ceará no período 2003-2012. 2013. 35 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Economia) – Curso de Pós-Graduação em Economia – CAEN, 
Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. 
 
MASCARENHAS, Roberta de Aguiar Costa; OLIVEIRA, Antônio Mário Rattes de; 
CAETANO, Marcelo Abi-Ramia. Análise Atuarial da Reforma da Previdência do 
Funcionalismo Público da União. Brasília: Ministério da Previdência Social, 2004. 
82 p. 
 
MATOS, Paulo Rogério Faustino; MELO, Fabíola de Souza Pinto; SIMONASSI, 
Andrei Gomes. Análise de Solvência do Regime Geral da Previdência Social no 
Brasil. Revista Estudos Econômicos, São Paulo, v. 43, n. 2, p. 301-333, abr.-jun. 
2013. 
 
NOGUEIRA, Narlon. O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio 
constitucional a política pública de Estado. Brasília: Ministério da Previdência 
Social, 2012. 336 p. 
 
OLIVEIRA, Francisco Eduardo Barreto de; BELTRÃO, Kaizô Iwakami; PASINATO, 
Maria Tereza de Marsillac. Reforma estrutural da previdência: uma proposta 
para assegurar proteção social e equidade. Texto para discussão n° 690, IPEA, 
1999. 



45 

PONTES, Paulo Araújo. Perspectiva para a previdência estadual do Ceará. 
Informe n° 87, IPECE, 2015. 
 
SILVA, Francisco Ferreira da. Estudo da solvência atuarial, econômica e 
financeira dos regimes próprios de previdência social municipais cearenses. 
2014. 88 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) – Curso de Pós-
Graduação em Economia – CAEN, Faculdade de Economia, Administração, Atuária 
e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. 
 
SIMONASSI, Andrei G. Função de Resposta Fiscal, Múltiplas Quebras Estruturais e 
a Sustentabilidade da Dívida Pública no Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
ECONOMIA DA ANPEC, 35., 2007, Recife. Anais... Recife: ANPEC, 2007. 
 
WOOLDRIGE, Jefrey M. Introdução à Ecometria: Uma Abordagem Moderna. 
Tradução da 6ª edição norte americana. Tradução Priscila Rodrigues da Silva Lopes 
e Lívia Marina Koeppl. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 848 p.  
 
 

 


