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Resumo 

 

 

Objetivo – Avaliar o impacto fiscal da dinâmica previdenciária sobre a população de 

servidores públicos do Poder Executivo do Regime Capitalizado do Estado do Maranhão, 

mediante a utilização de tábua de mortalidade mais aderente à realidade da região abrangendo 

o período de 2017 a 2052. 

Metodologia – Mediante a assunção de premissas econômicas, fiscais e demográficas, que 

compõem os cálculos dos resultados previdenciários; utilizando-se da base de dados que o 

Estado do Maranhão disponibiliza a terceiros para obter os estudos atuariais, foi possível 

mensurar o impacto fiscal através do modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e Pasinato 

(1999), que trata da simulação de longo prazo das receitas e despesas previdenciárias. 

Considerando essa sistemática, a título de comparação, trabalhou-se com três tábuas de vida, 

uma que o arcabouço legal do ramo atuarial exige como critério mínimo para estudos do 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), outras com base em projeções de longo prazo 

derivadas do último censo (2010) para o Brasil e Maranhão com dados de 2010 a 2060, 

abrangendo características mais próximas à realidade da região. Para ambas as simulações, 

auferiu-se o impacto financeiro dessa política pública decorrente dos resultados 

previdenciários entre 2017 e 2052. 

Resultados – Através da comparação entre as três tábuas de vida, duas com média nacional e 

uma com informações da região, que apresentam diferenças significativas quanto à esperança 

de vida, perceberam-se diferenças inexpressivas na simulação dos resultados previdenciários e 

financeiros no curto prazo e, quando esses dados são analisados sob a perspectiva de longo 

prazo, apuraram-se reflexos significativos nesses resultados, o que possivelmente representará 

uma diminuição de outras políticas públicas.  

Limitações – Utilizou-se apenas a população de servidores públicos do Poder Executivo do 

Estado do Maranhão. Além disso, por conta de limitações técnicas do modelo elaborado por 

Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) foi possível trabalhar apenas com a população de 

servidores que integra o regime capitalizado; segregou-a entre três grupos, escolhidos por 

relevância no quantitativo e nas regras especiais; e, abarcou-se apenas os indivíduos entre a 

faixa etária dos 20 a 100 anos. Pesquisas futuras podem complementar este estudo ampliando 

o universo de servidores públicos, se estendendo aos demais poderes e grupos analisados, 

bem como utilizar uma tábua de vida específica para os servidores públicos estaduais do 

Maranhão. 



 

Contribuições práticas – Considerando que há uma definição legal sobre a determinação da 

tábua de vida quanto à elaboração de estudos atuariais, a opção por outras tábuas, em especial 

a do Maranhão que se coaduna com a realidade regional, racionalmente, parece ser a melhor 

escolha, uma vez que apresentou resultados destoantes da média nacional, se comprovando 

mais eficiente, frente às demais opções. 

Contribuições sociais – A partir desses resultados, o Estado pode mensurar os efeitos do 

desequilíbrio previdenciário, no longo prazo, possibilitando realizar ações com vistas a 

mitigar os impactos fiscais negativos e que, adicionalmente, levariam a diminuir a 

implantação de outras políticas públicas. Soma-se a isso, que essa discussão entre tábuas pode 

levar o Conselho Superior do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (CONSUP) a 

criticar a metodologia de apuração dos Estudos Atuariais, que apontam déficits sucessivos e 

abissais. 

Originalidade – São escassos os estudos na área de Administração Pública que versam sobre 

simulação da dinâmica previdenciária no longo prazo e que associam com tábua de vida da 

região, no contexto de entes subnacionais. Além disso, é a primeira vez que o modelo 

elaborado por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) é utilizado para o âmbito estadual, 

principalmente, vislumbrando comparar resultados decorrentes de expectativas de vidas 

diferentes. 

 

Palavras-chave: Previdência Social; RPPS; Tábua de Vida 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado / Artigo original 

  



 

Abstract 

 

 

Purpose – Evaluate the fiscal impact of the social security dynamics over public servant 

population under Executive Branch of the Capitalized Regime of the State of Maranhão, by 

using a mortality table more closely related to region reality, covering the period from 2017 to 

2052. 

Methodology – Through economic, fiscal and demographic assumptions, which compose the 

calculations of social security results; using the database provided from State of Maranhão to 

third parties to obtain the actuarial studies, was possible to measure the fiscal impact through 

the model elaborated by Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999), which deals with the long-term 

simulation of social security revenues and expenses. Considering this systematics, for 

comparison, three life tables were worked, one built where legal framework of the actuarial 

branch requires as a minimum criterion for RPPS and others based on long-term projections 

derived from the last demographical census (2010) for Brazil and Maranhão using data from 

2010 to 2060, covering closer characteristics to the regional reality. For both simulations, was 

made the financial impact of this public policy derived from social security results between 

2017 and 2052 was obtained. 

Findings – Through comparison of those three life tables, two with national average and one 

with regional data’s, all with significant differences between life expectancy, was perceived, 

on a short term, inexpressive difference between simulations of social security and financial 

results, therefore, when analyzed by long term perspective were determined significant 

correlations witch might represent a decrease in other public policies.  

Research limitations – Only the public servant population of the Executive Branch of the 

State of Maranhão was used. Due to the technical limitations of the model developed by 

Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999), it was possible to work only with public servant 

population that is part of the capitalized system; it was segregated among three groups, chosen 

by relevance in quantitative and special rules; and, only the individuals between the age group 

of 20 and 100 years were included. Future researches may complement this study by 

expanding the universe of public servants, extending it to the other powers and groups 

analyzed, as well as using a specific life table for the state public servants of Maranhão.  

Practical implications – Considering that exists a legal definition aboutthe determination if 

life tables when concerns to elaboration of actuarial studies, the option for other boards, 

especially of Maranhão that follows in line with the regional reality, rationally seems to be the 



 

best choice, since presented results were far different from the national average, proving itself 

more efficient than the other options. 

Social implications – Based on these results, the State can measure the effects of the social 

security imbalance, in the long term, enabling actions to be taken to mitigate negative fiscal 

impacts which would lead to a reduction in the implementation of other public policies. In 

addition, this discussion between boards can lead the State Superior Consul of Pension and 

Retirement fund (CONSUP) to criticize the methodology for calculating the Actuarial Studies 

which points to successive and abysmal deficits. 

Originality – There are few studies about Public Administration that deal with simulation of 

the social security dynamics in the long term and that associate it with the life table of this 

region, in the context of subnational entities. In addition, it is the first time that the model 

elaborated by Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) is used for the state scope level, mainly, 

looking forward for comparing results from different life expectations. 

 

Keywords: Social Security; RPPS; Life Table 

Paper category: Master Thesis / Original article 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Previdência Social, sob a perspectiva econômica, está no rol das políticas 

públicas mais onerosas para a sociedade. Especificamente no caso dos estados, o Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS), enquanto política pública, beneficia poucas pessoas 

(grupos de servidores públicos) ante a maior parte da população que financia esses gastos. 

Assim, nos últimos anos, percebe-se que as ações do governo sobre outras áreas diminuíram, 

à medida que o Orçamento da Seguridade Social vem concorrendo com o Orçamento Fiscal, 

agregador natural das demais políticas públicas, tais como: educação, segurança, 

infraestrutura, dentre outras. 

Nesse bojo, alguns fatores influenciam os resultados previdenciários, decorrentes 

das relações entre receitas e despesas, a valer: I) a dinâmica populacional, variável exógena, 

tendo em vista que a população ampliou a expectativa de vida; II) o aumento de salários e 

benefícios aos servidores públicos, compreendida como variável endógena e; III) as regras de 

concessão de aposentadoria, também como variável endógena, que norteiam os desembolsos 

com benefícios. 

Diante desses fatores, é notório que o modelo previdenciário descambe para o 

desequilíbrio, o que justifica a realização de estudos de longo prazo, a fim de aferir o impacto 

dessa política pública. A avaliação dessa política naquele horizonte proporcionará um 

ambiente político-social mais profícuo, tanto para os gestores quanto para a sociedade, o que 

induzirá esses atores a tomarem as melhores decisões ou escolhas pautados pelo princípio da 

transparência, direito dos cidadãos à luz da Constituição. 

Entre os estudos de longo prazo, no ramo da previdência social, em especial do 

RPPS, destacam-se os relatórios atuariais. Tais documentos, elaborados por especialistas do 

ramo, contém informações acerca da dinâmica da população de servidores, dos aspectos 

legais atinentes às regras previdenciárias, das hipóteses e premissas atuariais que auxiliam nas 

simulações de longo prazo e da apuração de resultados. 

É mister que esses estudos de longo prazo, de acordo com o Ministério da 

Previdência Social (MPS), devem atender a critérios mínimos, sendo um deles a utilização de 

uma tábua de mortalidade (MPS Extrapolada para 80 anos), criada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e disponibilizada anualmente para essa sistemática. 

Ocorre que aquela tábua disponibilizada pelo MPS tem como base valores da 

média nacional e considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais e 
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multifacetado, onde as regiões e estados se distinguem entre aspectos naturais, econômicos, 

políticos e sociais, um único valor como referência pode apresentar viés na esperança de vida 

da população observada. Segundo o IBGE (2017), a esperança de vida do brasileiro é de 76 

anos, sendo que os catarinenses possuem a maior idade nesse indicador (79,4 anos) e os 

maranhenses a menor com 70,9 anos. 

Com base nessas discrepâncias observadas no cenário brasileiro, indaga-se se a 

escolha por uma tábua de mortalidade mais aderente às características regionais ante a tábua 

sugerida pelo MPS, para os servidores públicos do Estado do Maranhão do Poder Executivo, 

proporcionaria algum impacto relevante na avaliação da política pública da previdência no 

longo prazo. Com isso, levanta-se a hipótese de que a utilização de uma tábua baseada na 

experiência de sobrevida da população do Estado do Maranhão, para a realização de cálculos 

dos fatores previdenciários, tende a ser mais representativa e gerar resultados mais eficazes, 

visto que se trata de um outlier entre os pares. 

Idealmente, convêm ressaltar que a escolha por uma tábua de mortalidade com 

características específicas da população de servidores do RPPS do Estado do Maranhão, 

dependeria de um teste de aderência, o qual seria factível mediante informações quanto ao 

número de óbitos, por sexo e idade, desses grupos populacionais. Como não foi possível obter 

esses dados, optou-se por estimar essa ferramenta com base em informações de projeções de 

longo prazo, entre 2010 e 2060, por região e estados, disponibilizadas pelo IBGE. 

No capítulo dois, pontua-se sobre o referencial teórico deste trabalho, a 

previdência social como política pública e fenômeno estudado, e tábuas de vida como variável 

a ser analisada. 

Quanto a previdência, preocupou-se em apontar os principais marcos históricos, 

em especial as regras e transformações do RPPS e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) até 

período recente, evidenciando o conceito de equilíbrio atuarial e demonstrando o 

comportamento da previdência do Estado do Maranhão, sobretudo do Regime Capitalizado. 

Junto a isso, realizou-se considerações acerca das tábuas de vida existentes, e as 

utilizadas no Brasil, ressaltando observações que possam vir a transformar a ferramenta em 

um instrumento mais eficiente quando de sua utilização para explicar a sobrevida da 

população maranhense. 

Após a etapa de investigação teórica, no capítulo três de metodologia, comentou-

se sobre as características do Estado do Maranhão, o tipo de pesquisa, fontes de dados, 

variáveis endógenas ao modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999), bem como 

o funcionamento deste, que foi utilizado à época, com o objetivo de aferir os impactos da 
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reforma previdenciária sobre o Regime Jurídico Único (RJU), num horizonte temporal de 35 

anos; e, as principais adaptações realizadas para o caso do Maranhão quanto às simulações de 

longo prazo de receitas e despesas previdenciárias. 

O capítulo quatro de resultados e discussões foi desenvolvido com o fito de 

avaliar o impacto financeiro de longo prazo, mediante simulações de resultados 

previdenciários do RPPS, do regime capitalizado do Poder Executivo do Estado do Maranhão, 

através da utilização de três diferentes tábuas de mortalidade. 

Estabeleceu-se as hipóteses e premissas do modelo, a partir de adaptações de 

elementos deste. Na ausência de subsídios, trabalhou-se com as regras definidas em relatórios 

atuariais anteriores; e, por conseguinte, foram testadas três tábuas de mortalidade: MPS, 

Projeção Brasil e Projeção Maranhão, todas com a referência de 2017, tendo em vista a 

mensuração dos resultados previdenciários. 

Para as simulações, foram utilizadas as informações referentes à população de 

servidores do Estado do Maranhão, dos dados atuarias disponibilizados pelo Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV); optou-se por restringir esse 

contingente de servidores ao Poder Executivo por dois motivos: limitação das informações 

recebidas, pois apenas a Assembleia Legislativa compartilha do mesmo software, Peoplesoft, 

para o pagamento das folhas de salários, dada ausência de dados do Tribunal de Justiça, 

Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria, que possuem seus próprios 

sistemas de pagamentos; e, em função da limitação do modelo de Beltrão, Oliveira e Pasinato 

(1999) que foi desenhado originalmente para três categorias do Poder Executivo. 

Por conta disso, é condição sine qua non avaliar a previdência social do Estado do 

Maranhão no longo prazo, com o duplo objetivo de atestar os efeitos da comparação entre as 

tábuas de vida disponíveis num modelo de simulação de longo prazo, testado e aceito, em 

situações anteriores, e, mediante a assunção dos resultados, sugerir alterações nos cálculos 

atuariais que são indispensáveis aos entes subnacionais, uma vez que estão inseridos nos 

mecanismos legais e são indispensáveis para o desenho ou redesenho de políticas públicas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Previdência Social 

 

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, no art. 165, determina que os entes 

federativos estabelecerão suas peças orçamentárias divididas em três áreas: Orçamento Fiscal, 

Orçamento de Seguridade Social e Orçamento das Estatais. Ainda neste mesmo documento, 

especificamente, nos artigos 194 e 203, ficam detalhadas quais áreas de políticas públicas 

integram a Seguridade Social. 

Por definição da Carta Magna, no art. 194, a Seguridade Social é assinalada como: 

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

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” 

(BRASIL, 1988). É composta por três programas fundamentais: a Saúde, a Assistência Social 

e a Previdência Social.  

A Previdência Social é um plano de benefícios que protege os segurados, 

contribuintes, e seus dependentes, contra perda salarial, temporária ou permanente, em 

decorrência da exposição do segurado a situações de risco social. 

As perdas podem ser permanentes ou temporárias. As permanentes ocorrem por 

eventos de morte, de invalidez parcial ou total e de velhice. As temporárias ocorrem por 

situações de doenças, de acidente, de maternidade e de reclusão (LEITE, 2015). A garantia de 

manutenção desses direitos, proveniente da ocorrência dessas perdas, são denominados 

benefícios e estão elencados na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. O financiamento desses 

benefícios é realizado pelas contribuições sociais e por receitas provenientes dos orçamentos 

de entes federados, conforme estabelecido no art. 195 da CF/88. 

Amado (2017) destaca que o Sistema de Previdência Social no Brasil se divide 

entre planos básicos, com natureza jurídica obrigatória, e complementares, de caráter não 

obrigatório. O plano básico é composto por Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Plano de Seguridade Social dos 

Congressistas (PSS), conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Organograma da Previdência Social no Brasil. 

Fonte: Adaptado de Amado (2017, p. 187). 

 

Conforme observado ainda na Figura 1, os Planos Complementares, são 

compostos por: Regime Público ou Regime Complementar dos Servidores Efetivos com 

contribuição definida; e Regime Complementar Privado que pode ser do tipo aberto 

(acessíveis a qualquer indivíduo disponibilizado por sociedades anônimas com autorização 

estatal) ou fechado (organizado para determinadas classes – Associações ou Fundações). Os 

regimes que regem a previdência, estão previstos na CF/88 nos Artigos 40, 201 e 202. 

Para Giambiagi et al. (2004), o sistema previdenciário brasileiro atual é dividido 

em quatro blocos. O primeiro deles é constituído por um regime que atende ao setor privado 

conhecido como RGPS, o segundo bloco corresponde ao sistema dos servidores públicos da 

União conhecido como Regime Jurídico Único (RJU), um terceiro bloco reúne os diversos 

sistemas de servidores estatutários estaduais e municipais e o quarto bloco, de caráter privado 

e facultativo, é constituído pelos fundos de pensão patrocinados por empresas privadas ou 

estatais (previdência complementar fechada) e pelas entidades abertas de previdência 

complementar. 

O Orçamento da Seguridade Social foi ampliado com a Constituição Federal de 

1988 mediante a garantia de benefícios aos mais pobres, acesso ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), e direitos vitalícios. Nesse âmago, a previdência social destaca-se como a detentora de 

maiores gastos provenientes daquele orçamento, explicada pelo envelhecimento da população, 

pelo aumento da expectativa de vida e pelos planos de carreira que foram surgindo ao longo 
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dos anos, que garantem desde a estabilidade do emprego até o recebimento dos benefícios 

integrais, em detrimento dos demais trabalhadores que integram o Regime Geral e que estão 

limitados ao rendimento do teto previdenciário (AMADEO; GILL; NERI, 2000; 

GIAMBIAGI; ALÉM, 2000; NAJBERG; IKEDA, 1999). 

Assinala-se sobre a Previdência que a cada ano são realocados mais recursos para 

o pagamento de benefícios da Previdência Social em detrimento das outras políticas públicas. 

No caso da União, a Previdência desponta como a maior política pública, em termos 

financeiros, representando 62% do Gasto Social e com crescimento médio ao longo dos 

últimos cinco anos acima da despesa total, conforme observado no Quadro 1. 

 

Categorias 2014 2015 2016 2017 2018 

Cresc. 

Médio 

anual 

Part. No 

GS Total 

(%) 

2018 

Despesa Total 2.132.066,6 2.061.615,2 2.151.248,0 2.207.677,6 2.314.510,0 1,7%  

Gasto Social 1.055.436,0 1.022.913,1 1.041.531,9 1.095.895,0 1.092.909,8 0,7% 100,0% 

Previdência Social 624.306,0 616.403,9 638.070,9 682.540,5 686.444,9 2,0% 62,8% 

Saúde 118.564,3 116.277,0 116.012,2 122.403,0 121.258,4 0,5% 11,1% 

Educação 118.352,5 118.197,0 114.372,6 115.953,0 112.548,7 -1,0% 10,3% 

Assistência Social 88.777,6 83.404,6 85.465,5 88.176,4 88.962,6 0,0% 8,1% 

Trabalho 90.009,8 76.437,0 77.341,2 74.174,6 72.391,8 -3,9% 6,6% 

Habitação e 

Urbanização 
5.281,8 5.056,1 4.139,6 6.668,1 5.422,8 0,5% 0,5% 

Organização Agrária 5.410,1 3.520,5 3.200,4 2.866,3 2.718,8 -9,9% 0,2% 

Cultura 2.313,9 2.126,8 2.078,3 1.981,9 2.006,1 -2,7% 0,2% 

Saneamento 2.132,0 1.245,5 603,9 893,8 924,1 -11,3% 0,1% 

Quadro 1 – Brasil: Despesa Total e Gasto Social por categoria, valores reais* (Em R$ 1.000.000) – 2014 a 

2018. 

Fonte: STN. *Inflacionado pelo IPCA jan/19 (Adaptado de IMESC, 2019). Destaque para a categoria da 

Previdência Social. 

 

Essa mesma política pública, no caso do Maranhão, representa o segundo maior 

grupo, com participação de 28% em relação ao Gasto Social, ficando atrás apenas da 

Educação1. Assim como na União, o comportamento do crescimento médio da Previdência 

Estadual ficou acima das Despesas Empenhadas, entre 2014 e 2018, conforme Quadro 2. 

  

                                                           
1 A Educação dos Estados, em especial no Maranhão, computa entre os gastos constitucionais a dedução de 

valores decorrentes da parcela de recursos que o ente envia ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e que não retorna aos cofres do 

Governo Estadual. 
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Categorias 2014 2015 2016 2017 2018 

Cresc. 

Médio 

anual 

Part. No GS 

Total (%) 2018 

Despesa Empenhadas 17.689,0 16.801,9 17.361,8 18.598,9 19.828,2 2,4%  

Gasto Social 8.971,9 8.439,7 8.570,1 9.228,9 9.800,1 1,8% 100% 

Educação 2.739,4 2.689,8 2.467,6 2.711,2 3.235,5 3,6% 33,0% 

Previdência Social 2.255,1 2.484,4 2.570,5 2.727,2 2.725,6 4,2% 27,8% 

Saúde 2.462,9 2.081,4 2.234,8 2.301,6 2,317,4 -1,2% 23,6% 

Saneamento 578,9 467,5 513,3 526,5 592,9 0,5% 6,0% 

Urbanismo 192,8 174,4 275,5 411,4 388,9 20,3% 4,0% 

Assistência Social 373,4 393,5 361,0 356,7 356,0 -0,9% 3,6% 

Cultural 122,0 104,9 88,1 118,1 120,4 -0,3% 1,2% 

Trabalho 13,8 11,9 10,8 28,3 25,5 17,0% 0,3% 

Habitação 69,5 3,9 35,0 36,4 20,9 -14,0% 0,2% 

Organização Agrária 164,2 28,4 13,6 11,6 17,2 -17,9% 0,2% 

Quadro 2 – Maranhão: Gasto Social, por categoria (R$ 1.000.000, a preços de janeiro de 2019) – 2014 a 

2018*. 

Fonte: SEPLAN/MA. Elaboração IMESC.  

*Dados passíveis de modificação, coletados em janeiro de 2019. (Adaptado do IMESC, 2019). Destaque 

para dados que evidenciam o crescimento de recursos para pagamento de benefícios da Previdência 

Social. 

 

Vale destacar que a democratização impressa pela CF/88, no que diz respeito ao 

tema previdenciário, dependeu de vários acordos, ora com o setor privado (empresários e 

sindicatos) ora com o setor público (servidores), tendo em vista o ambiente sensivelmente 

polarizado e com uma conjuntura fiscal adversa. O resultado dessa dinâmica conflituosa, foi o 

desequilíbrio financeiro crescente que perpassou da União para as unidades territoriais 

menores. A resolução desse problema, na equação federalismo e democracia, dependerá da 

elaboração de políticas públicas que contemplem: alterações sobre fatores Extra 

previdenciários, simetria de informações e amplo esforço de negociação dos atores sociais 

(FLEURY; ALVES, 2004). 

Embora o debate sobre sustentabilidade da Seguridade Social já dure décadas, faz-

se necessário retomá-lo em meio ao atual cenário fiscal. Para a Secretaria do Tesouro 

Nacional (2017), o principal ponto que deve ser observado é a evolução de receitas e despesas 

previdenciárias, “[...] cuja dinâmica é condicionada pela política de valorização do salário 

mínimo e pelo envelhecimento populacional” (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 

2017a, p.3), sendo também ratificados por Leite, Ness e Klotzle (2010, p. 454): “[...] para o 

saldo previdenciário, destacaram-se também os fatores demográficos e o salário mínimo como 

principais variáveis preditoras de suas variações”. 

Outro problema sobre o atual Regime Previdenciário do Brasil, potencializado 

pelo setor público, reside na configuração das concessões de aposentadorias precoces para 

pessoas com plena capacidade de trabalho. Dessa forma, moldou-se um sistema regressivo e 
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que tende à insustentabilidade e a concentração de renda por determinados grupos 

(CONSTANZI; ANSILIERO, 2017). 

Está em curso um debate sobre a Reforma da Previdência Social, alicerçada pela 

Proposta de Emenda Constitucional nº 287 de 2016, que trata da alteração de regras dos 

benefícios, aposentadorias e pensões, com a finalidade de garantir a viabilidade do sistema no 

médio e longo prazo. 

Assim, sob este atual alerta, torna-se provável que na próxima década, caso 

nenhuma medida de ajuste fiscal seja efetivada, dentre elas, a reforma da previdência, 

principalmente para estados e municípios, estes sofram ainda mais com uma grave crise do 

sistema previdenciário, culminando num esforço de gestão fiscal ainda maior, pois boa parte 

dos gastos estarão alocados no grupo de Pessoal e Encargos, sobrando pouca margem para 

gastos discricionários, como Investimento e Custeio da Máquina (BANCO MUNDIAL, 

2017). 

Inserido neste cenário, encontra-se o Estado do Maranhão. Desde 2012, observou-

se que o Regime Capitalizado contou com recursos dos rendimentos de aplicações do Fundo 

Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA), para manter o equilíbrio das contas. 

Porém, a partir de 2014 a quantidade de aposentadorias aumentou, causando 

desequilíbrios financeiros, o que levou a constantes e sucessivos resgates das aplicações 

financeiras do FEPA. Em 2019, o Maranhão terá o Orçamento da Seguridade Social como um 

ponto de pressão fiscal, ou seja, tal gasto estará concorrendo com o Orçamento Fiscal, o que 

poderá levar a uma retração na implementação ou exclusão de políticas públicas. 

Observa-se que no Brasil ocorreu o crescimento dos gastos sociais com Educação, 

Saúde, Habitação, Urbanismo, Segurança Pública, Assistência Social e Previdência, 

desencadeando crises econômicas e fiscais, em detrimento de um diminuto crescimento das 

receitas, no âmbito das três esferas: União, Estados e Municípios. 

Diante desse cenário, Afonso, Raimundo e Araújo (1998) já alertavam sobre a 

existência da necessidade de ações coordenadas e integradas entre governos subnacionais, 

refletidas pela harmonização das políticas públicas e dos programas de governo. 

Uma política pública é delineada para atuar sobre a causa de um problema 

específico ou conjunto deles, com vistas a mitigar ou eliminá-los através de ações públicas 

(BRASIL, 2018). 

A Casa Civil da Presidência da República (BRASIL, 2018a, p. 14) define políticas 

públicas como:  
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um conjunto de programas ou ações governamentais necessárias e 

suficientes, integradas e articuladas para a provisão de bens ou serviços à 

sociedade, financiadas por recursos orçamentários ou por benefícios de 

natureza tributária, creditícia e financeira. 

 

Cabe frisar, que a delimitação de uma política pública eficiente e efetiva, depende 

de uma sistemática integrada; ou seja, que o conhecimento adquirido de experiências 

anteriores, seja utilizado em associação com diagnósticos bem definidos, objetivos e metas 

traçadas dentro de contextos de políticas específicas, conforme defendido por Hollwett et al. 

(2014). 

Outro aspecto a ser considerado para o desenho ou redesenho de uma política 

pública é a definição do público-alvo, pois, do contrário, caso a promoção dessas políticas 

esteja desconexa com a população desejada, aumentam-se as chances de promover 

desequilíbrios: de incentivos gerados, entre regiões e na progressividade desta ou de outras 

políticas públicas (BRASIL, 2018a). 

Conforme exposto, após o desenvolvimento das políticas públicas, é preciso 

avaliá-las, sendo essa a forma pela qual gestores públicos e pesquisadores conseguem 

mensurar os impactos, quantitativos e qualitativos, eficiência e efetividade das ações públicas. 

Em relação às formas de avaliação, o Guia de Avaliação de Políticas Públicas 

elaborado pelo Governo Federal (BRASIL, 2018a, p. 14) destaca: 

 

a avaliação deve ser um processo objetivo de exame e diagnóstico da 

política pública sob análise. Devem ser considerados, dentre outros 

aspectos, a forma como a política está sendo implementada, seus efeitos 

desejados e adversos, os principais stakeholders, e a forma como os 

recursos públicos estão sendo utilizados. 

 

Desse modo, avaliar quais os impactos e as prováveis causas para o déficit fiscal 

dos fatores previdenciários, apresentam-se como uma alternativa para as prováveis soluções, 

haja vista as projeções do cenário futuro de desembolso e do cumprimento dos compromissos 

previdenciários, culminando com manutenção da seguridade social, disposta entre segurados e 

famílias, que possuem esse direito adquirido. 
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2.1.1 Marcos históricos na construção da Previdência Social 

 

 

Antes do século XX, houve tentativas governamentais de se construir alguma 

forma de assistência social, com regras que seriam incorporadas na previdência social 

(NOLASCO, 2012). 

Destaca-se que, na constituição de 1824, havia a primeira ferramenta que articulou 

garantias aos cidadãos em moldes próximos ao que seria uma Previdência Social (inciso 

XXXI, art. 179). Contudo, tal dispositivo não era dotado de exigibilidade, pois os cidadãos 

não possuíam mecanismos para solicitar o socorro e, sua aplicação, foi ineficaz, quase 

inexistente. Assim, a Constituição de 1824 destaca-se apenas como um pontapé para incitar 

uma preocupação do Estado com a seguridade social. 

Na Constituição de 1891, desenharam-se esboços que serviriam de base à 

previdência social, conforme destacado em seus artigos 5º e 75. No art. 5º associou-se à 

cobertura financeira, que a União poderia dar aos estados em caso de necessidade extrema, ou 

calamidade pública e no art. 75 tratou-se da forma em que ocorreria a aposentadoria ao 

funcionalismo público federal. 

Apesar das duas cartas magnas tratarem sobre o tema da seguridade social, infere-

se que a previdência social ainda não tinha grandeza como política pública. 

Nolasco (2012) destaca que, segundo a doutrina previdenciária, a primeira 

documentação legal editada em prol da Previdência Social que obteve maior destaque, foi a 

Lei Eloy Chaves. 

 

 

2.1.1.1 Dos avanços trazidos pela Lei Eloy Chaves ao Ministério da Previdência e Assistência 

Social 

 

 

A Lei Eloy Chaves, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 3.724, de 15 de janeiro 

de 1919, ampliou as regras do Art. 75 da Constituição de 1891, permitindo que funcionários 

da iniciativa privada pudessem receber auxílios em caso de invalidez ou morte, por isso, 

tornou-se um grande marco do Direito Previdenciário (SILVA, 2017). 

Conforme Cutait Neto (2009, p. 29), a Lei Eloy Chaves foi “o primeiro sistema de 

previdência social para atender, especificamente, aos trabalhadores ferroviários, com as 
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denominadas Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAP), garantindo a eles a proteção em caso 

de invalidez e morte, além de proteção a título de assistência médica”. 

Silva (2017) destaca que a Lei Eloy Chaves foi fruto das precárias e abusivas 

condições de trabalho que afligiam o operariado brasileiro, durante a intensa corrida da 

industrialização nas grandes cidades, que culminou em inúmeros casos de acidentes. 

Batich (2004, p. 33), concorda com o pioneirismo da Lei Eloy Chaves, mas 

ressalta que a evolução do Estado brasileiro, no que tange ao sistema previdenciário, foi lenta 

e muito gradual, apesar da importância daquela lei, pois o setor que abrangia com as CAP 

“eram sociedades civis em que a ingerência do setor público era mínima, cabendo sua 

administração a um colegiado composto de empregados e empregadores”. 

A autora discorda que a lei tenha sido resultado apenas do fenômeno de 

industrialização, no qual a importância da atividade ferroviária teria grande impacto como 

atividade industrializante, destacando que o principal determinante foi a capacidade dos 

ferroviários de se organizar, mobilizar e reivindicar benefícios para sua classe. Análise que 

confirma a organização dos ferroviários, sendo reflexo dos produtores cafeeiros que exerciam 

a principal atividade econômica do Brasil, na época, e que não foram beneficiados, assim 

como outros produtores rurais, também excluídos e desorganizados. 

Segura (2017) destaca que a lei de 1923 não iniciou o sistema de previdência 

social do Brasil e serviu para registrar um marco de possível avanço no sentido social, no 

entanto, era contraditório ao período vivido e às instituições da época. 

Segundo a autora, “tratava-se de legislação avulsa que não tinha em mira a criação 

da previdência social, mas antes a concessão de uma benesse estatal a trabalhadores 

específicos, independentemente dos desdobramentos posteriores” (SEGURA, 2017, p. 96). 

A lei foi uma excepcionalidade, utilizada para apaziguar a relação entre Estado e 

os ferroviários que possuíam relevância econômica no funcionamento do comércio e da 

indústria da Primeira República. No período em que a Lei Eloy Chaves iniciou, não havia 

tantas pressões por parte dos trabalhadores, em geral, nem dos intelectuais ou dos interesses 

políticos em modelar as políticas sociais de previdência. Além disso, a classe dos 

trabalhadores não possuía representatividade no congresso, impossibilitando qualquer 

reivindicação de expansão da lei para outras classes ou até mesmo que fosse aplicada com 

exatidão. 

Costa (2005) considera que a Lei Eloy Chaves de fato não havia instituído a 

Previdência Social como uma entidade pública sob a responsabilidade do Estado, isto porque 
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a lei não se configurava como Previdência Social, já que não abarcava todos os trabalhadores 

e não era administrada completamente pelo Estado. 

Apesar de fundadas as CAP’s, sua natureza era civil e privada e sua administração 

e financiamento advinham do setor privado, comissões compostas por representantes das 

empresas e recursos advindos de 3% dos vencimentos dos empregados, 1% da renda bruta 

empresarial e 1,5% sobre o consumo dos serviços da empresa, todos recolhidos pela empresa 

e depositados em contas bancárias de sua respectiva caixa, não havendo participação efetiva 

do Estado (SILVA; COSTA, 2016). 

Contudo, a análise de sustentabilidade dos mecanismos de aposentadoria e 

previdência não é recente, no Brasil ocorre desde as CAP’s. Em virtude da concessão destes 

benefícios, houve um aumento do número de aposentados e durante os anos 1923 a 1930, o 

saldo das reservas2 saiu de R$ 3.430,22 para R$ 961,55, bem como houve a redução da receita 

de R$ 3.920,25 para R$ 2.488,94, todavia, inaugurando um período de contenção na 

distribuição das CAP’s, que perduraria até 1939 (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 1989; SILVA; 

COSTA, 2016). 

Com a crise econômica de 1929, que gerou instabilidade no preço do café e, 

consequente, impactos na economia brasileira, o problema das CAP’s havia se agravado e o 

Estado passou a intervir nas relações trabalhistas, determinando que as CAP’s, baseadas em 

empresas, fossem substituídas por outro tipo de instituição. Nessa ocasião, foi criado o 

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos (IAPM) (1933), que posteriormente 

influenciou na criação de outros institutos, como o dos comerciários (1934), bancários (1935), 

industriários (1938) e funcionários de transporte e cargas (1938) (BATICH, 2004). 

Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) conseguiram captar um volume 

expressivo de recursos em relação às potencialidades. Andrade (2003) ressalta que as reservas 

ficavam em torno de 67% da arrecadação e que, em função desse comportamento, os recursos 

em caixa foram utilizados para financiar investimentos na economia.  

Um exemplo apontado por Batich (2004) foram as aquisições de ações 

preferenciais de grandes empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), Companhia Nacional de Álcalis (CNA) 

e a Fábrica Nacional de Motores (FNM). O próprio Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDES) obrigava as instituições previdenciárias a emprestar recursos. 

                                                           
2 Convertido para reais pelo autor citado. 
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Segundo Aguiar (2017), a Constituição de 1934, após a criação do primeiro IAP, 

utilizou pela primeira vez o termo “Previdência”, além disso atribuiu à União a legislação 

sobre a assistência social e aos Estados a execução dos serviços de saúde e assistência social, 

bem como enumerou os riscos protegidos e instituiu a contribuição tripartite3. 

Já a Carta Magna de 1937 pouco inovou em termos da previdência social, exceto 

pela utilização do termo “seguro social” como um sinônimo (LEITÃO, 2016). O novo termo 

passou a ser adotado e trouxe uma forma mais simples a expressão, facilitando a compreensão 

dos trabalhadores.  

A Constituição de 1946 implementou normas sobre a Previdência Social, mas 

nada de substancialmente novo foi incorporado. Destaque apenas para a imposição aos 

empregadores de manterem seguro de acidente de trabalho, em prol de seus empregados, e a 

previsão genérica do seguro-desemprego (AGUIAR, 2017, p. 43). 

No ano subsequente, iniciou-se um projeto de lei, que ao ser aprovado em 1960 

determinou que a proteção social deveria ser para toda população (SILVA, 2017). Ainda, no 

ano de 1960, foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), instituindo um 

sistema previdenciário único para todos os trabalhadores do setor privado. 

A LOPS permitiu que a cobertura abrangesse todos os trabalhadores, contudo, sua 

efetivação em termos de uniformização só se concretizou após 1966 (GIAMBIAGI; ALÉM, 

2011) com a criação4 do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) que unificou os seis 

Institutos de Aposentadoria e Pensões em um único órgão social (SILVA, 2017). 

Essa unificação pode ser enxergada como uma medida de fortalecimento nacional, 

tendo em vista que o país se encontrava em regime ditatorial militar (1964-1985), no qual os 

direitos civis e políticos estavam suprimidos (BATICH, 2004). Ressalta-se que, apesar da 

uniformização originada pela LOPS, os trabalhadores rurais não obtiveram acesso ao sistema, 

que manteve sua infraestrutura fragmentada com caráter ainda excludente (SILVA, 2010), o 

que foi consertado apenas em 1988. 

Em 1967, tivemos mais uma Constituição Federal que pouco alterou o texto da 

previdência e seguridade social. Esta implementou, porém, a criação do Seguro Desemprego e 

não alterou os riscos presentes nas Constituições anteriores. 

Em 14 de setembro 1967, foi incorporado junto à Previdência, o Seguro de 

Acidentes de Trabalho pela Lei nº 5.316. Em 1971, foi criado o Fundo de Assistência ao 

                                                           
3 Tríplice forma de custeio no qual contribuem: o Governo, os Empregadores e os Empregados. 
4 Decreto lei nº 72, de 21 de novembro de 1966 
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Trabalhador Rural (FUNRURAL)5, englobando os trabalhadores rurais na seguridade 

previdenciária e, em 1972, incluiu-se os empregados domésticos (SILVA, 2017). 

Em 1974, foi criado o Ministério de Previdência e Assistência Social (MPAS) que 

respondia pela elaboração e execução das políticas de previdência e assistência Social. Após 

sua criação, o INPS foi desmembrado em três órgãos: 1) mantendo o nome do corpo original, 

criou-se um novo INPS, com responsabilidade exclusiva de pagar os benefícios; 2) Instituto 

de Administração da Previdência e Assistência Social (IAPAS), para administrar e recolher 

recursos para o INPS; e 3) o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS), para administrar o sistema de saúde. 

Posteriormente, em 1990, sob a égide da Constituição Federal de 1988, o 

INAMPS seria absorvido pelo Ministério da Saúde e o IAPAS se uniria ao INPS, 

transmutando-se no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (BATICH, 2004; 

GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). 

 

 

2.1.1.2 Da Constituição de 1988 à instabilidade do Regime 

 

 

A Constituição de 1988 registra um marco ao sistema previdenciário e o 

encerramento do regime ditatorial iniciado em 1964, propiciando que o Congresso Nacional 

elabore um documento pautado nos princípios de cidadania, priorizando o bem-estar social e a 

segurança. 

Bresser-Pereira (2016) destaca que a Constituição de 1988 foi a primeira carta 

magna a configurar-se com perfil político democrático, social e desenvolvimentista. Dessa 

forma, pela primeira vez, a partir do texto da Constituição Federal, estendeu-se a toda a 

população, direitos à cidadania e aos serviços de saúde que anteriormente eram apenas para 

trabalhadores com carteira; originou-se, a partir daquele documento, o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS)6,o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)7 e o Regime de 

Previdência Social dos Militares (RPM)8. O ano de 1988 marca o início de uma época em que 

                                                           
5 Lei Complementar nº 11/1971. 
6 Conjunto de regras, determinadas pela Constituição Federal de 1988, no qual ditam-se os direitos e deveres 

referentes ao regime público de previdência social brasileiro e que cujo princípios e finalidades básicas são 

determinadas na lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
7 Regime de Previdência dos Servidores Públicos, no qual é compulsório para o servidor público do ente 

federativo que o tenha instituído, com teto e subtetos definidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003. 
8 Regime com regras específicas para os militares. 
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o país reconstrói sua política socioeconômica, suas bases progressistas e o início da Nova 

República.  

No que tange ao sistema previdenciário, a constituição de 1988 formalizou junto à 

disposições normativas9 e legislativas, regras positivas para a aposentadoria: a) definição do 

piso mínimo de um salário para todos os benefícios independentemente da categoria de 

trabalho e região, urbana ou rural; b) correção dos salários de contribuição no cálculo do 

benefício; c) redução de cinco anos na idade mínima para aposentados rurais; d) extensão dos 

benefícios previdenciários proporcionalmente para as mulheres; e) integração dos benefícios 

aos trabalhadores rurais independentemente de sua contribuição; e f) efetivação de medidas de 

alocação dos recursos financeiros intitulado Plano de Reorganização da Assistência à Saúde 

no Âmbito da Previdência, que objetivava a contenção de gastos, ampliação da produtividade, 

racionalidade e qualidade dos serviços prestados e do funcionamento do sistema, tais como 

ampliação da área de cobertura rural (BATICH, 2004; GIAMBIAGI; ALÉM, 2011; SILVA; 

COSTA, 2016). 

Giambiagi e Além (2011) destacam que essas medidas ampliaram as despesas 

previdenciárias, porque o aumento do estoque de benefícios para trabalhadores rurais 

praticamente duplicava os gastos com as novas mudanças, potencializadas pela redução de 

cinco anos na idade mínima dos trabalhadores do campo. Além disso, somar-se-iam ao 

cenário agravante, os reajustes dos salários, o aumento do valor do benefício, a corrosão do 

real, que passava por um grande processo inflacionário, e a aposentadoria proporcional às 

mulheres, alavancando as despesas pelo fator tempo de serviço. 

Assim, a diferença entre receitas e despesas configurou um problema para a 

manutenção da previdência e precisava ser solucionado. Porém, o problema não advinha 

somente da redução do gap entre as receitas e despesas do sistema previdenciário, pois esse 

comportamento se agravava e o país não disponibilizaria dos meios de suporte, uma vez que 

as políticas, fiscal e monetária, estavam com outro foco. 

O Brasil, na década de 1980, passava por uma aceleração crônica da inflação que 

só seria superada com a implementação do Plano Real em 1994. As medidas fiscais e 

monetárias feitas na primeira metade dos anos 1980, foram incapazes de reduzir a inflação, 

que chegava em 235% no final de 1985. Os programas estabelecidos pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) não tiveram efeitos e foram vistos pelos economistas como “prova cabal 

                                                           
9 Disposição normativa adotada em 1990 e Leis nº 8.212 e 8.213 de 1991 (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). 
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de que a inflação brasileira não era resultado de um sobreaquecimento da demanda em relação 

a estrutura da oferta” (CASTRO, 2016, p. 103). 

Resumidamente, a crise inflacionária seria solucionada com o Plano Real, 

contudo, após a Constituição de 1988, o Governo de Collor, que assumiu em 1990, iniciou 

com a inflação em 100% no mês de março (BRESSER-PEREIRA, 2016), pondo em cheque 

toda sua incapacidade de gestão até o impeachment em 1992, após a assinatura do acordo com 

o FMI em 1991, que abriu a conta de capitais no balanço de pagamentos brasileiro para o 

investimento estrangeiro direto.10 

O governo de Itamar Franco, em 1993, foi instituído quando o país ainda estava 

instável macroeconomicamente, mas iniciando o Plano Real, que foi dividido em quatro fases: 

 

1) ajuste fiscal, com cortes na despesa pública, inclusive no âmbito social, 

eliminando a porcentagem sobre o total que havia sido definida 

constitucionalmente e aumento tributário; 

2) neutralização da inércia inflacionária através de desvalorizações diárias da taxa 

de câmbio, possibilitando o equilíbrio entre os preços relativos por intermédio 

do mecanismo da URV11; 

3) reforma monetária, metamorfoseando a URV em uma nova moeda capaz de 

substituir o desvalorizado cruzeiro; 

4) um ajuste fiscal adicional que foi substituído por uma elevação das taxas de 

juros que valorizou a moeda em relação ao dólar, fazendo com que perdesse a 

paridade de moedas, conforme o plano pretendia. Dessa forma, o controle 

monetário foi por intermédio da ancoragem cambial, mecanismo de controle da 

inflação através do câmbio (BRESSER-PEREIRA, 2016; CASTRO, 2016). 

 

Todas as reformas realizadas e a crise que visavam resolver, afetavam de alguma 

forma a previdência. A internacionalização da economia com a abertura da conta de capitais, 

possibilitou benefícios ao consumo brasileiro no exterior que adquiriram produtos diferentes e 

com alta qualidade, moldando um novo padrão de consumo nacional, o que levou ao aumento 

do desemprego, uma vez que a indústria brasileira perdia competitividade, consequentemente 

a previdência perdia contribuintes. 

                                                           
10 Atualmente Investimento Direto no País com a classificação internacional de Balanço de Pagamentos (BPM6). 
11 Unidade Real de Valor, parte escritural da moeda brasileira que se constituía como índice que nivelava as 

variações do poder aquisitivo, tornando-se Unidade de Conta e Referência para os preços, uma vez que a moeda 

brasileira mediante a grande inflação era incapaz de exercer plenamente essas funções. 
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Concomitantemente à queda na contribuição, cresciam os beneficiários, 

contemplados pelas reformas ou pelo próprio mecanismo inerente da distribuição, a partir da 

evolução da pirâmide etária em relação à contribuição. O gap previdenciário aumentava cada 

vez mais (BATICH, 2004). 

Não obstante os efeitos conjunturais e estruturais apontados anteriormente, 

Giambiagi e Além (2011) elencam fatores inerentes ao Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), que prejudicam o sistema brasileiro de previdência e seguridade social: 1) os 

indivíduos que não haviam contribuído o necessário para capitalizar sua previdência, 

receberiam o recurso integral, dessa forma muitos trabalhadores tentavam burlar o sistema, 

prejudicando a arrecadação ao passo que se elevavam as despesas; 2) encontra-se na 

característica constitucional do sistema, no qual havia aposentadoria por tempo de serviço, 

possibilitando que muitas pessoas, antes dos 50 anos de idade (com tempo de serviço entre 35 

anos para homens e 30 anos para mulheres) se aposentassem com valor integral, diminuindo a 

base de arrecadação antes do tempo e ampliando a velocidade em que crescem as despesas; 3) 

tangencia o aumento das alíquotas, vez que a majoração de alíquotas tributárias faz com que 

as empresas menores, sujeitas à menor fiscalização, calculem a relação custo benefício entre 

não pagar a alíquota e ser multada, reduzindo os efeitos possíveis para ampliar a arrecadação, 

tornando-a concentrada em grandes empresas; e 4) da relação negativa entre contribuintes e 

inativos que decorre do envelhecimento gradativo da população e da redução na taxa de 

crescimento populacional, inerentes ao próprio desenvolvimento das sociedades (WORLD 

BANK, 2015). 

Outros problemas inerentes, especificamente, aos inativos do setor público, são 

citados, a exemplo do peso da valoração paga aos aposentados em relação PIB nacional e “os 

privilégios do setor público”, tais como: 1) aumento da remuneração no momento da 

aposentadoria; 2) categorias específicas de trabalho, tais como dos militares cujo valores de 

aposentadoria eram repassados às filhas solteiras aumentando o tempo de recebimento dos 

recursos e mantendo o período de contribuição; e 3) possibilidade de aposentadoria com valor 

baseado no último salário, que distorcia a relação entre o foi contribuído e o que seria 

recebido (GIAMBIAGI, ALÉM, 2011). 

Esses fatores distorcem a composição dos gastos com inativos em relação ao 

INSS, conforme ilustra o Quadro 3, no qual estão destacados os valores mensais pagos pela 

aposentadoria do INSS em relação ao setor público federal. 
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Categoria Valor Médio das Aposentadorias R$ 

Legislativo 26,823.48 

Judiciário 18,065.40 

Ministério Público 14,656.32 

Executivo 8,477.59 

Média dos Poderes 17,005.70 

INSS 1,354.63 

Quadro 3 – Comparação entre Aposentadorias do INSS e da União (2018) em valores correntes. 

Fonte: Adaptado de Brasil (2018d) e Boletim Estatístico da Previdência Social (2017). 

 

Ao observar o Quadro 3, podemos perceber que a média de benefícios decorrentes 

de aposentadorias dos poderes é de R$ 17.005,70, enquanto no INSS a média fica em R$ 

1.354,63, destacando-se que os poderes são, em média, 12,5 vezes superiores ao repasse do 

INSS. 

Os gaps analisados através da própria estrutura da previdência social sugerem 

necessidades de reformas no sistema, tais como mudanças de regras de concessão dos 

benefícios, para que sejam transformadas as bases desse modelo previdenciário propiciando 

uma maior estabilidade. 

A discussão da Previdência é um tema delicado a ser debatido, pois possui 

componente político, quando envolve diretamente o bolso das pessoas, e um coeficiente 

econômico, quando trata de um problema fiscal (SCHYMURA, 2017). 

Giambiagi e Além (2008, p. 278) advogam que “o debate sobre a previdência 

tende sempre a resvalar rapidamente para o terreno emocional, o que é um dos motivos pelos 

quais as reformas previdenciárias, em qualquer país do mundo, tendem a ser debatidas durante 

anos, antes de poderem ser aprovadas.” 

Cysne e Sobreira (2007, p. 310-311) analisaram o caso do Chile, da Turquia, da 

Itália, da Irlanda e da Nova Zelândia, que realizaram reformas da previdência e as 

caracterizaram entre sucedidas e fracassadas, ao passo que se adotou, em síntese, as seguintes 

medidas: “revisão da idade mínima para aposentadoria; desvinculação dos benefícios do 

salário mínimo; incentivos ao adiamento da aposentadoria; fundos de pensão privados para 

trabalhadores da inciativa privada e funcionários públicos etc”. 

O caso do Chile é comentado de forma positiva, momentaneamente, por ter 

equilibrado a situação da previdência alterando o sistema de capitalização público para fundos 

privados, embora tenha feito no contexto político (ditadura) e com situação fiscal (austeridade 

fiscal) adversa para a maioria dos países (GIAMBIAGI; ALÉM, 2008). 

Sobre o caso de fracasso, Cysne e Sobreira (2007) ratificam que as reformas da 

Itália foram importantes para conter o aumento dos gastos, durante a década de 1990, mas não 
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foram suficientes para reverter a tendência de crescimento dessas despesas. Para eles, essa 

reforma tinha regras de transição lentas e, alguns anos depois, necessitaram realizar outra 

reforma.  

Não obstante, o Brasil realizou reformas no sistema previdenciário durante os 

governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e Lula (2003-2011) buscando resolver 

parcialmente o problema brasileiro. Além disso, após a Constituição de 1988 muitos ajustes 

foram realizados, como é o caso do Regime Jurídico Único de 1990. 

 

 

2.1.1.3 Reformas Pós 88 

 

 

O Regime Jurídico Único (RJU) foi instituído pela Lei nº 8.112/90 para regular a 

relação entre servidores públicos e a administração. O RJU é o regime jurídico para os 

servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações e substituiu os 

funcionários integrantes do regime do Estatuto dos Funcionários Públicos da União regido 

pela Lei nº 1.711/1952, a qual incluía os empregados públicos de regime celetista. 

O RJU visa racionalizar a administração de pessoal do Serviço Público, impedir 

irregularidades e apadrinhamentos de amigos e familiares, e institucionalizar a relação de 

trabalho do servidor público, através dos princípios constitucionais de 1988, previstos no art. 

37 (GUERRA, 2009). Dessa forma, não é possível realizar contratações federais que não 

sejam por intermédio do RJU, exceto casos de empresas públicas, situação na qual a 

instituição tem que optar entre empregados celetistas ou estatutários. 

No governo Fernando Henrique Cardoso, foram realizadas duas reformas na 

Previdência Social sob o pretexto de alguns argumentos: 1) Problemas Estruturais: na relação 

receita/despesa, função do aumento da expectativa de vida, redução da base de contribuição e 

baixa capacidade fiscalizatória do Estado; 2) Problemas Conjunturais: gestão pública 

ineficiente, baixo crescimento das contribuições e crescimento da demanda assistencial, 

funções da crise econômica e consequente ampliação do desemprego (MARQUES; BATICH; 

MENDES, 2003). 

Quanto ao argumento do déficit entre receita e despesas, há muita discussão sobre 

o sistema ser de fato deficitário e, se tal critério pode ser considerado como uma justificativa 

para reforma da previdência e seguridade do social, uma vez que o termo seguridade social 

visa, sistematicamente, representar uma política de gasto público. 
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A primeira reforma ocorreu por intermédio de uma Emenda Constitucional 

elaborada em 1995 e promulgada em 1998. Esse interregno entre a proposta e a aprovação 

impactou as finanças do RGPS, deteriorando-as. Os resultantes conjunturais e estruturais da 

economia brasileira afetavam a rentabilidade, a captação de novos recursos e as despesas, uma 

vez que houve corrida por antecipação das aposentadorias devido ao receio de perda de 

direitos com a possível reforma, assim, até 1998, as pressões aumentavam para que houvesse 

aprovação de alguma reforma (MARQUES et al., 2009). 

Segundo Giambiagi e Além (2011, p. 305), “a reforma, per se, foi em boa parte 

inócua, uma vez que alguns dos dispositivos mais importantes estavam dependendo de 

regulamentação posterior por meio de lei específica”. Tais pontos foram: adoção de idade 

mínima, no caso dos servidores públicos ingressantes (60 anos para homens e 55 para 

mulheres); incremento de 20% de tempo para o indivíduo que estava dentro do sistema ganhar 

o direito de aposentar-se voluntariamente por tempo de contribuição; e a forma do cálculo de 

aposentadoria do INSS não seria mais determinada conforme a constituição de 1988 e sim 

através de objetos de lei (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). 

Apesar da aprovação da reforma da previdência, o governo não teve êxito em 

resolver a crise previdenciária no longo prazo. O ambiente institucional desfavorável 

comprometeu muitas das reformas necessárias, além disso, a situação econômica brasileira 

não permitiu que as medidas adotadas apresentassem o impacto esperado. A demanda por 

aposentadoria havia se estabilizado em taxas pequenas de crescimento, por sua vez, a receita 

com arrecadação diminuía drasticamente em função do baixo crescimento econômico 

(MARQUES; BATICH; MENDES, 2003). 

Em 2003, ainda nos primeiros cem dias de governo, na chamada “lua de mel”, o 

recém Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aprovou a Reforma da Previdência com poucas 

negociações e concessões (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011; NAKAHODO; SAVOIA, 2008). 

Essa nova reforma estaria direcionada a dar continuidade às pendências remanescentes do 

governo antecessor (ARAÚJO, 2009) e agiria, sobretudo, no âmbito do RGPS, pois o governo 

acreditava que o regime seria o principal fator impactante no déficit do sistema (ANDRADE, 

2003). 

A proposta de Lula, portanto, diferente da primeira, afetou substancialmente os 

servidores públicos, visto que aos trabalhadores regulados pelo INSS houve apenas elevação 

do teto contributivo e do pagamento por parte do governo, que inclusive, gerou rapidamente 

fluxos positivos no caixa no curto prazo, contudo, expandia os efeitos danosos, em termos 

atuariais, devido à ampliação das despesas futuras. Ressalta-se que a proposta do governo 
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Lula não era muito diferente de FHC, inclusive, é avaliada como continuidade e insistência da 

proposta anterior. 

Uma das principais críticas é de que a reforma Lula também não aconteceu em 

prol da seguridade social, como foi propagado. Um exemplo que foi severamente criticado é a 

questão da contribuição de 11% dos funcionários públicos aposentados, pois “os argumentos 

contrários a essa iniciativa são os mesmos: a contribuição dá origem a um direito futuro e, por 

isso, não há como exigir que o aposentado contribua” (MARQUES; MENDES, 2004, p. 11); 

não leva em conta fatores como a circunstância de que o trabalhador necessita de mais 

recursos na terceira idade, quando costuma conquistar sua aposentadoria (ARAÚJO, 2009) e 

fere a constituição no que tange ao direito adquirido (TEIXEIRA, 2006). 

Outras críticas à reforma estão inerentes à sua amplitude não afetar classes que 

não contribuem ou que recebem muitos benefícios, a exemplo dos trabalhadores rurais, dos 

militares e do Poder Judiciário (CECHIN; CECHIN, 2007; GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). 

Giambiagi e Além (2011) concordam que as reformas foram insuficientes e há 

altos custos políticos, elas não modificaram a situação dos aposentados pelo INSS, não 

mudou a situação em que as pessoas iriam se aposentar pelo INSS e nem do regime de 

servidores no critério de idade. Apesar do argumento de que o país fez duas grandes reformas 

que “penalizam os aposentados”, elas são bastante pontuais e direcionadas aos futuros 

aposentados do INSS por tempo de contribuição e aos funcionários públicos. 

Tafner e Giambiagi (2007) apontam alguns fatores que são cruciais para definir o 

porquê as reformas foram ineficientes: a) as regras continuam incluindo aposentadorias em 

casos precoces (por tempo de contribuição) via INSS, sobretudo, no caso das mulheres; b) 

ausência de idade mínima para aposentadoria via INSS; c) manutenção das regras favoráveis a 

grupos específicos, como professores e militares; d) pensão para a cônjuge continua sendo 

igual ao benefício original, mesmo para mulheres sem filhos e por tempo determinado apenas 

pelo falecimento da beneficiária; e) exigência contributiva para aposentadoria de apena 15 

anos para recebimento do benefício; f) permanência da atualização dos aposentados com 

indexação ao salário mínimo, gerando ganhos reais substanciais, ao invés de optar pela 

substituição da indexação para o IPCA, ocasionando que os rendimentos sejam constantes, 

sem perdas ou ganhos reais.  
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2.1.2 Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

 

 

O RPPS é destinado aos servidores públicos titulares de cargo efetivo e aos 

militares na estrutura da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive 

autarquias e fundações. Esse regime tem que ser instituído por lei de cada ente federativo, 

com 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 (LEITE, 2015). 

A CF/88, nos artigos 40, 42 e 14212 definia de forma generalista o arcabouço legal 

dos benefícios decorrentes de aposentadorias e pensões das carreiras dos servidores públicos 

federais, estaduais e municipais, segregados entre civis e militares.  

Entretanto, somente em 1998, foi chancelada a Lei nº 9.717, de 27 de novembro, 

balizando o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou Regime Próprio dos Servidores 

Públicos, considerando os moldes atuais, enquanto dispôs 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, incluindo os militares 

dos Estados e do Distrito Federal. 

Dentre os principais pontos daquela lei, destacam-se que os regimes próprios 

deverão ser organizados para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema entre 

número de contribuintes e beneficiários. 

Para que fosse possível alcançar esse objetivo, passou a ser exigido anualmente 

estudos de avaliação atuarial. Além disso, os recursos dos contribuintes devem custear 

exclusivamente os benefícios dos integrantes deste regime. Com isso, no caso de um eventual 

desequilíbrio, cabe à União, aos estados e aos municípios cobrir eventuais insuficiências 

financeiras. No tocante às alíquotas, foi determinado que estados e municípios não poderiam 

praticar valores inferiores aos vigentes na União. Isso vale para militares, cujas regras quanto 

aos benefícios não poderiam ser distintas da União. 

Complementarmente àquela lei, foi aprovada, naquele ano, a Emenda 

Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, que marcou a Reforma da Previdência pós-

Constituição, cujos efeitos foram maiores nos servidores públicos.  

                                                           
12 No tocante aos aspectos relacionados aos pensionistas e aos militares, observa-se que alguns incisos foram 

revogados e regulamentados pela Emenda Constitucional 41/2003. 
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Entre as principais características dessas leis destacam-se que: o Ministério da 

Previdência passou a recomendar aos estados e municípios a criação de seus próprios regimes; 

estabeleceu o caráter contributivo e solidário como fonte de financiamento do sistema; exigiu 

a observância de regras que preservassem o equilíbrio fiscal, financeiro e atuarial; acabou 

com a concessão de benefícios distintos dos previstos na legislação federal para os servidores 

públicos; a expressão tempo de serviço foi substituída por tempo de contribuição; definiu 

regras como “paridade plena”, na qual os reajustes na carreira dos ativos seriam repassados 

aos inativos e alterou a regra sobre a aposentadoria quanto ao tempo de contribuição passando 

homens e mulheres a se aposentarem com 35 anos e 30 anos, respectivamente, ampliando em 

5 anos para cada sexo em relação ao status quo. 

Posteriormente, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 

de 2003, que novamente teria maiores impactos sobre os servidores públicos, com caráter de 

reestruturação do sistema previdenciário. 

A EC 41/2003 trouxe as seguintes ponderações: União, Estados e Municípios 

podem instituir regime de previdência complementar; cobrança de 11% de contribuição sobre 

proventos de aposentadorias e pensões sobre uma fração da parcela que exceder o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do RGPS (R$ 2.508,72), dos quais 60% desse limite 

máximo para União e 50% para (estados, Distrito Federal e municípios); pensões por morte 

deixaram de ser integrais pela última remuneração até àquele momento vigente, passou a ter o 

valor limitado ao teto do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente ao limite observado; 

fim da paridade entre as aposentadorias e pensões de servidores públicos, reajustes e 

gratificações concedidos aos ativos, deixaram de ser repassados aos inativos; fixado alíquota 

mínima cobrada aos servidores do RPPS, 11%, sobre o salário contribuição; para se ter direito 

a aposentadoria integral, homens devem ter 35 anos de tempo de contribuição e alcançado 60 

anos de idade, mulheres, 30 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade, para os 

servidores públicos exige-se 20 anos de serviço, 10 anos de carreira e 5 anos de cargo em que 

se der a aposentadoria e revisão na apuração do benefício quanto a base de cálculo, deixaram 

de ser no último valor e passou a ser pela média das remunerações entre setor público e 

privado. 

Em seguida, complementando os dois dispositivos anteriores, foi instituída a 

Emenda Constitucional nº 47, de 6 de julho de 2005, com as referidas alterações: concedeu 

integralidade aos proventos dos aposentados e pensionistas decorrentes dos serviços públicos 

que tenham ingressado antes de 16 de novembro de 1998; ratificou que não é permitida a 

adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias pelo RPPS, 
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salvo àqueles servidores que exerceram atividades de risco, atividades em condições especiais 

que prejudique a saúde ou integridade física e aos servidores portadores de deficiência; aos 

aposentados e pensionistas como portadores de doença incapacitante, os descontos da 

contribuição previdenciária incorrerão sobre a parcela restante ao dobro do limite máximo 

estabelecido pelo RGPS; ampliou-se a exigibilidade, em relação à EC nº 20/1998, quanto ao 

tempo serviço, passando a valer 25 anos e para tempo de carreira, 15 anos; prevê 

possibilidade de redução à idade mínima quando se ultrapassar o tempo de contribuição, na 

mesma proporção e sucessivamente, por exemplo, no caso de homens quem contribui por 36 

anos teria direito a se aposentar com 59 anos. 

Após 2005, surgiu a Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012, que 

outorgou as seguintes regras: a depender do caso que levou à aposentadoria por invalidez e, 

embora ratifique que a integralidade13 das regras de base de cálculo, os proventos ainda serão 

proporcionais ao tempo de contribuição do servidor, ressalvados àqueles que ingressaram no 

serviço público até o advento da EC nº 41/2003, considerados em fase de transição. 

Por fim, entre essas alterações constitucionais, a Emenda Constitucional nº 88, de 

7 de maio de 2015, ou como ficou conhecida “PEC da Bengala” concedeu os seguintes 

regramentos: a aposentadoria compulsória passaria de 70 anos para 75 anos, desde que 

ocorresse em forma de Lei Complementar, salvo para os cargos de Ministro do Superior 

Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. 

Ainda naquele ano, em 5 de dezembro, foi promulgada a Lei Complementar nº 

152 que ratificou a aposentadoria compulsória em 75 anos para servidores de cargos efetivos 

da União, Estados e Municípios do Poder Executivos, e membros do Poder Judiciário, 

Ministério Públicos, Defensoria Públicas e Tribunais e do Conselho de Contas. 

A despeito de todas as alterações constitucionais, com vistas a buscar o equilíbrio 

do sistema previdenciário, Nogueira (2012) defende que a origem desse desequilíbrio, sob os 

vieses financeiro e atuarial, se deu em momento anterior à Constituição de 1988, quando a 

União, Estados e Municípios concediam aposentadorias sem lastro financeiro ou fonte de 

custo definida, repercutindo pela década seguinte apesar da instituição de RPPS. 

                                                           
13 Dias e Macedo (2007) destacam sobre a diferença entre termos como proventos integrais e integralidade de 

base de cálculos de proventos: "não confundir proventos integrais com integralidade da base de cálculo dos 

proventos. O valor da aposentadoria é encontrado aplicando-se um percentual sobre uma base de cálculo. [...] A 

Emenda Constitucional nº 41/2003, desse modo, extinguiu a integralidade (remuneração integral do cargo 

efetivo) da base de cálculo da aposentadoria, mas não os proventos integrais (permanece a existência de 

aposentadoria com proventos integrais, ou seja, com a aplicação do percentual de 100% sobre a base de cálculo 

da aposentadoria).” 
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Santos (2014) critica que na década de 90, antes da regulamentação e durante a 

implantação dos RPPS, estados e municípios, ao não dispor de arcabouço legal bem definido, 

concediam benefícios previdenciários e vantagens financeiras que repercutiriam ao longo dos 

anos, sem a precedência de estudos financeiros e atuariais. 

Beltrão (2019) destaca que o déficit no atual sistema previdenciário, chancelado 

na década de 90 até 2019, é antigo; e, embora tenha sido superavitário por alguns anos, a 

partir de 1997 já operava em desequilíbrio, pois os gastos superavam a arrecadação. 

A exigência de estudos financeiros e atuariais só passaram a constar nos 

instrumentos de planejamento, de forma sistemática e constante, com ao advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a partir de 2001. 

 

 

2.1.3 Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 

Campello e Araújo (2006) reverberam que a Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, ou como ficou conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabeleceu 

normas de finanças públicas de estabilização da economia e controle nos gastos do governo, 

tendo como finalidade a redução dos déficits públicos. 

Entre normas de finanças, a LRF inovou sobre os aspectos do planejamento e da 

execução. Para cada exercício, os entes ficam obrigados a estabelecer metas fiscais, a sinalizar 

riscos fiscais, que porventura possam ocorrer nos 3 anos subsequentes, e de publicar os 

relatórios atuariais nos instrumentos de planejamento, a valer: Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual (ALBUQUERQUE; MEDEIROS; 

FEIJÓ, 2013). 

Outrossim, para Cappellesso, Figueiredo e Lima (2016) parte desses avanços 

podem ser explicados porque, a partir de 2008, passaram a convergir os novos padrões de 

contabilidade pública (IPSAS, NBCASP e MCASP) associados aos principais mecanismos e 

princípios de governança (liderança, estratégia, controle, transparência, accountability, 

integridade e divulgação). Ter-Minassian (2010) ao comparar a LRF e seus avanços, provou 

que o Brasil está à frente de outros países. 

Adicionalmente, a LRF (2001), entre os avanços e boas práticas nas finanças 

públicas, trouxe a publicação, bimestral, do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 

RREO e, quadrimestral, do Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Ambos possuem informações 
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acerca da dinâmica da previdência, em relação às demais despesas, por meio da classificação 

da função. O relatório mais detalhado da situação previdenciária pode ser encontrado no 

RREO, no Anexo IV. 

Há de se ressaltar que as normas, gerais e específicas, são revisadas anualmente, e 

sobre os Relatórios Previdenciários, englobando o Anexo IV do RREO, são de competência 

da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Ministério da Previdência Social 

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2017b, p. 292). 

Sobre a Contabilidade dos RPPS, atenta-se que esta não se restringe ao 

acompanhamento da execução orçamentária e financeiras, mas trata principalmente sobre a 

transparência na apresentação do patrimônio e de suas mutações, conforme o cumprimento 

dos Princípios de Contabilidade (LIMA; GUIMARÃES, 2016). 

No processo de gestão previdenciária de um exercício, fiscal e financeiro, 

destacam-se dois documentos, quais sejam: Certificado de Regularidade Previdenciária 

(CRP), com validade semestral; e o Relatório de Avaliação Atuarial (RAA), com validade e 

execução anual. 

O CRP é um documento fornecido pelo Ministério da Previdência Social, que 

atesta o cumprimento dos critérios e exigências, estabelecidos na Lei Federal nº 3.788, de 11 

de abril de 2001, disposto na lei do RPPS de um Estado, do Distrito Federal ou de um 

Município, e complementado tanto pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, quanto pela 

Portaria MPS nº 402/2008 ou seja, avalia se o Ente Federativo segue as normas de boa gestão, 

de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados 

(BRASIL, 1998b). 

Já o RAA é um documento que representa um estudo sobre a dinâmica da 

previdência no lapso temporal de 75 anos, através da projeção de Receitas e Despesas. As 

regras para concepção deste relatório são publicadas anualmente por meio de Instruções 

Normativas e Portaria do Ministério da Fazenda, conforme a MF nº 464/2018. 

 

 

2.1.4 Equilíbrio atuarial 

 

 

O estudo da atuária no Brasil remete ao período de 1963, através do Projeto 

Petros. Tratou-se de um fundo de previdência complementar da Empresa Petrobrás, que 

respeitava a ética securitária e as limitações da época. Entre os campos de investigação, 
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observava-se o processo evolutivo das distribuições etárias e salariais da população amparada 

(NOGUEIRA, 1994). 

A metodologia de cálculo atuarial depende de conhecimento multidisciplinar 

(matemática, estatística, economia, direito etc.), que são feitos por profissionais com 

formação acadêmica especializada e habilitados para este fim, pois analisam o perfil da 

população, regras dos planos previdenciários, a fim de estabelecer os fluxos de recursos, 

receitas e despesas, no longo prazo, com base em premissas e hipóteses atuariais (RUA; 

VASCONCELLOS; MOTA, 2017). 

Sobre equilíbrio atuarial, Gushiken et al. (2002, p. 341) define: 

 

princípio constitucional basilar do novo modelo previdenciário brasileiro. 

Os regimes previdenciários devem ser norteados por este princípio, 

significando, na prática, que o equilíbrio atuarial é alcançado quando as 

contribuições para o sistema proporcionem recursos suficientes para 

custear os benefícios futuros assegurados pelo regime. Para tanto, utilizam-

se projeções futuras que levam em consideração uma série de hipóteses 

atuariais, tais como a expectativa de vida, entrada em invalidez, taxa de 

juros, taxa de rotatividade, taxa de crescimento salarial, dentre outros, 

incidentes sobre a população de segurados e seus correspondentes direitos 

previdenciários. Por sua vez, as alíquotas de contribuição suficientes para a 

manutenção dos futuros benefícios do sistema – são resultantes da aplicação 

de metodologias de financiamento reguladas em lei e universalmente 

convencionadas, O conceito de equilíbrio financeiro está relacionado ao 

fluxo de caixa, em que as receitas arrecadadas sejam suficientes para a 

cobertura de despesas. 

 

Para Silva (2016, p. 117), o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema 

previdenciário:  

 

está consubstanciado nos princípios da LIQUIDEZ e SOLVÊNCIA do plano 

de benefícios. A LIQUIDEZ é a capacidade da instituição em arcar com o 

pagamento dos benefícios (complementação de aposentadorias e pensões) 

HOJE e a SOLVÊNCIA é essa mesma capacidade só que AO LONGO DOS 

ANOS. 

 

As regras e os parâmetros sobre o equilíbrio atuarial se encontram nas Portarias 

MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008 e nº 464, de 19 de dezembro de 2018, que se 

destacam como documentos fundamentais para a mensuração do equilíbrio. Além disso, nos 

casos de desequilíbrio, definem normas sobre possíveis ações a serem tomadas: segregação de 
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massas, alíquotas complementares e aporte de recursos financeiros ou ativos, por meio da 

alienação de bens. 

Entre os parâmetros da Portarias nº 464, em especial sobre as hipóteses que 

deverão ser utilizadas no modelo de projeção previdenciária, no art. 21, estão definidos como 

padrões mínimos, a utilização de uma tábua biométrica disponibilizadas pelo MPS e 

elaboradas pelo IBGE. Destaca-se ainda, a possibilidade para o uso de tábuas específicas, por 

região, ou que obedeça ao comportamento da massa de beneficiários, desde que, sejam 

submetidas ao Ministério, com antecedência para análise de compatibilidade. 

 

 

2.1.5 A Previdência Social no Estado do Maranhão 

 

 

No Estado do Maranhão, a Lei Complementar nº 35, de 12 de setembro de 1997, 

instituiu o Fundo Próprio de Pensão e Aposentadoria (FEPA). No ano seguinte, através da Lei 

Complementar nº 40, de 29 de dezembro de 1998, o fundo foi reorganizado. A gestão do 

fundo, quando da sua criação e após de sua reestruturação, estava atrelada aos órgãos que 

administravam a folha de pagamentos e patrimônio, sendo: Gerência de Administração e 

Modernização (GAM), Gerência de Estado de Planejamento (GEPLAN) e Secretaria de 

Estado de Gestão e Previdência (SEGEP). 

A partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 197, de 06 de novembro de 

2017, e posteriormente, da Lei Complementar nº 205, de 29 de dezembro de 2017, que dispôs 

sobre a criação da autarquia da previdência estadual com autonomia administrativa e 

financeira, passou a ser de competência do IPREV: gerir, planejar, coordenar e supervisionar 

a execução e o controle do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores 

públicos estaduais. 

Entre o interregno das duas leis complementares que criaram e organizaram o 

FEPA, e em consonância com a Lei do RPPS e EC nº 20/1998, o Estado do Maranhão 

segregou massas, criando dois grupos previdenciários distintos por fonte de financiamento: 

Regime Financeiro ou Orçamentário e Regime Capitalizado ou Previdenciário. Trata-se de 

um universo de 102 mil segurados, dos quais 59,4 mil (58% do total) são do tipo ativo com 

vínculo efetivo; 33,1 mil (32% do total) representam os aposentados; e 9,3 mil (9% do total), 

pensionistas. 
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O Regime Financeiro ou Orçamentário é destinado ao pagamento dos benefícios 

previdenciários concedidos até dezembro de 1995, custeado exclusivamente com recursos do 

Tesouro Estadual, do tipo Repartição Simples. Do ponto de vista atuarial, está em fase 

decrescente e de extinção quanto ao número de inativos, uma vez que não possui novos 

entrantes, já que passou a existir desde a primeira segregação de massas, após a reforma 

previdenciária de 1998, que instituiu os Regimes Próprios de Previdência Social estaduais.  

O Regime Capitalizado ou Previdenciário foi instituído pela Lei Federal n° 

9.717/1998, incluindo ainda, duas leis complementares no âmbito Estadual, n° 35/1997 e n° 

40/1998, sinalizando as obrigações do FEPA, bem como a Lei Complementar Estadual nº 

73/2004, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado 

do Maranhão. Considerando os aspectos legais, convencionou-se que os aposentados, a partir 

de janeiro de 1996, seriam custeados pelo fundo mediante as suas receitas próprias: 

contribuições e patrimoniais. 

Esses regimes são financiados sobretudo através de Receitas de Contribuição, 

servidor e patronais; receitas patrimoniais, entre rendimento de aplicações e locação de 

imóveis e outras receitas previdenciárias, conforme disposto no Anexo IV do RREO do 

Estado do Maranhão. 

Sobre a contribuição dos servidores, há de observar a Lei Complementar Estadual 

nº 72, de 4 de fevereiro de 2004, que define a alíquota dos servidores ativos em 11% do 

salário-contribuição, ao tempo que associada a EC nº 41/2003 a alíquota de 11% aos 

segurados inativos e pensionistas, salvo a regra sobre o que exceder ao limite máximo 

estabelecido pelo RGPS. 

No tocante à alíquota do Patronal, o Estado adotou até o exercício de 2018 os 

valores mínimos que remetiam a 14%. A partir desse exercício, aumentou-se em 1 p.p., 

perfazendo 15%, com possibilidade de incremento para os próximos anos, haja vista o 

desequilíbrio do sistema e, em conformidade a Constituição e ratificada pela Lei nº 

10.887/2004, que tem como parâmetro a alíquota do servidor, cujo o piso não pode ser 

inferior àquele valor praticado e o teto tem com limite máximo, o dobro do piso. 

Imperioso ressaltar que do ponto de vista da Despesa, coube ao FEPA contemplar 

todos os inativos do Estado do Maranhão, sem distinção da esfera de Poder, haja vista as 

configurações outrora mencionadas.  

Do ponto de vista dos benefícios da Seguridade Social, conforme lei ora exposta, 

cabe ao Estado fornecer: I) aos seus segurados: aposentadoria, reserva remunerada ou 
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reforma, auxílio natalidade; II) aos dependentes: pensão, auxílio-reclusão e auxílio-funeral; 

III) ao segurado e dependente: assistência à saúde14. 

Sobre aposentadoria compulsória, aposentadoria por invalidez e pensões, a Lei nº 

73/2004 define as seguintes regras e normas: I) aposentadoria compulsória é automática, e 

declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele que o servidor atingir a idade 

limite (art. 25); II) aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de 

saúde, será emitido laudo pela incapacidade, esgotando-se os meios de readaptação até se 

tornar ato definitivo, sendo avaliado periodicamente por junta médica; III) benefícios com 

pensões segue os normativos da União. 

Para as aposentadorias, via de regra, segue a Lei Estadual nº 6.107, de 27 de julho 

de 1994, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis do Estado e dá outras 

providências. Por esse dispositivo, o tempo de contribuição para aposentadoria de homens é 

35 anos e para mulheres 30 anos. A aposentadoria por idade para homens está em 65 anos de 

idade e para mulheres em 60 anos de idade. O limite de idade máximo ao qual a aposentadoria 

compulsória é de 75 anos de idade. 

Porém, algumas categorias, como professores de educação básica e ensino 

fundamental e como militares, possuem regras diferenciadas caracterizando uma 

aposentadoria do tipo especial. 

A Lei Ordinária n° 9.860, de 1 de julho de 2013, dispõe sobre o Estatuto e o Plano 

de Carreiras, Cargos e Remuneração dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação 

Básica e dá outras providências. Nela assinalou-se que o tempo de contribuição de magistério 

para homens é de 30 anos e para mulheres, 25 anos, ou seja, 5 anos a menos para cada sexo se 

comparado à regra geral. 

Assim como os professores, os militares (policiais e bombeiros) possuem regras 

para aposentadoria especiais ou ingresso na reserva. As leis n° 3.743, de 2 de dezembro de 

1975, n° 6.513, de 30 de novembro de 1995, n° 8.080, de 4 de fevereiro de 2004 e n° 10.131, 

de 30 de julho de 2014, versam sobreo Estatuto da Polícia Militar do Maranhão e dão outras 

providências. 

Por esses regramentos, a aposentadoria por tempo de contribuição de serviços 

militares para homens é de 30 anos e para mulheres 25 anos, tal como para os professores. Já 

                                                           
14 As políticas de auxílios e de assistência à saúde dos servidores integram o rol da Seguridade Social, mas não 

estão inseridas nas despesas previdenciárias. Essas despesas são administradas pelo Fundo de Benefícios dos 

Servidores do Estado do Maranhão (FUNBEN) e são financiadas por meio de contribuição sem caráter 

obrigatório de 3% do salário-contribuição, proventos e pensão, observando o valor máximo de R$ 420,00 reais, 

acrescida de 1%, para cada um dos dependentes inscritos (art.40 da Lei nº 73/2004). 
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a aposentadoria por idade15 distingue-se entre dois grupos: I) Oficiais do sexo masculino se 

aposentam com 62 anos de idade e mulheres, com 57 anos de idade; II) Praças, do sexo 

masculino com 60 anos de idade e mulheres, com 55 anos de idade. 

Desse modo, a sinergia entre o contexto previdenciário ora mencionado, os 

aspectos legais discutidos e a configuração demográfica dos servidores públicos do Estado do 

Maranhão, no qual há uma grande quantidade de entrantes em situação de inativos ante ativos, 

levaram a um desequilíbrio nos resultados previdenciários ao longo dos últimos anos, 

conforme visualizado no Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 – Quantitativo de Servidores Públicos do Estado do Maranhão por situação entre 2012 a 

2019. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados apresentados pelo IPREV na reunião de Diligência 

da Fitch Ratings. 

 

É possível perceber que a quantidade de novos inativos do plano capitalizado 

(FEPA) cresce, de forma progressiva, ante ao dos ativos que apresenta comportamento 

descendente. É importante comentar que nesse modelo previdenciário, os inativos do plano 

financeiro, custeados com fonte tesouro, decrescem a cada ano, uma vez que não há novos 

entrantes. 

Daquela dinâmica demográfica comentada, associada aos rompantes de aumentos 

salariais que descambam na elevação dos benefícios, os resultados previdenciários tenderam 

para sucessivos déficits que foram atenuados por disponibilidades financeiras ou recursos em 

                                                           
15 Segundo a Lei 8.080/2004 em seu art. 2: “Fica assegurado ao militar que até a data da publicação desta Lei 

tenha cumprido os requisitos para a transferência para a inatividade, o direito à percepção de remuneração 

correspondente ao grau hierárquico superior e ao oficial ocupante do último posto da hierarquia da corporação, o 

acréscimo de 20% (vinte por cento).” 
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aplicações financeiras em fundos de investimento que geravam rendimentos, conforme 

Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 – Receitas e despesas previdenciárias do regime capitalizado do Estado do Maranhão, no 

período de 2013 a 2018. 

Fonte: RREO Seplan - Ma. 

 

Cabe ressaltar que o caso do Maranhão, não é singular, ou seja, é similar ao dos 

demais entes subnacionais, em que muitos possuem um desequilíbrio previdenciário crescente 

que, no limite, leva ao não cumprimento das obrigações financeiras ou supressão de políticas 

públicas. 

Uma das formas de mensurar essa dinâmica previdenciária, de modo a avaliar os 

impactos inerentes à sistemática descrita, dá-se por meio de estudos atuariais, elaborados por 

instituição financeira especializada que, no caso do Maranhão, nos últimos três anos, foram 

realizados pelo Banco do Brasil. 

Os últimos estudos atuarias do Estado do Maranhão, que trabalham na projeção de 

receitas e despesas para os próximos 75 anos, reforçaram o comportamento de curto prazo já 

observado e, para a cada ano, apontaram déficit abissais acumulados. Entre 2015 e 2018, o 

déficit atuarial do plano capitalizado cresceu em termos absolutos R$ 9 bilhões, o que 

compreende a uma valoração de 57% em termos relativos, vide Quadro 4. 

 

Plano 
Composição de 

Massa 
2015 2016 2017 2018 

Previdenciário Civis -R$15,95 -R$15,89 -R$22,59 -R$24,91 

Previdenciário Militares -R$5,81 -R$6,23 -R$6,45 -R$5,84 

Financeiro Civis -R$3,19 -R$4,02 -R$6,21 -R$5,66 

Financeiro Militares -R$0,87 -R$1,92 -R$2,20 -R$2,12 

Déficit Atuarial -R$25,82 -R$28,06 -R$37,45 -R$38,53 

Quadro 4 – Composição do Déficit Atuarial do Estado do Maranhão por Plano entre 2015 e 2018, em R$ 1 

Bilhão. 

Fonte: MPS/SPPS/DRPSP/DRAA. 
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Esses déficits atuariais, que refletem o impacto do desarranjo previdenciário, são 

obtidos através da simulação de modelos de longo prazo, anualmente, mediante a adoção de 

hipóteses e premissas, com base em regras sugeridas pelo Ministério da Previdência. 

 No caso do Maranhão, entre 2016 e 2018, a Instituição Financeira adotou taxa de 

juros real de 5% para rendimentos de aplicação, taxa de crescimento real de salários em 

1,00%, taxa de crescimento dos benefícios nulo, projeção de rotatividade nulo, quantitativo de 

grupo de ativos constante, probabilidade de exoneração igual a 0,00% e a mesma tábua de 

mortalidade IBGE 2016 – ambos – Extrap. MPS para os dois sexos. 

Nessas simulações de longo prazo, a tábua de mortalidade é um dos principais 

insumos desse modelo de avaliação de impacto previdenciário, uma vez que o comportamento 

da população de servidores, ativos e inativos, depende daquela variável que regulará de um 

lado a expectativa de vida dos partícipes, e do outro, a quantidade de salários e benefícios que 

serão despendidos aos atores ou o custo do financiamento desses indivíduos pelos cidadãos. 

 

 

2.2 Tábua de Vida 

 

 

A tábua de mortalidade é uma ferramenta de elevada importância para o 

diagnóstico de sobrevida, sendo proveniente da análise ou da projeção oficial da população de 

um local, que pode ser um município, estado, região ou país, em um período determinado, 

permitindo conhecer os níveis e padrões de mortalidade do grupo em estudo. 

Essa ferramenta, também denominada de tábua de vida, é essencial para a análise 

de problemas de diversas naturezas. De acordo com Dias (2014), as tábuas de vida são 

ferramentas estatísticas que possibilitam obter informações importantes sobre a mortalidade 

de uma população, permitindo traçar um perfil populacional e, assim, utilizar essas 

informações para subsidiar demandas que precisam de dados confiáveis. 

Para Beltrão et al. (2004b) a tábua de mortalidade para uma dada população é uma 

ferramenta importante, não apenas em termos dos estudos atuariais e demográficos em geral, 

como também para políticas públicas e financiamento do setor privado, tendo em vista 

determinados serviços ofertados no mercado. Devido a sua importância na análise de 

problemas de diversas naturezas, uma estimativa precisa é, frequentemente, imprescindível. 
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Dias (2014) exemplifica que as operadoras de planos de saúde, comprovadamente, 

ao utilizarem informações adequadas, conseguem diminuir problemas de gestão na oferta 

desses serviços, no tempo e em quantidades adequadas, diminuindo também desperdícios 

financeiros. 

É importante ressaltar que, seja qual for o propósito do uso da tábua, caso ela não 

contemple as características demográficas da população em estudo, os resultados podem não 

representar a realidade, gerando má interpretações e até problemas na gestão da atividade fim. 

Como exemplo, cita-se os planos de previdência, que podem enfrentar sérios 

problemas nos cálculos de estimativas para futuros beneficiários, pois as tábuas atuariais têm 

sido utilizadas tanto como parâmetro na determinação do fator previdenciário, quanto no 

cálculo do momento e do tempo para a aposentadoria, assim como também sobre os valores a 

serem recebidos pelos servidores que estão inseridos sob regime da previdência social. 

Dessa forma, caso os dados utilizados não reflitam a realidade específica, a ser 

considerada, incorre-se na possibilidade de subestimar ou superestimar o resultado dessas 

contas previdenciárias (GOMES; OKUBO; VASCONCELOS, 2008; SILVA, 2010), o que 

tende a proporcionar um cenário de caos ou colapso financeiro, uma vez que os dados 

projetados estarão fora da realidade vivenciada, podendo sobrecarregar o sistema.  

Nolasco (2012) destaca que fatores previdenciários tem seu cálculo baseado em 

quatro elementos, quais sejam: alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de 

contribuição à Previdência Social e a expectativa de sobrevida do segurado. A expectativa de 

vida é definida pela tábua completa de mortalidade da população brasileira, elaborada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O IBGE elabora as tábuas em cumprimento ao disposto no art. 2º do Decreto nº 

3.266/1999, que instituiu a obrigatoriedade de sua publicação, anualmente, até o dia 1º de 

dezembro, em Diário Oficial da União (IBGE, 2017). Dessa forma, a tábua confeccionada 

pelo Instituto serve como base para cálculos diversificados, ou seja, os mesmos dados 

subsidiam análises para resolução de diferentes necessidades. 

Dias (2014) descreve, em seu texto sobre a construção de tábuas de vida para 

planos de saúde, que a escolha de uma tábua que apresente aderência satisfatória, ou seja, 

cujos dados representem a realidade vivenciada por aquela população, é essencial para uma 

boa gestão, ao passo que, a utilização de tábuas de mercado que superestime ou subestime a 

probabilidade de morte, causam problemas financeiros. 

Beltrão et al. (2004b), baseados em suas pesquisas sobre tábuas para o mercado 

de seguros no Brasil, defendem que a utilização de tábuas de vida se tornou uma necessidade 
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primordial para cálculos de seguros quando o assunto é pertinente a pessoas. Atualmente, o 

problema mais comum quando se lida com seguros, além da taxa de retorno, refere-se à 

escolha de uma tábua de vida adequada a uma dada população. 

Beltrão et al. (2004b) e Gomes, Okubo e Vasconcelos (2008) destacam que a 

principal preocupação dos atuários, além da taxa de retorno, refere-se à escolha de uma tábua 

de vida adequada, que descreva a experiência de mortalidade de um grupo específico de 

pessoas. 

Cada vez mais, é necessário que demandas específicas consigam enxergar o perfil 

comportamental do seu público alvo. Em relação a essas especificidades, o RPPS do Poder 

Executivo do Estado do Maranhão, é uma boa exemplificação da necessária utilização de 

dados que representem as curvas de mortalidade de uma população.  

Essas curvas devem gerar uma prospecção “real” ou aproximada da realidade, ou 

seja, com vistas a obter a contribuição financeira dos servidores, considerando variáveis do 

tipo: tempo de contribuição visando mensurar por quanto tempo a previdência estará 

recebendo e desembolsando recurso para financiar os benefícios a cada ciclo, coorte e/ou 

período de tempo considerado. 

Uma tábua baseada em dados, apenas, dos servidores públicos do Poder 

Executivo do Estado do Maranhão, poderia contribuir para ampliar o conhecimento da 

sobrevivência da população assistida pelo RPPS do Estado, promovendo maior embasamento 

para as decisões que envolvam a variável mortalidade, como exemplo, o cálculo e prospecção 

da previdência, para que sejam utilizadas estratégias de manutenção de saldo positivo do 

regime ou para recuperação ou reestruturação do sistema, e ainda, como subsídio à proposição 

de políticas públicas setoriais, locais e/ou regionais. 

Sobre a necessidade de tábuas que representam a realidade local, Beltrão et al. 

(2004b), Gomes, Okubo e Vasconcelos (2008) e Silva (2012) destacam que no Brasil, em 

virtude da carência de dados, a maioria dos atuários acaba adotando tábuas desenvolvidas em 

outros países, as quais podem não refletir as características demográficas do país. 

Assim, toda a metodologia, representada pelas variáveis chaves, os escores mais 

importantes e de maior peso, são baseados pela experiência de mortalidade externa à realidade 

do Brasil, sendo apenas imputado no método os dados do país, o que pode gerar resultados 

que não se coadunam com a realidade. 

Coquita (2016) comparou a expectativa de vida do brasileiro ao nascer, com a 

expectativa dos norte-americanos, japoneses e canadenses, no ano de 2014. Enquanto a 

expectativa de vida dos brasileiros foi de 75,2 anos, a dos norte-americanos foi de 79,3 anos, 
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dos canadenses de 82,2, e, dos japoneses foi de 83,7. Sendo, portanto, abstruso utilizar 

metodologias que compreendam essa curva de sobrevivência e, por conseguinte, aplicá-las ao 

Brasil. 

O Brasil é um país de extensão continental, de forma que para se representar as 

características demográficas de cada região, por meio das curvas de natalidade e de 

mortalidade, se faz necessário efetuar cálculos ou projeções que sejam adaptadas a essa 

realidade, no mínimo regionais. Além dessa observação, Gomes, Okubo e Vasconcelos (2008) 

destacam que grandes mudanças vêm ocorrendo na estrutura etária da população brasileira, 

particularmente, quanto ao seu envelhecimento. Ademais, torna-se necessário que as hipóteses 

utilizadas, em cálculos atuariais dos planos de previdência, sejam constantemente revisadas, a 

fim de manter a proximidade com a realidade e, consequentemente, com o equilíbrio 

financeiro. 

Essa necessidade é ressaltada pelos crescentes números de trabalhos científicos 

que visam o desenvolvimento de tábuas para o suprimento de demandas específicas, a 

exemplo dos trabalhos de Wilbert, Lima e Gomes (2013) que analisaram o impacto da 

utilização de diferentes tábuas de mortalidade nas estimativas de pagamento do benefício do 

RGPS. Além de Dias (2014), que aplicou tábuas de vida para estudar a prospecção de 

mortalidade de usuários do plano de saúde Pró-Saúde, Caldart et al. (2014), que fizeram 

adequação de hipótese atuarial e modelos alternativos de capitalização para regime de RPPS 

no Rio Grande do Sul, bem como Oliveira et al. (2012), que utilizaram as tábuas biométricas 

de mortalidade e sobrevivência para subsidiar cálculos do mercado segurador brasileiro. 

A experiência de confecção de tábuas se estendeu ainda através dos seguintes 

trabalhos: I) Silva (2012), que realizou estudos sobre transição de tábuas de mortalidade; II) 

Coquita (2016), que utilizou tábua de mortalidade para análise do fator previdenciário; III) 

Beltrão e Sugahara (2002), que usaram a informação do banco de dados dos funcionários 

públicos civis federais (SIAPE) para estimar uma tábua de vida para ativos e inativos do 

governo federal, desagregando a informação por sexo e escolaridade; IV) Ribeiro e Pires 

(2001), que empregaram a tábua criada por Beltrão et al. (1995) para estender os estudos 

daqueles pesquisadores que versaram sobre a expectativa de vida dos empregados do Banco 

do Brasil abrangendo dados até 2000; V) Beltrão et al. (1995) computaram uma tábua para os 

empregados do Banco do Brasil no período de 1940 a 1994, baseados em dados de seu fundo 

de pensão; e VI) Conde (1991), que construiu uma tábua de vida para os empregados de um 

fundo de pensão privada.  
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Nesse contexto, esse capítulo tem por premissa sintetizar informações de tábuas 

existentes e utilizadas no Brasil, de forma a avaliar se os resultados provenientes de seu uso 

são confiáveis para o cálculo da previdência para o Estado do Maranhão, considerando, ainda, 

a necessidade de confecção de uma tábua de sobrevivência, nos quais os inputs sejam os 

dados da população do Estado, com sua própria experiência de mortalidade, reflexo de seu 

contexto regional e cultural. 

 

 

2.2.1 Tipos de Tábuas de Mortalidade 

 

 

A tábua de mortalidade é um modelo estatístico que combina as taxas de 

mortalidade às diferentes idades, transformando-as em quocientes. Através da associação de 

um conjunto de funções básicas, permite medir o fenômeno da mortalidade, deduzir as 

probabilidades de sobrevivência e a esperança média de vida. Consequentemente é 

considerada a descrição estatística mais completa sobre a mortalidade (CARRILHO; 

PATRÍCIO, 2004; ORTEGA, 1987). 

Existem dois tipos de tábuas de vida que se diferenciam pela análise estatística 

aplicada em um tempo determinado: a Tábua de Geração ou Longitudinal e a Tábua de 

Momento. As longitudinais consideram em seu cálculo as taxas de mortalidade registradas 

para uma mesma coorte, ou seja, considera, desde o momento do nascimento, as taxas de 

sobrevivência de cada idade, até que a última pessoa do coorte venha a óbito. Para Beltrão et 

al. (2004b) a desvantagem de utilizar coortes é o tempo necessário para esperar o último 

indivíduo morrer. 

Assim as tábuas de momento são geralmente mais utilizadas no mercado, por 

serem mais fáceis de elaborar. Sua construção é baseada na observação da mortalidade em um 

curto período (um ano, dois ou três anos, período intercensitário), onde se verifica as gerações 

da população e se constrói uma coorte hipotética, na qual se considera apenas condições de 

mortalidade da população no período estabelecido. As tábuas completas são as que possuem 

funções calculadas para cada período, por exemplo ano de idade separadamente, contudo as 

tabelas que apresentarem cálculos para mês de idade serão ainda mais completas, em 

comparação ao formato supracitado (DIAS, 2014, p. 10). 

Outro conceito é utilizado por Bowers et al. (1997), o de tábua biométrica, 

descrita como uma forma de datar a vida dos indivíduos de uma população, em que a 
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probabilidade será calculada através das relações entre variáveis como: idade, sexo, renda, 

entre outras. Para o autor, a idade é o fator de risco mais importante, indispensável na 

construção das tábuas biométricas. 

Normalmente, são utilizados dois tipos de tábuas biométricas, as tábuas de 

ambiente unidecremental, que tem como característica, um evento gerador que pode ser a 

mortalidade ou sobrevivência dos indivíduos, ou as tábuas com ambientes multidecrementais, 

que possuem vários tipos de eventos geradores. Neste caso, além da morte ou sobrevivência 

dos indivíduos, constam também fatores como invalidez, demissão voluntária ou involuntária, 

geração de pensão, entre outros. 

E assim como ocorre na classificação anterior, as tábuas biométricas podem ser 

divididas em: completas, quando as funções biométricas são apresentadas para cada idade 

individual, e abreviadas, quando as informações são apresentadas segundo intervalos etários 

quinquenais ou decenais (WILBERT; LIMA; GOMES, 2013). 

A tipologia de tábua a ser utilizada depende, necessariamente, da qualidade de 

informação que se pretende obter, ou ainda do tipo de objetivo que se quer alcançar ao aplicá-

las, de forma que quanto mais próximo do real é preciso estar, mais completa, ou cheia de 

variáveis a tábua utilizada deve ser. 

 

 

2.2.2 Tábuas utilizadas no Brasil 

 

 

A primeira Tábua de vida cientificamente registrada, data de 1662 e foi 

desenvolvida na cidade de Londres, com objetivo de expor dados de mortalidade da 

população. No entanto, há registros do uso de dados de mortalidade desde o Século III a.C. 

Existem indícios de que, na antiga Roma, já se faziam estudos semelhantes (DIAS, 2014; 

OLIVEIRA et al., 2012; BELTRÃO; SUGAHARA, 2002; DAVID, 1998). 

No ano de 1693, a Breslau Table foi desenvolvida para a cidade silesiana de 

Breslau e ficou conhecida por adotar métodos científicos mais elaborados, pois considerou 

dados de nascimentos e mortes daquela cidade. A partir de então, foram sendo desenvolvidos 

estudos mais detalhados até que, em 1815, a primeira tábua com conceitos atuariais foi 

elaborada na cidade de Carlisle na Inglaterra, o que foi considerado um marco para a ciência 

atuarial. 

Segundo Oliveira et al. (2012, p. 13): 
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a publicação da tábua de vida desenvolvida por Edmond Halley pode ser 

considerada um marco para um estudo mais elaborado de modelos de 

sobrevivência. Porém, foi somente em 1815 que surge a primeira tábua de 

vida baseada em conceitos verdadeiramente atuariais, construída por Milne 

para a cidade de Carlisle, na Inglaterra. 

 

Vários países construíram suas tábuas de mortalidade, primeiramente os da 

Europa e depois os de outros continentes, a exemplo da América. No entanto, nem todos os 

países conseguiram desenvolver as metodologias adequadas para elaborar suas próprias 

tábuas. Em função disso, acabam utilizando as experiências criadas por outros países, a 

exemplo do Brasil que utiliza em massa tábuas de confecção norte americana, o que 

representa um alerta, já que as experiências de mortalidade daquele país podem não expressar 

de forma fidedigna a experiência do Brasil. 

Segundo Beltrão e Sugahara (2002, p. 7), “o Brasil carece de tábuas específicas 

para a sua população e tem utilizado tábuas importadas que se referem a outros países, com 

outras culturas e outras experiências de mortalidade”. 

Uma das tábuas de vida de mercado mais conhecidas é a tábua Annuity Table 

(AT). No entanto, essa tábua baseia-se na experiência de países norte-americanos, ou seja, não 

refletem adequadamente a realidade da mortalidade do Brasil. Um dos problemas da 

utilização dessas tábuas estrangeiras é a superestimação da probabilidade de sobrevivência, 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

Beltrão e Sugahara (2017) ratificam que existem poucas tábuas específicas, 

adequadas para o mercado de seguro e de previdência no Brasil. Nesse contexto, têm-se 

utilizado tábuas importadas que representam as características de outros países, não refletindo 

de forma significativa a cultura e as experiências de mortalidade típicas do país. 

Coquita (2016) analisou o efeito da aplicação de quatro tábuas de mortalidade 

diferentes para calcular o fator previdenciário. As tábuas utilizadas foram a CSO58 do ramo 

de seguro, a AT83 e AT 2000 no ramo da previdência e a do IBGE do ano de 2014. As tábuas 

utilizadas no estudo são frutos de experiência demográfica americana, exceto a do IBGE. 

Ao comparar aquelas experiências, o autor percebeu que as tábuas dos anos de 

1958, 1983 e 2000, quando confrontadas com a do IBGE, refletiram como se a população 

brasileira de 2014 apresentasse dados biométricos da população americana antes dos anos 80, 

inferindo a diferença de qualidade de vida entre os dois países. 
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O autor retro mencionado destaca que o aumento da expectativa de vida, 

encontrado nas tábuas de padrão norte americana, reflete a teoria da demografia, que explica 

que a população de um país não é uma situação estática, sendo influenciada por fatores como: 

o desenvolvimento da medicina, das condições de higiene e sanitária, do ambiente 

socioeconômico, dentre outros fatores.  

Dessa forma, o cálculo da tábua de mortalidade, assim como o fator 

previdenciário, deve ser baseado em tabelas específicas, com dados voltados para o público 

alvo analisado. No caso desta pesquisa, voltada para os servidores públicos do Poder 

Executivo do Estado do Maranhão, com vias a gerar dados mais confiáveis que possam vir a 

respaldar o cenário futuro da previdência quanto ao desembolso para cobrir os valores 

necessário à demanda existente a cada ano, do período de 2017 a 2052, e ainda, das 

estratégias institucionais para a manutenção positiva da previdência. 

Em uma iniciativa do governo brasileiro, em conjunto com as empresas de seguro 

no país, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) contratou o 

laboratório de Matemática Aplicada do Instituto de Matemática da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (LabMA/UFRJ), com o objetivo de elaborar uma tábua de vida para o mercado 

segurador brasileiro (OLIVEIRA et al., 2012). 

A tábua, genuinamente brasileira, recebeu o nome de BR-EMS, uma abreviatura 

para Experiência do Mercado Segurador Brasileiro, de forma que abrange as coberturas de 

mortalidade e sobrevivência, masculina e feminina. A Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) adotou as tábuas BR-EMS, como padrão para o mercado segurador brasileiro, com a 

intenção de levar mais eficiência para o setor de vida e previdência brasileira, contribuindo 

ainda para o equilíbrio das operações, diminuindo riscos e preservando a solvência do sistema 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

A tábua BR-EMS é utilizada no contexto do mercado segurador, essa experiência 

não foi aplicada ainda para o cálculo dos fatores previdenciários, visto que estes são 

realizados com base na Tábua completa de mortalidade elaborada pelo IBGE (WILBERT; 

LIMA; GOMES, 2013). 

A tábua de mortalidade do IBGE está disponível no documento Tábuas Completas 

de Mortalidade, detalhadas por sexo e idade, para o Brasil, anualmente. Para o estudo em 

questão padronizou-se o ano de 2017. Estas Tábuas de Mortalidade são derivadas da projeção 

oficial da população do Brasil para o período 2010-2060 que, além de permitir que se 

conheçam os níveis e padrões de mortalidade da população brasileira, tem sido utilizada como 

um dos parâmetros necessários na determinação do chamado fator previdenciário para o 
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cálculo dos valores relativos às aposentadorias dos trabalhadores que estão sob o Regime 

Geral de Previdência Social (CRESPO, 2018).  

 

 

2.2.3 Tábua completa de mortalidade do IBGE 

 

 

No Portal do IBGE, as tábuas de mortalidade completas mais recentes estão 

fixadas no novo portal16. Sobre os dados antigos, como a projeção de 2010 a 2060 que tratam 

de informações mais detalhadas, a exemplo de dados segregados por regiões e Estados, estes 

podem ser encontradas facilmente no portal antigo17. 

Cabe destacar que a tábua de vida ou de mortalidade do IBGE objetiva traçar as 

mais relevantes observações sobre o comportamento da mortalidade na população brasileira 

de um ano realizado, como por exemplo de 2017. O documento Tábua Completa de 

Mortalidade (IBGE, 2018b) expõe uma breve análise acerca da evolução da mortalidade no 

Brasil, com base em indicadores como taxa de mortalidade infantil e esperança de vida. É 

importante reforçar que a projeção da mortalidade é construída a partir do registro de dados 

censitários que ocorrem a cada dez anos, aproximadamente, sendo o último estudo dessa 

grandeza datado de 2010, resultado do Censo Demográfico daquele ano. 

Os indicadores concernentes à projeção da mortalidade consideram a associação 

direta com as condições sanitárias, saúde e higiene, renda e segurança da população em 

estudo, constituindo um modelo de grande valor para avaliar e introduzir os ajustes 

necessários nas políticas sociais voltadas para a sociedade como um todo (IBGE, 2016; 

2018b) 

Conforme observado no trabalho de Dantas et al. (2012), no Brasil as condições 

de saneamento básico estão muito aquém do ideal e essa realidade se agrava quando se 

consideram diferentes regiões do país, sendo perceptível as regiões Norte e Nordeste, onde as 

condições são ainda mais precárias do que nas demais regiões, deixando-as sempre abaixo da 

média nacional. 

Por outro lado, Mendonça e Mota (2007) destacam que o aumento de 

investimentos em saneamento básico está associado com a diminuição das taxas de 

mortalidade, especialmente, daquelas mortes causadas por doença de veiculação hídrica. 

                                                           
16 Novo portal do IBGE, disponível em: https://www.ibge.gov.br/. 
17 Antigo portal do IBGE, disponível em: https://ww2.ibge.gov.br/home/#redirect. 



59 

 

Nesse cenário, destaca-se que, considerar uma tábua que leve em consideração 

médias de expectativa de vida e sobrevida vivenciada pela população de todo o país e aplicar 

à realidade do Estado do Maranhão, pode não representar de forma mais eficiente a realidade 

da população local e, assim, não ser a alternativa mais adequada para o cálculo dos fatores 

previdenciários do RPPS do Estado, podendo os resultados estarem sub ou superestimados. 

De acordo com dados do IBGE (2018b), pela Tábua em voga, a expectativa de 

vida total da população brasileira ao nascer, considerando os dois sexos, é de 76 anos. Quando 

se diferencia o sexo, a expectativa é maior para as mulheres (79,6 anos) e menor para os 

homens (72,5 anos). Para o ano de 2016 essa expectativa era de 75,8 anos para a média geral, 

sendo 72,2 para os homens e 79,4 para as mulheres. Em apenas um ano, houve ganhos 

significativos. A evolução da expectativa de vida da população brasileira está representada na 

Quadro 5. 

 

Ano 
Expectativa de vida ao nascer 

Diferencial entre os sexos (anos) 
Total Homem Mulher 

1940 45,5 42,9 48,3 5,4 

1950 48 45,3 50,8 5,5 

1960 52,5 49,7 55,5 5,8 

1970 57,6 54,6 60,8 6,2 

1980 62,5 59,6 65,7 6,1 

1991 66,9 63,2 70,9 7,7 

2000 69,8 66 73,9 7,9 

2010 73,9 70,2 77,6 7,4 

2017 76 72,5 79,6 7,1 

∆ (1940/2017) 30,5 29,6 31,3 

 Quadro 5 – Evolução da expectativa de vida ao nascer da população brasileira. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018b). 

 

Através do Quadro 5, é possível observar que a evolução da expectativa de vida 

do brasileiro foi crescente, enquanto ampliou a esperança de vida para 31 anos no período 

analisado. Pela série exposta, além da sobrevida ressaltada, entre 1940 e os anos 2000 se 

ampliou o gap entre os sexos, que apresentou crescimento de 5,4 anos para 7,9 anos. Essa 

afirmação foi ratificada pelo trabalho de Camargos e Gonzaga (2015), pois destacaram que, 

no Brasil, a população tem chegado aos 60 anos e, após essa faixa etária, tem tido mais 

condições de qualidade de vida, prolongando dessa maneira a sobrevida. 

Miranda, Mendes e Silva (2016), ao avaliarem o envelhecimento populacional 

brasileiro, concluíram que o país envelhece a passos largos e que essas mudanças na estrutura 

populacional são claras e irreversíveis. Destacam que a população idosa cresce 

vertiginosamente no país e adotam o conceito da Organização Mundial da Saúde, que 

considera como idoso o indivíduo de 60 anos de idade ou mais, caso residam em países em 



60 

 

desenvolvimento. Em 1920, a esperança de vida era de apenas 35,2 anos e os idosos 

representavam 4,0% da população total do país. Com esse perfil, o Brasil tinha para cada 100 

crianças (0 a 14 anos), aproximadamente, 11 idosos. 

A média tende a não representar a expectativa de vida da população de forma 

homogênea, considerando as dimensões continentais do país. E quando se observam as 

especificidades dos dados por Estado, relacionado à média nacional, nota-se que há muitas 

variações em relação àquele parâmetro estatístico. 
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Gráfico 3 – Esperança de Vida ao nascer da população brasileira, comparação entre a média nacional e as estaduais. 

Fonte: Adaptado IBGE (2018b). 
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Conforme Gráfico 3, no ano de 2017, é possível observar que a média nacional, 

para o parâmetro citado, é de 76 anos. No entanto, para o Estado do Maranhão, a média é de 

70,9 anos, ocupando a última posição do ranking de esperança de vida ao nascer. Frisa-se que 

há estados com média superior a nacional, como no caso de Santa Catarina, cuja média é de 

79,4 anos, ampliando o hiato entre os atores. 

Para outras variáveis, consideradas na tábua do IBGE (2018b), o Maranhão 

apresenta médias destoantes da nacional, como exemplo, a expectativa de vida ao nascer das 

mulheres que é de 5,2 anos a menor. 

Nesse contexto, seria relevante suscitar a discussão: se uma tábua de vida, baseada 

na média nacional, é adequada para calcular os fatores previdenciários de um estado, uma vez 

que o mesmo esteja posicionando no extremo daquela medida, o que corroboraria para a falta 

de aderência entre essas tábuas. 

Dito isso, cabe salientar uma outra situação. Mesmo diante de realidades distintas 

que ocasionam a expectativas de vida destoantes, não parece razoável haver uma única regra 

como aposentadoria por tempo de contribuição, no qual os servidores do Maranhão e de Santa 

Catarina devam contribuir pelo mesmo período, já que a população do segundo estado registra 

expectativa de vida a maior. 

Como os dados do IBGE comprovam a existência dessas diferenças, e se de fato 

os RGPS as considerassem, é muito provável que haja resultados satisfatórios com a 

possibilidade de que os cálculos sejam mais efetivos, alicerçados pelas experiências na 

confecção de tábuas específicas. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Caracterização da área de Estudo 

 

 

O Estado do Maranhão situa-se na Região Nordeste do Brasil, entre as 

coordenadas de 01º01´ a 10º21’ lat S e 41º48’ a 48º40’long W. Abrange uma área de 

329.642,170 km², limitando-se ao Norte com o Oceano Atlântico, a Leste com o Piauí, a sul e 

sudoeste com o Tocantins e a noroeste com o Pará. A população total estimada pelo IBGE 

para o ano de 2018 foi de 7.035.055 pessoas, resultando em uma densidade demográfica de 

19,81 habitantes/Km². O PIB é de R$ 85,286 bilhões (17º do Brasil) e PIB per capita de R$ 

12.264,28 (27º do país), ambos do ano de 2016. Quanto aos indicadores sociais, referente ao 

ano de 2017, a população maranhense possuía uma esperança de vida de 70,9 anos, ocupando 

a última posição em relação aos demais Estados (Figura 2). O índice de mortalidade infantil 

era de 22,4%, o que classificava o Maranhão na 2º posição no ranking nacional, 

caracterizando situação de alerta em relação a esse índice18. Para aquele mesmo ano, o índice 

de alfabetização de 80,7% colocou o Estado em 24º posição, com destaque ainda para o IDH 

de 0,687 inserindo o Estado na última posição19, seguido pelos Estados do Piauí e Pará, 

conforme IPEA (2019). Essa situação está ilustrada na Figura 2. 

Cabe ainda comentar que, de acordo com o ESTADIC – Perfil dos Estados 

brasileiros (IBGE, 2018b), o Maranhão possui 33,8% da sua população maior de 14 anos 

ocupada em empregos formais, sendo que 217.523 pessoas trabalham na administração 

pública, defesa e seguridade social, das quais 39.161 pessoas são assistidas pelo regime 

estatutário. 

 

                                                           
18 No tocante as informações populacionais, atividade econômica, demográficas, sociais e de território estão 

disponíveis em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/panorama. Acesso em: 16 maio 2019. 
19Em razão desse cenário, atualmente o Governo do Estado está desenvolvendo o Programa “Mais IDH” cujo 

objetivo, conforme destacado pelo IMESC (2016), é combater as desigualdades socioespaciais e superar a 

extrema pobreza, tendo como base o desenvolvimento socioeconômico sustentável. 
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Figura 2 – Mapa do Brasil sobre a Expectativa de vida dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão no período de 2017. 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2010; 2018b). 
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3.2 Tipo e método de pesquisa 

 

Essa pesquisa se apresenta como tipologia explicativa, tendo em vista que o 

objetivo do estudo é analisar se a utilização de tábuas de mortalidade específica gera 

impactos, com o intuito de identificar e subsidiar o cálculo dos fatores previdenciários dos 

servidores públicos do Poder Executivo do estado do Maranhão que estão sob o regime 

capitalizado. 

Creswell (2007) em sua análise discorre sobre três elementos técnicos da 

investigação: alegações de conhecimento, estratégias de investigação e métodos de pesquisa. 

Somado a isso, ele destaca que os critérios para selecionar uma técnica dependem de três 

variáveis: o problema da pesquisa, as experiências pessoais do pesquisador e o público para 

quem o relatório será ofertado. 

De acordo Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa explicativa se preocupa em 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos 

(GIL, 2007). Ou seja, nessa tipologia, o objetivo é explicar o porquê das coisas através dos 

resultados oferecidos. 

No contexto desse trabalho, buscou-se entender e explicar se o uso de tábuas de 

mortalidade diferentes (tábua de mortalidade nacional e a tábua de mortalidade do Estado do 

Maranhão) possui impacto sobre os cálculos previdenciários, e de que forma isto pode 

acontecer. 

Para alcançar os objetivos estabelecidos, os métodos utilizados são do tipo: 

Pesquisas Bibliográfica e Documental. Conforme enfatiza Fonseca (2002), a pesquisa 

documental trilha caminhos similares aos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes 

distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por, basicamente, livros e 

artigos científicos localizados em bibliotecas ou acervos digitais. A pesquisa documental 

recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas 

estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, 

pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão etc. 

No caso deste trabalho foi necessário o acesso aos livros conceituados da área, aos 

artigos científicos publicados, assim como sites, revistas não científicas, relatórios, tabelas, 

dentre outros, que configuram como fontes diversas de dados. 
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Quanto aos procedimentos técnicos, foi analisada a diferença da expectativa de 

vida, com base no ano de 2017 e da fonte IBGE, entre a tábua do MPS, relativa aos dados de 

todo o País, e as tábuas de projeções do Brasil e do Estado do Maranhão. 

Com base nesses dados, foi feita uma prospecção do impacto econômico do RPPS 

do Maranhão, para o período amostral de 2017 a 2052. E assim, com relação à abordagem 

realizada nos dados, a pesquisa apresenta características qualitativa e quantitativa. 

É comum que pesquisadores considerem aquelas duas abordagens excludentes. 

Entretanto, Lee (1991), após uma completa revisão bibliográfica sobre o tema, advoga que um 

estudo pode possuir elementos quantitativos e qualitativos para complementar e ratificar o 

objeto de análise.  

Yin (2015) ratifica aquela visão adotando a triangulação de múltiplas fontes de 

dados como um dos princípios para confirmação de evidências, além de recomendar a 

utilização de múltiplas fontes para fortalecer a validade e confiabilidade do estudo. No caso 

em questão, será possível mesclar elementos quantitativos (banco de dados financeiros e 

fiscais do Estado) e qualitativos (indicadores sociais e fiscais). 

Para a realização desses cálculos, os dados das tábuas utilizadas foram inseridos 

no Modelo desenvolvido por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 

 

 

3.3 Fonte de dados 

 

 

A base de servidores públicos do Estado do Maranhão utilizada para este trabalho 

é a que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) utiliza para 

seus cálculos de equilíbrio atuarial. Há de se ressaltar que não contempla a totalidade dos 

servidores do Estado20, apenas daqueles Órgãos21 que são assistidos pelo software Peoplesoft, 

a valer: Poder Executivo, Assembleia Legislativa e os Inativos e Pensionistas quando passam 

a receber benefícios do FEPA. 

Por conta dessa restrição de dados, preferiu-se limitar este trabalho para o rol de 

servidores do Poder Executivo, abarcando as três situações (ativos, inativos e pensionistas), 

                                                           
20 Em Relatório de Auditoria Operacional nº 14010/2018 – Processo nº 1812/2016 Relator: Melquizedeque Nava 

Neto Ato originário: Ofício nº 18/2016 PRESI/TCE. 
21 Os Órgãos que não utilizam o Peoplesoft são: Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério 

Público e Defensoria. 
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apenas do regime previdenciário ou capitalizado, uma vez que no regime orçamentário não há 

novos entrantes desde janeiro de 1996.  

Somado a isso, é importante mencionar que o modelo elaborado por Beltrão, 

Oliveira e Pasinato (1999) proporciona a subdivisão de categorias entre três grandes grupos 

com características distintas, no caso do Maranhão, configurou-se: Professores da Educação 

Básica, Militares e demais categorias, escolhidos em função da proporção e relevância, tanto 

por causa das regras de aposentadorias diferenciadas quanto pelo quantitativo de indivíduos. 

Outro detalhe deste modelo é a escolha da faixa etária inicial, vinte anos. 

Imperioso ressaltar a política de admissão é uma variável de controle do Poder 

Executivo em função da política interna de admissão e pelos incentivos/desincentivos. Dessa 

forma, há três possibilidades que o modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) 

proporciona para o horizonte de projeção quanto ao número de servidores Ativos: definir ano 

a ano, valor constante no tempo e linear até atingir uma meta (BELTRÃO; OLIVEIRA; 

PASINATO, 1999). 

Considerando as opções retro mencionadas, adotar-se-á valor constante no tempo 

ou população de servidores Ativos estáveis, pois os indicadores fiscais da LRF do Estado do 

Maranhão, que refletem a relação das Despesas com Pessoal em razão da RCL, já 

demonstram que o ente alcançou o limite prudencial e estimativas apontam que o 

desequilíbrio da previdência exercerá uma pressão fiscal reforçando ainda mais essa premissa. 

À despeito desse comportamento fiscal, há de se ressaltar que os relatórios 

atuariais dos últimos anos já adotaram como axioma a população do tipo estável para 

projeções previdenciárias. 

 

 

3.4 Variáveis endógenas ao modelo (econômicas e fiscais) 

 

 

O modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) proporciona aos 

pesquisadores informar as seguintes variáveis econômicas e fiscais, a valer: Taxa de Inflação, 

Taxa de Crescimento Nominal do PIB, Taxa de Crescimento médio de salários, Taxa de 

Crescimento médio dos benefícios e Alíquota de contribuição servidores, por período. 
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3.5 Modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) 

 

 

O modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999), uma vez adaptado 

neste estudo, proporciona aos estudiosos simular, anualmente, entre os períodos de 2017 a 

2052, mediante seleção das categorias abordadas, professores da educação básica, militares e 

demais categorias; as distribuições por sexo e idade dos universos populacionais referentes 

aos servidores públicos estaduais do Maranhão, que são contemplados pelo regime 

previdenciário. 

A principal característica desse modelo, que trata de hipóteses simplificadoras, é 

que este segue a lógica do modelo markoviano de primeira ordem, que segundo Beltrão, 

Oliveira e Pasinato (1999, p. 7) “a população é acompanhada ano a ano e sua evolução se dá 

por transições estocásticas dos indivíduos entre os diversos estados possíveis a partir do 

universo de funcionários (inclusive tábua de mortalidade)”. 

Ainda sobre o modelo markoviano, Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999, p. 7) 

complementam: 

 

a cada transição possível é associada uma probabilidade, que neste modelo 

foi suposta constante no tempo, exceto nos casos que se referem a 

mortalidade. Em um modelo markoviano de primeira ordem, a 

probabilidade de transição de um indivíduo de uma população I para uma 

população J só depende de I, de J e do instante do tempo em que a transição 

ocorre, independente do caminho que o indivíduo percorreu para chegar à 

população I. A população I, poderia ser, por exemplo, constituída pelos 

ativos e a população J pelos aposentados. No caso do exemplo as 

contratações a cada ano seriam as distribuições, por sexo e idade, 

fornecidas pelo módulo de ativos. 

 

Diante dessas explicações, segue a Figura 3 com o diagrama ilustrativo do 

processo de Markov que foi realizado entre os três grupos abordados, bem como para cada 

sexo.  

  



69 

 

 
Figura 3 – Diagrama Ilustrativo do Processo de Markov. 

Fonte: Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 

 

Kristensen (1996, p. 3) relata a importância do Modelo de Markov quanto à 

solução de problemas em estágio infinito: 

 

Howard (1960) also contributed to the solution of infinite stage problems, 

where the policy iteration method was created as an alternative to the 

stepwise backward contraction method, which Howard called value 

iteration. The policy iteration was a result of the application of the Markov 

chain environment and it was an important contribution to the development 

of optimization techniques.22 

 

Kageyama et al. (2011, p. 183) advertem que o modelo de Markov, embora seja 

sugerido para ambientes de incerteza, ou seja, com risco elevado; deve ser utilizado 

controladamente, respeitando intervalos de curto prazo, no trato das variáveis analisadas, 

como forma de mitigar os riscos:  

                                                           

22 Tradução livre do autor: “Howard (1960) também contribuiu para a solução de problemas de estágio infinito, 

onde o método de iteração de políticas foi criado como uma alternativa ao método de contração retrógrada 

gradual, que Howard chamou de iteração de valor. A iteração da política foi resultado da aplicação do ambiente 

da cadeia de Markov e foi uma contribuição importante para o desenvolvimento de técnicas de otimização ”. 
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on the other hand, a lot of research considering the risk have been 

progressed by many authors [11-15] in the framework of Markov decision 

processes (MDPs, for short). In [11,16], the risk control for the random total 

reward in MDPs is discussed. In the sequential decision making under 

uncertain circumstance, it may be better to minimize the total risk through 

the infinite horizon controlling the risk at each time. For example, in 

multiperiod inventory and production problem, we often want to order 

optimally by the ordering policy such that while it minimizes the total risk 

through all the periods it also makes the risk at each time as small as 

possible.23 

 

As hipóteses tratadas pelo modelo de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) adaptado 

para o Estado do Maranhão são caracterizadas como mutuamente exclusivas, pois para o 

grupo de ativos existem apenas três possibilidades: I) permanecer no grupo de ativos; II) 

ingressar na aposentadoria; III) vir a óbito no ano corrido (gerando ou não uma pensão). Para 

o grupo de aposentados as possibilidades são apenas duas: I) permanecer no grupo de 

aposentados; e II) vir a óbito no ano corrido (gerando ou não uma pensão). 

Logo, por este modelo deduz-se que a população de ambos os grupos do ano X+1 

é igual a população do ano X somada aos entrantes do ano X, novos servidores (do grupo 

ativos) ou os que ingressaram na aposentadoria (do grupo ativo para inativos), descontando 

aqueles que saíram no período X, os que ingressaram na aposentadoria (do grupo ativo para 

inativos) ou que vieram a óbito (de ambos os grupos, ativos e inativos). É importante frisar 

que independentemente do grupo, a população estará um ano mais velha nos períodos 

subsequentes (BELTRÃO; OLIVEIRA; PASINATO, 1999). 

Face ao exposto, é possível calcular a taxa de transição entre essas populações, 

por meio da distribuição de probabilidade concernente ao sexo e idade, determinando 

sobremaneira o fluxo transacional decorrente do modelo markoviano (BELTRÃO; 

OLIVEIRA; PASINATO, 1999). 

O fluxo esperado de pessoas saindo da população, F (t, I, J), de Ativos (I) para a 

de Inativos (J), em um dado ano (t); é representado pela relação entre a probabilidade de 

transição, T (t, I, J), e pelo estoque de indivíduos da população de Ativos, E (t, I), conforme 

representação matemática (1) exposta por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999): 

                                                           

23 Tradução livre do autor: “Por outro lado, muitas pesquisas considerando o risco têm progredido por muitos 

autores [11-15] no âmbito dos processos de decisão de Markov (MDPs, abreviadamente). Em [11,16], o controle 

de risco para a recompensa total aleatória em MDPs é discutido. Na tomada de decisão seqüencial sob 

circunstâncias incertas, pode ser melhor minimizar o risco total através do horizonte infinito, controlando o risco 

a cada momento. Por exemplo, no inventário multiperíodo e no problema de produção, muitas vezes desejamos 

otimizar a ordem de acordo com a política de pedidos de forma que, minimizando o risco total em todos os 

períodos, o risco também é o menor possível. ” 
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𝐹(𝑡, 𝐼, 𝐽) = 𝑇(𝑡, 𝐼, 𝐽) ∗ 𝐸(𝑡, 𝐼) (1) 

 

Onde: 

𝐹(𝑡, 𝐼, 𝐽) representa o fluxo esperado de pessoas saindo do grupo de Ativos e 

entrando no grupo de Inativos. 

𝑇(𝑡, 𝐼, 𝐽) representa a probabilidade de transição entre os grupos aludidos. 

𝐸(𝑡, 𝐼)representa o estoque de indivíduos da população de Ativos.  

 

Dessa forma, é possível simular a variação esperada do estoque de indivíduos da 

população de Ativos (I) entre os anos, t e t+1, através da diferença entre o somatório de fluxos 

esperados de entradas e saídas, no qual os somatórios são definidos em todas as situações, 

inclusive considerando o óbito (BELTRÃO; OLIVEIRA; PASINATO, 1999). 

 

𝐸(𝑡 + 1, 𝐼) − 𝐸(𝑡, 𝐼) = ∑ 𝐸(𝑡, 𝐼) ∗ 𝑇(𝑡, 𝐼, 𝐽)𝑘 −∑ 𝐸(𝑡, 𝐼) ∗ 𝑇(𝑡, 𝐼, 𝐽)𝑗  (2) 

Onde:  

𝐸(𝑡 + 1, 𝐼) − 𝐸(𝑡, 𝐼)) representa a variação de estoque da população de Ativos 

entre períodos. 

∑ 𝐸(𝑡, 𝐼) ∗ 𝑇(𝑡, 𝐼, 𝐽)𝑘  representa o somatório dos fluxos de entrada na população 

de ativos em um dado período. 

∑ 𝐸(𝑡, 𝐼) ∗ 𝑇(𝑡, 𝐼, 𝐽)𝑗  representa o somatório dos fluxos de saída da população de 

ativos no mesmo período.  

  

Por fim, o modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) proporciona 

aos pesquisadores obter, para cada sexo e idade, as relações populacionais de estoques, fluxos 

e taxas de transição que simularão o cálculo de impacto nos resultados previdenciários 

mediante as premissas outrora mencionadas, em especial para este estudo a comparação em 

tábuas de vida. 
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3.6 Modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) adaptado para o caso do 

Estado do Maranhão 

 

 

O método utilizado, modelo concebido por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) de 

Simulação de Longo Prazo das Receitas e Despesas, é um instrumento de análise de políticas 

previdenciárias, que foi elaborado pela parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Ministério do 

Orçamento e Gestão (MOG), em 1999, para avaliar os impactos da reforma da previdência na 

população de funcionários públicos federais em um horizonte de 30 anos (BELTRÃO; 

OLIVEIRA; PASINATO, 1999). 

O modelo assinalado permite aos pesquisadores controlar as principais variáveis 

atinentes às questões previdenciárias, como: população de servidores públicos e a política 

interna de admissão; definição de regras para aposentadoria mediante idades mínimas e tempo 

de serviço, por carreiras; reajuste de alíquotas de contribuições; manipulações de variáveis 

econômicas expectativa de PIB Nominal, Inflação, Taxa de Crescimento real de salários e 

benefícios; e a escolha de tábuas de mortalidade (BELTRÃO; OLIVEIRA; PASINATO, 

1999). 

Para alcançar os objetivos propostos, o modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e 

Pasinato (1999) foi utilizado de forma adaptada, pois não se trata de um caso de reforma 

previdenciária, uma vez que o objetivo é apenas avaliar o impacto previdenciário mediante a 

alteração de tábuas de mortalidade. 

O Ministério da Previdência disponibiliza, atendendo metodologia dos estudos 

atuarias de RPPS, uma tábua de mortalidade padrão, elaborada pelo IBGE e estabelecida, 

anualmente, por Portaria do Ministério da Fazenda24. Diante disso, infere-se que essa variável 

é adotada como premissa nos relatórios de estudos atuariais do Estado do Maranhão. 

Nesse bojo, far-se-á uma comparação entre a tábua disponibilizada pelo 

Ministério da Previdência, a Tábua do Brasil e uma tábua de mortalidade mais aderente com a 

realidade do Estado do Maranhão, visto que o estado apresenta a menor expectativa de vida, 

70,9 anos, comparado aos demais estados (IBGE, 2018b). Além disso, discute-se na literatura 

previdenciária se o funcionário público tem uma expectativa de vida maior em relação a 

outros segmentos da população (BELTRÃO; SUGAHARA, 2017). Essa proposição merece 

                                                           
24 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/atuaria/. 
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ser investigada, se a regra é aplicada de forma homogênea no âmbito dos estados, e se o 

Maranhão reproduzisse padrão ou constitui uma exceção. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 Descrição dos dados 

 

 

A população de servidores do Poder Executivo25 analisada, ativos e inativos do 

Estado do Maranhão, tem como referência os dados da folha de pagamentos de dezembro de 

2017, que foram utilizados para a elaboração dos relatórios atuariais do ano de 2018, de forma 

que representa um total de 91.426 indivíduos. 

Por opção metodológica e diante da limitação do modelo utilizado, que permite a 

inclusão de três grupos para serem analisados, optou-se por separar as seguintes categorias: 

Professores Educação Básica, Militares e Demais Categorias. A escolha entre as categorias 

obedeceu a dois critérios: quantidade de servidores e regras especiais para a aposentadoria. 

Desse total de indivíduos, 58,8 mil estão em situação de ativos dos quais 51% são 

do sexo masculino e 49% do feminino, fato observado pela composição da Pirâmide Etária 

dessa população (Anexo A). Entre os inativos que correspondem a 28 mil pessoas, 73% são 

do sexo feminino e 27% do masculino, conforme a Pirâmide Etária desse grupo (Anexo B). 

Esse comportamento é observado entre pensionistas, que estão em menor proporção, 

atendendo 4.524 beneficiários, dos quais 71,5% são mulheres contra 28,5% de homens. 

Nesses termos, a cada 20 servidores do Poder Executivo maranhense, 13 indivíduos são do 

tipo assalariado, enquanto que 7 indivíduos são beneficiários, ou seja, há uma relação de 0,36 

de inativos e pensionistas para cada servidor ativo. 

Ainda sobre a população total, sem discriminar a situação, observando apenas as 

categorias, os professores representam 40 mil servidores sendo compostos por 76% de 

mulheres e 24% de homens; militares perfazem 15,4 mil indivíduos, sendo os homens 

equivalendo a 88,5% das vagas ante 11,5%, mulheres; e, entre as demais categorias26 que 

totalizam 35,9 mil pessoas, 56,7% são representadas por mulheres contra 43,3% de homens. 

                                                           
25 Optou-se por restringir o estudo apenas ao poder Executivo, pois o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal 

de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria não constavam na base de dados atuariais. 
26 Na base trabalhada do universo de servidores Ativos, sobre as demais categorias, em termos de quantitativo de 

servidores e de massa de rendimentos, registra-se que a maior parte corresponde a Auxiliar de serviços (5.993 

servidores que correspondem a uma massa de rendimentos de R$ 15,7 milhões de reais). Já o segundo maior 

quantitativo desse universo é do tipo auxiliar administrativo (2.913 servidores com massa de rendimentos que 

totalizam R$ 7,7 milhões). 
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Logo, a cada 20 servidores dessa população: 9 são professores, 3 são militares e 8 são das 

demais categorias, conforme observado no Quadro 6. 

 

Categoria/Situação Homem Mulher Total 

Prof. Ed. Básica 9.606 30.476 40.082 

Ativo 

Inativo 

Pensionista 

8.588 

586 

432 

18.042 

12.266 

168 

26.630 

12.852 

600 

Militares 13.688 1.765 15.453 

Ativo 

Inativo 

Pensionista 

10.469 

3.201 

18 

1.004 

137 

624 

11.473 

3.338 

642 

Demais Categorias 15.522 20.369 35.891 

Ativo 

Inativo 

Pensionista 

10.967 

3.714 

841 

9.789 

8.139 

2.441 

20.756 

11.853 

3.282 

Total 38.816 25.610 91.426 

Ativo 

Inativo 

Pensionista 

30.024 

7.501 

1.291 

28.835 

20.542 

3.233 

58.859 

28.043 

4.524 

Quadro 6 – Quantitativo de servidores ativos por categoria. 

Fonte: Iprev (Base de Dados do Relatório Atuarial de 2018). 

 

 

4.1.1 População e Política de Admissão 

 

 

Para a elaboração e modelagem deste estudo de avaliação dos resultados 

previdenciários, utilizou-se a folha de pagamentos de dezembro de 2017, que embasou o 

último relatório atuarial. A instituição financeira que elabora o estudo atuarial, defende a 

consistência dos dados de forma que não foram realizados ajustes significativos acerca da 

qualidade, completude e atualização. 

Nesse sentido, para o modelo de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) utilizou-se de 

forma analítica o quantitativo de servidores por idade apenas dos ativos e inativos 

(aposentados), num primeiro momento. 

 Sobre o grupo de ativos, a premissa adotada foi o de população estável27, 

conforme hipótese definida nos relatórios atuarias e em consonância com o modelo 

markoviano descrito, pois a medida que algum servidor se desliga deste grupo, mediante 

probabilidade de aposentadoria seja por idade, contribuição ou invalidez, resvalando para 

                                                           
27 No tocante aos grandes ingressos da população de servidores do Estado do Maranhão observados na base de 

dados ora trabalhada, do universo de ativos e inativos, destaca-se que ocorreram nos seguintes anos: 1982 

(13.045 servidores), 1994 (8.350 servidores), 1986 (7.475 servidores) e 1992 (6.903 servidores). 
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aposentadoria ou pensão, em caso de morte; para cada vaga aberta, ocorre o preenchimento 

imediato, conforme Gráfico 4.  

 

 
Gráfico 4 – População de funcionários públicos ativos do poder executivo do estado do Maranhão, 

projeção de 2017 a 2052. 

Fonte: Adaptado de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 

 

Corrobora-se que a escolha pelo formato de população de ativos na configuração 

estável para a simulação de longo prazo, justaposta pela observação dos últimos relatórios 

fiscais do Estado do Maranhão e pelo comportamento de outros entes subnacionais28. De 

acordo com o RGF do 3º quadrimestre, o Maranhão alcançou o limite prudencial da Despesa 

com Pessoal e Encargos em relação a RCL, suplantação que pela LRF estão impostas sanções 

acerca do aumento de salários e benefícios, bem como de novas contratações, por meio dos 

art. 22 e 23, conforme demonstra o Gráfico 5. 

 

                                                           
28 Entre 2015 e 2019, sete Estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande Norte, Mato 

Grosso, Roraima e Goiás) decretaram situação de calamidade financeira, quando não conseguem cumprir com as 

suas obrigações financeiras, quando deixam de pagar dívidas contratuais, atrasam folha de pagamento dos 

servidores e não pagam fornecedores. 
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Gráfico 5 – Despesa de Pessoal (Executivo), por quadrimestre, entre 2015 e 2018, em %. 

Fonte: SEPLAN/MA RGF. 

 

Merece destaque, ainda, na metodologia da LRF, no âmbito da apuração da 

Despesa com Pessoal em relação à RCL, o impacto que os inativos têm sobre o cálculo do 

limite. No rol das Despesas Brutas desse indicador são considerados todos os regimes, 

financeiro e capitalizado, ou seja, sem a distinção da fonte de financiamento. 

Porém, para a apuração das despesas líquidas, são excluídas como Despesas Não 

Computadas o regime capitalizado, uma vez que possuem fonte de financiamento próprio e 

presume-se que esteja em equilibro, considerando a relação das receitas e despesas 

previdenciárias. Dessa forma, quando um ente realiza aporte financeiro, com recursos do 

Tesouro, ou realiza uma segregação de massas, tem como efeito o computo desses gastos, ou 

seja, como efeito aquelas Despesas Não Computadas tendem a diminuir, impactando numa 

elevação da despesa líquida de pessoal e numa elevação do indicador aludido. 

Sobre o fluxo de transição do grupo de inativos, pelo modelo de Markov, há duas 

opções para esses indivíduos: continuar aposentado ou óbito, gerando ou não pensão. Essa 

incerteza está correlacionada com a tábua de vida, que fornece as probabilidades de morte. 

Essas serão tratadas à frente, pois são objeto de avalição para cálculo de impacto. Em seguida, 

serão tratadas as demais premissas do modelo de simulação de longo prazo de Beltrão, 

Oliveira e Pasinato (1999). 
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4.1.2 Premissas 

 

 

As premissas utilizadas no modelo em voga se dividem entre: entradas 

financeiras, valor médio do salário/benefício, distribuição por sexo e idade na contratação, 

probabilidades de aposentadoria para cada categoria, probabilidade de exoneração para cada 

categoria e tábua de vida. 

 

 

4.1.2.1 Entradas financeiras 

 

 

Os inputs financeiros sugeridos por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999), atinentes 

ao modelo, são definidos manualmente para cada ano entre o intervalo de 2017 e 2052. 

Ressalta-se que dessa forma é possível mitigar riscos quanto a incerteza, haja vista as 

intempéries do horizonte de longo prazo. 

As variáveis inseridas foram: PIB Nominal do Estado para o ano de 2017 (ano 

base), Taxa de Crescimento do PIB Real, Taxa de Crescimento dos Salários Médios, Taxa de 

Crescimento dos Benefícios Médio e Alíquotas de Contribuição. 

O PIB Nominal do Estado do Maranhão foi obtido através de estudos do IMESC 

mediante a publicação do Boletim de Conjuntura de Janeiro de 2019 que revisou as 

projeções29 de 2017 e 2018. Assim, o PIB Nominal do ano de 2017 registrado, até o momento 

da construção do modelo, foi de R$ 95,545 bilhões. 

Diante daquela limitação na apuração de valores incididos para o Estado, aceitou-

se como premissa, para a taxa de crescimento do PIB Real, entre 2017 e 2052, os valores 

nacionais, por dois motivos: obtenção de dados e grau de dependência da economia 

maranhense com a do Brasil. 

Os dados da taxa de crescimento do PIB Real de Longo Prazo do Brasil foram 

obtidos mediante as Projeções do FMI, que revisou as expectativas de curto prazo no início de 

2019, conforme Quadro 7. 

 

  

                                                           
29 O IMESC calcula com defasagem de 2 anos o PIB do Maranhão por meio da Matriz de Insumo Produtos.  
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Quadro 7 – Dados de PIB de longo Prazo. 

Fonte: IMESC e FMI (2019). 

 

Ainda sobre a escolha das taxas nacionais, ressalta-se que o Maranhão é um dos 

estados mais dependente de recursos federais, sendo o segundo com maior coeficiente de 

transferências do FPE30, que representa a sua principal fonte de financiamento, seguido do 

ICMS que compõe as Receitas Tributárias. Logo, qualquer impacto na economia nacional tem 

repercussões sobre a economia regional. 

No tocante as taxas de crescimento médio de salários, foram adotadas como 

parâmetro os valores dos últimos três relatórios atuariais realizados pelo Estado, qual seja, de 

1,00%. 

Para a taxa de benefícios médios, embora aqueles relatórios trabalhem com 

crescimento nulo ou apenas com recomposição das perdas inflacionárias, presumiu-se o fator 

das taxas de salários de 1,00%, pois todo reajuste de salários deve refletir numa elevação dos 

benefícios, conforme aspectos legais e com base no comportamento observado dos últimos 

anos em que diversas carreiras receberam reajustes, acima da inflação, que refletiram em 

ganhos para os aposentados. 

 

Alíquotas de Contribuições 2017-2018 2019-2021 2022-2052 

Servidor 11% 11% 14% 

Patronal 15% 19% 21% 

Quadro 8 – Dados de Alíquotas de Contribuições. 

Fonte: Elaborado a partir de IPREV e LC Estadual nº 82/2004. 

 

Cabe destacar que as alíquotas de contribuição são consideradas uma das 

principais variáveis deste modelo previdenciário, e, que foram realizadas algumas adaptações 

que não interferiram na simulação de longo prazo, conforme quadro 8. O modelo elaborado 

por Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) trabalhava com as alíquotas de ativos e inativos, 

entretanto não havia a distinção entre a contribuição do servidor e patronal que foram 

trabalhadas à parte. 

Sobre as contribuições aludidas dos servidores ativos, adotou-se os seguintes 

valores: entre os anos 2017-2018 ficaram as alíquotas vigentes à época; para 2019-2021, 

                                                           
30 Os coeficientes do FPE são revisados anualmente, através da relação população e renda per capta (fator 

inverso), e disponibilizados via Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União (TCU). Disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/transferencias-constitucionais-e-legais/coeficientes-fpe-e-fpm/. 

Variável 2018 2019 2020-2052 

PIB Real 1,00 2,00 2,50 
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seguiu-se os pressupostos da política de governo que não tem intenções em ajustar a alíquota 

dos servidores, apenas a patronal31; sobre os valores de 2022-2052, adotou-se como premissa 

que dificilmente o próximo governador não adotará o comportamento observado pelos outros 

estados (Anexo C) que reajustaram para o teto, 14%, e concomitante a isso, ajustou-se para 

21% a parte do Patronal32, ou seja, sem atingir o valor máximo e na tendência do que a 

maioria dos seus pares já adota, pois representa uma pressão fiscal que concorre com as 

demais políticas públicas. 

Sobre os cálculos das pensões, com base nesses dados de 2017, cuja alíquota de 

inativos é equivalente a mesma do servidor, 11%, e devido à particularidade de incidir sobre 

uma parte excedente do teto do RGPS, que naquele ano estava em R$ 5.531,31, foi necessário 

adaptar um valor que se fizesse aderente ao modelo. 

Por meio da análise estatística da base de pensionistas acerca da frequência sobre 

a base de rendimentos, percebeu-se que 20,33% da população de beneficiários estariam aptos 

a contribuir. A partir dessa informação, presume-se que para uma alíquota de 11%, a razão de 

2,24%33 é a que representa aquela parcela de contribuintes em relação a base de rendimentos 

dos benefícios e por conseguinte, quando é de 14%, o valor de 2,85%. 

Nesse sentido, parametrizando esses valores de entradas financeiras, apura-se os 

valores médios dos salários e benefícios. 

 

 

4.1.2.2 Valores médios dos salários e benefícios 

 

 

Os valores médios dos salários e benefícios são obtidos a partir de informações da 

base de ativos e inativos, através da relação do total de rendimentos pelo quantitativo de 

beneficiários por faixa de idade. 

Com base nessas informações, foi realizado um ajuste nos dados para o modelo de 

Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999), visto que para determinadas faixas de idade de algumas 

categorias não haviam valores. Esse ajuste teve como finalidade suavizar as faixas salariais 

                                                           
31 Em abril de 2019, em reunião do CONSUP foi deliberado que o IPREV elabore a minuta de projeto de lei com 

o reajuste da alíquota patronal de 15% para 19% de forma que será encaminhado à Assembleia Legislativa do 

Estado e ao Ministério da Previdência. 
32 De acordo com o Ministério da Previdência, 15 dos 27 Estados já adotam alíquotas de Contribuição Patronal 

acima dos 20% segundo o último levantamento com data de 2 de maio de 2019, ver Anexo C. 
33 Apurando a proporção de beneficiários que estariam aptos a contribuir, para encontrar a alíquota de 

contribuição para o modelo é só relacionar aquela razão à alíquota que vigora ou vigorará por meio de regra de 

três simples.  
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adotando valores progressivos entre essas idades em observância ao comportamento das 

carreiras profissionais no setor público, na qual um servidor ativo com mais tempo de serviço 

tende a receber proventos maiores em proporção a faixas anteriores. 

 

 

4.1.2.3 Distribuição por sexo e idade na contratação 

 

 

Sobre a distribuição por sexo e idade na contratação, para todas as categorias, à 

título de simplificação da parametrização do modelo, optou-se pela automatização dessa 

distribuição, que tem como referência os valores da população retro mencionada, conforme 

havia disponibilidade pelo software. 

 

 

4.1.2.4 Probabilidades de aposentadoria para cada categoria 

 

 

A probabilidade de aposentadoria para cada categoria (professores, militares e 

demais categorias) foi obtida através da relação entre a base de ativos e inativos, na qual foi 

necessário observar o comportamento nos últimos cinco anos, ou seja, entre 2012 e 2017, 

acerca do fluxo de transição atinente a cada faixa etária e para a aposentadoria aferida por 

tempo de contribuição, idade e invalidez. 

Insta comentar que para a validação dessa probabilidade, fez-se imprescindível 

tratar a informação e realizar um ajuste consoante a média móvel entre a faixa da idade 

anterior e subsequente num primeiro momento e, para a obtenção da taxa geral, optou-se pela 

média aritmética desses cinco anos. 

O Gráfico 6 representa as taxas de probabilidade de aposentadoria geral dos 

professores da educação básica, por sexo, utilizadas no modelo e decorrentes do estudo 

supramencionado. É prudente observar que os professores são agraciados com aposentadoria 

especial por tempo de contribuição e idade a menor em 5 anos, em relação a regra geral. 
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Gráfico 6 – Probabilidade acumulada de aposentadoria dos professores da 

educação básica, homens e mulheres, entre 2012 a 2017. 

Fonte: Elaboração pelo Autor 

 

Nos mesmos parâmetros, tem-se as taxas de probabilidade de aposentadoria geral 

dos militares, por sexo, concernentes ao modelo e decorrentes do estudo retro mencionado. É 

possível perceber que, embora os militares também sejam contemplados por regras especiais 

de aposentadoria tanto por tempo de contribuição e idade, nos moldes dos professores e em 

relação a regra geral, há um maior hiato entre os sexos (Gráfico 7). 

A provável explicação para esse fenômeno, no qual os homens tendem a se 

aposentar tardiamente em relação às mulheres, é explicada pela difícil ascensão na carreira 

devido à quantidade reduzida de vagas ofertadas nas instâncias superiores e pela possibilidade 

de continuação nos trabalhos, em razão de políticas públicas deste governo, que reintegram 

policiais para execução dessas políticas. 
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Gráfico 7 – Probabilidade acumulada de aposentadoria para militares, homens 

e mulheres, entre 2012 a 2017. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Em relação a probabilidade das demais categorias e em comparação às categorias 

anteriores, é crível que apresenta o comportamento com o menor hiato entre os sexos, 

obedecendo estritamente a razão dos cinco anos, entre as aposentadorias por tempo de 

contribuição e serviço (Gráfico 8).  
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Gráfico 8 – Probabilidade acumulada de aposentadoria para as demais categorias, 

homens e mulheres, entre 2012 a 2017. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Em suma, ao observar todas as probabilidades sobre os grupos mencionados, é 

mister que o comportamento das mulheres se distingue dos homens, em função de regras 

específicas. Sobre isso, Beltrão et al. (2004a) destaca que as culturas definem (ou definiram) 

grupos etários com base em funções, por conta disso, as mulheres têm idade de aposentadoria 

inferiores aos homens, embora a mortalidade e morbidade sejam menores. Essa diferenciação 

é explicada pelo produto de uma sociedade dominada por homens, que as consideram como 

“sexo frágil” e que merecem condições especiais. No tocante a esta questão, o debate como 

custo de oportunidade versus funções reprodutivas e de responsabilidades familiares pouco é 

utilizado. 

Sobre essas probabilidades de aposentadorias, é importante tecer dois 

comentários: um sobre o modelo de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) e outro sobre a base 

disponível. No modelo de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999), à época em que foi criado, a 

aposentadoria se dava por tempo de serviço; para o estudo em questão, utilizou-se o tempo de 

contribuição como variável endógena. Com relação a base de dados disponível, de acordo 

com o dicionário de dados, houve doze possibilidades de aposentadoria: civis por invalidez; 

civis compulsória; civis por tempo de serviço; civis por idade; civis especial; militares reserva 
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por tempo de serviço; militares outras reservas; militares reforma por tempo de serviço; 

militares reforma por invalidez; militares outras reformas; militares outros benefícios não 

programáveis; e, militares outros benefícios programáveis. Não obstante a isso, só haveria 

valores em seis possiblidades, conforme destacado pelo modelo de Beltrão, Oliveira e 

Pasinato (1999), sendo três pra civis e três para militares: civis por invalidez; civis 

compulsório; civis por tempo de contribuição; militares reserva por tempo de serviço; 

militares reforma por invalidez; e, militares outras reformas. 

 

4.1.2.5 Probabilidade de exoneração para cada categoria 

 

 

Pelos dados disponíveis de população da base atuarial disponibilizada para o 

estudo, não foi possível obter a probabilidade de exonerados. Desse modo, para contornar 

esse problema, buscou-se essa informação do último relatório atuarial atinente a esta base de 

dados que considerou nula a saída de servidores. Assim, para todas as categorias presumiu-se 

a taxa de probabilidade de exoneração equivalente a 0,00%.  

 

 

4.1.2.6  Tábua de vida 

 

 

Após a parametrização daquelas informações, populações de ativos e inativos, 

entradas financeiras, valores médios dos salários e benefícios, distribuição por sexo e idade na 

contratação e probabilidades de aposentadoria e exoneração, deve-se realizar o input da tábua 

de vida que será uma das principais variáveis do modelo de simulação de longo prazo porque 

influenciará na expectativa de vida da população. 

Para este estudo adotaram-se três tábuas de vida, todas criadas pelo IBGE, a valer: 

MPS 2017, Projeção Brasil 2017 e Projeção Maranhão 2017. A primeira tábua é 

disponibilizada anualmente pelo Ministério da Previdência, por meio de Portaria, para que os 

RPPS possam realizar estudos atuariais, uma vez que, à luz da legislação, é exigido um 

critério mínimo para trabalhos dessa natureza. 

Para as outras duas tábuas, devido à dificuldade de apuração e padronização, 

foram baseadas nas informações disponibilizadas pelo IBGE e compreendem a uma projeção 
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de longo prazo que foi concebida após o último Censo 2010, que continham projeções de 

populações: por sexo e faixas quinquenais de idade, do país, regiões e estados. 

Considerando que a tábua do MPS é anual, tal como é exigido no modelo de 

Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) que aceita dados de faixa etária por gênero de 20 anos a 

100 anos, foi imprescindível para as outras tábuas, anualizá-las e extrapolá-las, ou seja, 

estender a última faixa de 85 anos ou mais para o limite da probabilidade. Para isso, entre os 

quinquênios utilizou-se a raiz quíntupla como forma de anualizar os valores e, para a faixa de 

idade de extrapolação, seguiu-se o padrão descrito anteriormente da relação entre a média do 

logaritmo natural dos últimos 10 anos, faixa anual de 75 a 85 anos, com as funções 

exponencial e previsão disponíveis no Excel. 

Beltrão et al. (2004b) ao utilizarem diferentes tábuas de mortalidade para avaliar o 

perfil do mercado brasileiro de seguros, observaram que mesmo para um grupo bastante 

homogêneo como os clientes do mercado de seguro, há uma clara diferenciação entre os 

vários subgrupos, de forma que para todos os tipos de produtos e cobertura, quando 

comparadas as respectivas taxas de mortalidade com as apresentadas pelo IBGE, verificaram 

que esses consumidores mostram menores taxas de mortalidade do que a população como um 

todo, sugerindo que eles são, provavelmente, um subgrupo bem-sucedido, associando essa 

condição à indicadores sociais, como: renda, escolaridade, raça etc. 

Diante disso, foi necessário comparar três diferentes tábuas que pudessem melhor 

representar a realidade da população dos servidores públicos do Estado do Maranhão, na 

ausência de uma tábua específica. Uma vez que as Tábuas do MPS e Projeção do Brasil 

tratam de uma média nacional e considerando que o Estado do Maranhão possui os piores 

indicadores sociais, o subgrupo de servidores públicos da região tende a ser melhor 

representado pela tábua de Projeção do Maranhão. 

Nesse contexto, Silva (2008) enfatiza a importância de um trabalho de construção 

de famílias modelo de tábuas de mortalidade para servidores públicos, sendo o ideal obter as 

experiências de todas as 27 unidades da federação que reflitam os níveis de mortalidade ao 

considerar a diversidade socioeconômica do país  

Assim, de posse das três tábuas padronizadas (Anexo D), para a obtenção dos 

resultados, foi necessário inseri-las no modelo de simulação de longo prazo de receitas e 

despesas previdenciárias34, mantendo todas as variáveis constantes, defendidas anteriormente 

como premissas, e que serão comentadas na próxima seção. 

                                                           
34 O autor, por segurança, a fim de manter a condição ceteris paribus das demais variáveis, criou três arquivos 

distintos do Modelo de Simulação de Longo Prazo das Receitas e Despesas Previdenciárias. 
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4.2 Resultados da Simulação do Modelo de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) 

adaptado com as três tábuas: MPS 2017, Projeção Brasil 2017 e Projeção 

Maranhão 2017 

 

 

Ao incluir os dados das três tábuas (MPS, Projeção BR e Projeção MA), com o 

intuito de obter os resultados para, no final, avaliar o impacto da política pública da 

previdência em relação às demais, percebeu-se que essa variável influenciou sobremaneira o 

quantitativo de inativos, por conta das diferenças de expectativas de vida, e consequentemente 

a estrutura de receitas e despesas previdenciárias, que foram medidas pelo resultado entre 

essas duas contas. 

Sobre as informações da Tábua do MPS 2017, há um hiato entre mulheres e 

homens que repercutiu sobre as demais tábuas, haja vista que se trata de um comportamento 

da demografia nacional e regional, no qual as mulheres vivem mais que os homens, em 

média. Além disso, nesta, a esperança de sobrevida de mulheres com vinte anos fica próximo 

a 62 anos tendendo a 66 anos por mais 50 anos. E, para os homens, essa sobrevida na mesma 

idade fica próximo a 55 anos ficando próximo a 60 anos (Gráfico 9). 

 

 
Gráfico 9 – Esperança de sobrevida aos 20 anos, de homens e mulheres, pela tábua MPS 17. 

Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 
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Por conta disso, o modelo estimou que a população total de inativos ficou próxima 

a 28 mil servidores em 2017, que deve crescer 20% até 203535podendo alcançar 35 mil 

servidores, até voltar a se retrair para o patamar de 33 mil servidores. Nessa dinâmica 

previdenciária, é oportuno comentar que todas as populações (professores de educação básica, 

militares e demais categorias) tendem a crescer nesse interregno (Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 10 – População de funcionários públicos inativos, projeção 2017 a 2052, da tábua MPS 17. 

Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 

 

Infere-se da Tábua de Projeção do BR 2017 à despeito da diferença de esperança 

de sobrevida aos vinte anos entre mulheres e homens, que as mulheres partem de 59 anos para 

aproximadamente 63 anos e, os homens, de 53 anos aproximadamente para 57 anos (Gráfico 

11). 

 

  

                                                           
35 Em novembro de 2018, o Banco Mundial realizou uma Diligência no Estado do Maranhão, na qual apontou 

que somente após a década de 30 a situação previdenciária não exerceria uma pressão fiscal, caso nenhuma 

medida de ajuste fiscal com vista ao equilíbrio das políticas públicas fosse efetivada.  
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Gráfico 11 – Esperança de sobrevida aos 20 anos, de homens e mulheres, pela 

tábua BR 17. 

Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 

 

Para aquela expectativa de sobrevida da Projeção do Brasil 2017 (Gráfico 12), o 

modelo calcula que a população total de inativos entre 2017 e 2052 deve ficar em valores 

aproximados a 28 mil, embora no início da década de 30 essa população tenderá a alcançar o 

valor aproximado de 31 mil servidores, ou seja, trata-se de um comportamento antecipado 

frente à tábua do MPS. No que tange ao comportamento das categorias, nesse período, 

professores da educação básica e profissionais de demais categorias deverão sofrer uma leve 

retração na proporção em que os militares devem crescer em termos absolutos em 1.840 

servidores ou, em termos relativos, 55%. 
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Gráfico 12 – População de funcionários públicos inativos, projeção 2017 a 2052, da tábua BR 17. 

Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 

 

Contudo, ao operacionalizar o modelo de simulação previdenciária com a tábua de 

Projeção do Maranhão 2017, é cediço que por possuir os menores índices de IDH entre 

Estados, a esperança de sobrevida aos 20 anos seria menor, partindo o sexo feminino de 

aproximadamente 55 anos para 60 anos, enquanto que para o sexo masculino, nesta ordem 

sairia de 48 anos para 53 anos (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 – Esperança de sobrevida aos 20 anos, de homens e mulheres, pela tábua MA 

17. 

Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 

 

Sendo assim, com as informações da tábua de Projeção do Maranhão 2017, 

perceber-se que para aquelas esperanças de sobrevida, para o horizonte de 35 anos, o 

quantitativo total de servidores inativos tende a ficar num patamar de 26 mil servidores, ou 

seja, uma retração de aproximadamente 2 mil indivíduos. Além disso, os valores das próximas 

duas décadas, 20 e 30, se demonstram mais suavizados. Entre as categorias, as retrações mais 

representativas ocorreram nos grupos de professores da educação básica e demais categorias 

dadas suas proporções, enquanto no grupo de militares ficou aparente o crescimento deste, tal 

como nas tábuas anteriores, porém numa proporção menor em 1.245 em termos absolutos de 

servidores, ou em termos relativos, de 37%. 

  



92 

 

 
Gráfico 14 – População de funcionários públicos inativos, projeção 2017 a 2052, da tábua MA 17. 

Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 

 

É importante trazer à baila que, na comparação entre as três tábuas, o impacto 

estimado e acumulado, pelo modelo de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999) de simulação de 

longo prazo das receitas e despesas previdenciárias, pode ser observado no Gráfico 15. Nela, 

quanto maior a esperança de sobrevida aos 20 anos, decorrente das tábuas de vida, maiores 

serão os resultados negativos dada configuração da dinâmica previdenciária do Regime 

Capitalizado do Poder Executivo do Estado do Maranhão. 
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Gráfico 15 – Déficit acumulado dos Resultados Previdenciários entre o período de 

2017 a 2052 através das 3 tábuas utilizadas. 

Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 

 

Nessa dinâmica, a receita de contribuição variou pouco, alicerçada na premissa da 

estabilidade do quantitativo de servidores ativos, conforme foi demonstrado, de forma que 

essas inexpressivas diferenças observadas, decorreram do quantitativo da população de 

inativos que contribuem numa proporção menor, por conta das limitações legais. 

Diferentemente do comportamento das despesas, que por conta dessa dinâmica 

previdenciária na qual o quantitativo de inativos cresce no médio prazo até retrair no longo 

prazo, e que já se demonstrava desequilibrada, resultou em sucessivos déficits na apuração 

dos resultados e dos impactos. 

Outrossim, entre o período de 2017 e 2052, através do modelo de Beltrão, 

Oliveira e Pasinato (1999), embora todas as tábuas tenham indicado um déficit de 0,68 

bilhões em 2017, até o ano de 2052, no acumulado, com os dados da Tábua do MPS esse 

déficit projetado será de R$ 21,8 bilhões, sendo que, com a Tábua Projeção Brasil 2017 

corresponderá a R$ 15,6 bilhões e, com a Tábua de Projeção Maranhão 2017, equivalerá a R$ 

10,7 bilhões, conforme Anexo E. 

Silva (2008) de forma assertiva, ao projetar a tábua de mortalidade do Estado de 

São Paulo para o RPPS, destaca que em função de características específicas desse regime, 

obrigatoriamente, o cálculo atuarial deveria ser realizado com uma tábua de mortalidade que 

expressasse as características da população em questão, uma vez que os fluxos de 

recebimento (contribuição) e de pagamentos (benefícios) estão intrinsecamente relacionados 

com a expectativa de sobrevivência dos segurados e beneficiários. 
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Beltrão e Sugahara (2017) enfatizam a importância de uma tábua específica para 

servidores públicos, com vistas a balizar políticas da instituição, através de estudos sobre: 

projeções de gastos futuros com aposentadorias e pensões, planejamento tanto de contratações 

futuras, quanto de saídas do corpo de funcionários (morte aposentadoria ou exoneração) e 

desenho de campanhas de conscientização para causas evitáveis de magnitude no grupo 

(causas externas, doenças cardiovasculares etc.). 

Neste diapasão, fica demonstrado a importância da utilização de uma tábua de 

mortalidade que mais se coaduna com a realidade do Estado, uma vez que é útil e necessária 

para o cálculo de projeções de longo prazo que impacta, direta e indiretamente, nas políticas 

públicas, internas e externas, do Estado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hipótese suscitada pelo trabalho de que a utilização de diferentes tábuas de 

mortalidade produziria resultados de longo prazo destoantes sobre o RPPS do regime 

capitalizado do Poder Executivo do Estado do Maranhão, foi aceita. 

As projeções estimadas com a tábua MPS 2017 apontam impacto de longo prazo, 

no horizonte de 35 anos, de déficit de R$ 21 bilhões, o que representa, em termos de valores, 

o orçamento previsto para o exercício de 2019 para o Maranhão. Nas estimativas com a tábua 

da projeção do Brasil 2017, esse déficit registrou redução para R$ 15 bilhões, resultado que 

nos parâmetros do instrumento de planejamento de 2019 representa a Execução prevista de 

recursos da fonte tesouro, que perfaz 65% do orçamento do exercício de 2019. Finalmente, 

com a tábua da projeção do Maranhão 2017, o déficit previdenciário acumulado reduziu para 

R$ 10 bilhões, ou seja 50% a menos do que fora estimado tendo como base os critérios 

mínimos. 

Logo, com base nos preceitos defendidos pela LRF de transparência e boas 

práticas fiscais, infere-se que, os Estados ao adotarem uma tábua padronizada com valores da 

média nacional, presumivelmente, podem estar se equivocando quanto ao cálculo do impacto 

da previdência no longo prazo. A exemplo disto, o Estado de Santa Catarina poderia estar 

subestimando, já que possui a maior expectativa de vida, e, no caso do Maranhão, que possui 

a menor expectativa, pode-se estar superestimando o déficit atuarial. 

Há de se ressaltar, ainda, algumas limitações deste estudo como: ausência de 

informações na base de dados de servidores, visto que alguns órgãos não integram o sistema 

da folha de pagamentos do Estado do Maranhão; e, da falta de informações sobre óbitos, em 

período recente, que possibilitaria a confecção de tábua específica mediante testes de 

aderência. 

Soma-se a isso, a segregação das populações de ativos e inativos entre três 

categorias, as quais professores de educação básica, militares e demais categorias, tendo sido 

selecionados em função da relevância de critérios quantitativos, número de servidores, e 

qualitativos, sendo as regras especiais ou comuns. 

Outra importante menção foram as ausências de informações para compor o 

modelo, que deveriam constar na base, tais como taxa de exoneração. Para casos desse tipo, 

trabalhou-se com informações dos relatórios atuariais anteriores. 

Por fim, para a elaboração de estudos futuros, sugere-se ampliar a população de 

servidores, tanto de outros poderes quanto por outras categorias, por meio de adaptações a 
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serem realizadas no modelo utilizado, uma vez que tais atores possuem características 

distintas. 

E, como principal contribuição, a criação de uma tábua de mortalidade dos 

servidores públicos do Estado do Maranhão, para homens e mulheres, para que as avaliações 

de impactos previdenciários de longo prazo estejam mais aderentes com a realidade da região 

e população assistida. 
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ANEXO A – Pirâmide etária de servidores Ativos por categoria e sexo, ano base 2017, do 

Poder Executivo do Estado do Maranhão 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 
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ANEXO B – Pirâmide etária de servidores Inativos por categoria e sexo, ano base 2017, do 

Poder Executivo do Estado do Maranhão 

 

 
Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 
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ANEXO C – Alíquotas de Contribuição do tipo Servidor e Patronal dos RPPS dos Estados, 

vigentes no Exercício de 2019 

 

Estados Servidor Patronal 

Alagoas 11.00 11.00 

Pará 11.00 11.00 

Paraná 11.00 11.00 

Rondônia 11.00 11.50 

Amapá 11.00 12.00 

Acre 11.00 12.20 

Amazonas 11.00 13.00 

Pernambuco 13.50 13.50 

Roraima 11.00 14.00 

Rio Grande do Sul 14.00 14.00 

Maranhão 11.00 15.00 

Bahia 12.00 15.00 

Sergipe 13.00 20.00 

Tocantins 11.00 20.20 

Distrito Federal 11.00 22.00 

Espírito Santo 11.00 22.00 

Minas Gerais 11.00 22.00 

Mato Grosso do Sul 11.00 22.00 

Mato Grosso 11.00 22.00 

Paraíba 11.00 22.00 

Rio Grande do Norte 11.00 22.00 

São Paulo 11.00 22.00 

Rio de Janeiro 14.00 22.00 

Ceará 14.00 28.00 

Piauí 14.00 28.00 

Santa Catarina 14.00 28.00 

Goiás 14.25 28.50 

Fonte: Adaptado do MPS (atualizado em 02 de maio de 2019) 
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ANEXO D – Tábuas de Mortalidade utilizadas no Modelo elaborado por Beltrão, Oliveira e 

Pasinato (1999) com referência 2017 separadas entre homens e mulheres 

 

Idade 

Homem Mulher 

Tábua MPS 

Extrap. 2017 

(qx) 

Projeção BR 

2017 (qx) 

Projeção MA 

2017 (qx) 

Tábua MPS 

Extrap. 2017 

(qx) 

Projeção BR 

2017 (qx) 

Projeção MA 

2017 (qx) 

20 anos 0,002175175 0,002388856 0,003549826 0,000493066 0,0005293 0,0011031 

21 anos 0,002342892 0,002393313 0,003749283 0,000509559 0,000555262 0,001211296 

22 anos 0,002453136 0,002397769 0,00394874 0,000527383 0,000581225 0,001319492 

23 anos 0,002490611 0,002402226 0,004148197 0,00054794 0,000607187 0,001427688 

24 anos 0,002474025 0,002406682 0,004347654 0,00057135 0,00063315 0,001535884 

25 anos 0,002432318 0,002411139 0,004547111 0,000596083 0,000659112 0,00164408 

26 anos 0,002396837 0,002446188 0,00453229 0,000622799 0,000706092 0,001688883 

27 anos 0,002378659 0,002481238 0,004517469 0,000654257 0,000753071 0,001733686 

28 anos 0,002393385 0,002516288 0,004502647 0,000691546 0,000800051 0,001778489 

29 anos 0,002434436 0,002551338 0,004487826 0,000734224 0,00084703 0,001823292 

30 anos 0,002481568 0,002586388 0,004473005 0,000782823 0,00089401 0,001868095 

31 anos 0,002525526 0,002674129 0,004583268 0,000835254 0,000960948 0,001957181 

32 anos 0,002577778 0,002761869 0,00469353 0,000888863 0,001027887 0,002046267 

33 anos 0,002638647 0,00284961 0,004803793 0,000942483 0,001094825 0,002135353 

34 anos 0,002709889 0,00293735 0,004914055 0,00099859 0,001161764 0,00222444 

35 anos 0,002795107 0,003025091 0,005024318 0,001061585 0,001228703 0,002313526 

36 anos 0,002895543 0,003199347 0,00523508 0,001134599 0,001350588 0,002575602 

37 anos 0,003010142 0,003373603 0,005445843 0,001217721 0,001472474 0,002837678 

38 anos 0,003139709 0,003547858 0,005656605 0,001312515 0,00159436 0,003099754 

39 anos 0,003286783 0,003722114 0,005867368 0,001419778 0,001716245 0,00336183 

40 anos 0,003452551 0,00389637 0,006078131 0,00153679 0,001838131 0,003623905 

41 anos 0,003641755 0,004207751 0,006542519 0,001666653 0,002041994 0,00390413 

42 anos 0,003860219 0,004519131 0,007006907 0,001816414 0,002245858 0,004184355 

43 anos 0,00411185 0,004830511 0,007471295 0,001989172 0,002449721 0,00446458 

44 anos 0,004395984 0,005141892 0,007935683 0,002182445 0,002653585 0,004744805 

45 anos 0,004707341 0,005453272 0,008400071 0,002394154 0,002857448 0,00502503 

46 anos 0,005046207 0,00593187 0,009024583 0,002618261 0,003127812 0,005529206 

47 anos 0,00541927 0,006410468 0,009649094 0,002849959 0,003398176 0,006033382 

48 anos 0,005828902 0,006889066 0,010273606 0,003086111 0,00366854 0,006537559 

49 anos 0,006274536 0,007367665 0,010898117 0,003331053 0,003938903 0,007041735 

50 anos 0,006755271 0,007846263 0,011522629 0,00359588 0,004209267 0,007545912 

51 anos 0,007269282 0,008511825 0,012594846 0,003884362 0,004599214 0,008169161 

52 anos 0,007816228 0,009177388 0,013667063 0,004191168 0,004989161 0,008792411 

53 anos 0,008396048 0,00984295 0,01473928 0,004517256 0,005379108 0,00941566 

54 anos 0,009011795 0,010508513 0,015811497 0,004867147 0,005769055 0,01003891 

55 anos 0,009677489 0,011174075 0,016883714 0,005251288 0,006159003 0,010662159 

56 anos 0,010390561 0,012094507 0,017769197 0,005672221 0,006764206 0,011353366 

57 anos 0,011136329 0,01301494 0,01865468 0,006125594 0,007369409 0,012044572 

58 anos 0,011911895 0,013935372 0,019540163 0,00661321 0,007974613 0,012735778 

59 anos 0,01273127 0,014855804 0,020425646 0,007143721 0,008579816 0,013426985 

60 anos 0,01361147 0,015776236 0,021311129 0,007726549 0,009185019 0,014118191 

61 anos 0,014577367 0,017247681 0,023453795 0,008375011 0,010205053 0,015306283 

62 anos 0,015648651 0,018719127 0,025596461 0,009100886 0,011225087 0,016494375 

63 anos 0,016845662 0,020190572 0,027739127 0,009915741 0,01224512 0,017682466 

64 anos 0,018173503 0,021662018 0,029881794 0,010824569 0,013265154 0,018870558 

65 anos 0,019598764 0,023133463 0,03202446 0,011817268 0,014285187 0,02005865 

66 anos 0,021147432 0,025546166 0,034793939 0,012907997 0,015974735 0,022160902 

67 anos 0,022897661 0,027958869 0,037563418 0,014131771 0,017664282 0,024263154 
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68 anos 0,024891493 0,030371573 0,040332898 0,015509002 0,019353829 0,026365407 

69 anos 0,027120824 0,032784276 0,043102377 0,017041348 0,021043377 0,028467659 

70 anos 0,029527577 0,035196979 0,045871856 0,01869942 0,022732924 0,030569911 

71 anos 0,032105905 0,038868226 0,049671883 0,020498845 0,02543915 0,033132663 

72 anos 0,034925317 0,042539473 0,053471910 0,022500069 0,028145376 0,035695415 

73 anos 0,038015671 0,04621072 0,057271937 0,024735761 0,030851602 0,038258167 

74 anos 0,041385277 0,049881967 0,061071964 0,027207307 0,033557828 0,040820919 

75 anos 0,045019613 0,053553214 0,064871991 0,029863612 0,036264055 0,043383671 

76 anos 0,048930613 0,058724346 0,070992104 0,032726459 0,040796438 0,047609142 

77 anos 0,053171096 0,063895479 0,077112216 0,035895885 0,045328821 0,051834614 

78 anos 0,057778353 0,069066611 0,083232329 0,039428659 0,049861204 0,056060085 

79 anos 0,062782511 0,074237743 0,089352442 0,043330684 0,054393587 0,060285556 

80 anos 0,067098725 0,079408875 0,095472554 0,047516498 0,05892597 0,064511027 

81 anos 0,071681451 0,087188497 0,100279961 0,051871895 0,066058995 0,068927715 

82 anos 0,076567932 0,094968119 0,105087368 0,056422622 0,073192021 0,073344402 

83 anos 0,081801894 0,10274774 0,109894775 0,061198027 0,080325046 0,07776109 

84 anos 0,087435066 0,110527362 0,114702182 0,066231848 0,087458071 0,082177778 

85 anos 0,093529126 0,118306984 0,119509589 0,071563196 0,094591097 0,086594465 

86 anos 0,100158236 0,129370284 0,132018974 0,077237798 0,106011099 0,095426742 

87 anos 0,107412379 0,140037532 0,140206098 0,083309578 0,116652738 0,102185501 

88 anos 0,115401796 0,15158435 0,148900945 0,089842688 0,128362609 0,10942296 

89 anos 0,124262984 0,164083263 0,158135000 0,09691416 0,141247944 0,117173024 

90 anos 0,134166886 0,177612776 0,167941703 0,104617392 0,155426739 0,125471999 

91 anos 0,145330293 0,192257867 0,178356566 0,113066799 0,171028835 0,134358763 

92 anos 0,158031936 0,208110521 0,189417304 0,122404097 0,188197104 0,143874947 

93 anos 0,172635631 0,225270309 0,201163971 0,132806928 0,207088765 0,15406513 

94 anos 0,1896242 0,243845009 0,213639105 0,144500865 0,227876813 0,164977051 

95 anos 0,20965014 0,26395129 0,226887881 0,157776422 0,250751614 0,176661826 

96 anos 0,233612815 0,285715438 0,240958277 0,173013586 0,275922641 0,189174195 

97 anos 0,262778079 0,309274151 0,255901245 0,190717869 0,303620393 0,202572774 

98 anos 0,298965595 0,334775403 0,271770897 0,211574337 0,33409851 0,216920329 

99 anos 0,344839816 0,362379364 0,288624702 0,236530163 0,36763609 0,232284074 

100 anos 0,404335267 0,392259415 0,306523691 0,266922843 0,404540251 0,248735982 

Fontes: Adaptado de IBGE (2013) e Ministério da Previdência (2018). 

 

  



118 

 

ANEXO E – Déficit acumulado dos Resultados Previdenciários em Bilhões de reais entre o 

período de 2017 a 2052 através das 3 tábuas utilizadas no Modelo elaborado por Beltrão, 

Oliveira e Pasinato (1999) 

 

Ano 
MPS IBGE BR IBGE MA 

Rec. Desp. Déficit Acum. Rec. Desp. Déficit Acum. Rec. Desp. Déficit Acum. 

2017 0,89 1,56 0,68 0,89 1,56 0,68 0,89 1,56 0,68 

2018 0,90 1,60 1,38 0,90 1,59 1,37 0,90 1,58 1,36 

2019 1,05 1,64 1,97 1,05 1,62 1,94 1,05 1,60 1,91 

2020 1,07 1,67 2,57 1,07 1,64 2,50 1,07 1,61 2,44 

2021 1,09 1,71 3,19 1,09 1,66 3,08 1,09 1,62 2,98 

2022 1,11 1,73 3,81 1,11 1,68 3,65 1,11 1,63 3,50 

2023 1,32 1,77 4,27 1,31 1,70 4,04 1,31 1,64 3,82 

2024 1,34 1,81 4,74 1,33 1,73 4,43 1,33 1,65 4,14 

2025 1,35 1,84 5,23 1,35 1,75 4,83 1,35 1,67 4,46 

2026 1,37 1,88 5,74 1,37 1,78 5,24 1,37 1,68 4,77 

2027 1,39 1,92 6,26 1,39 1,80 5,65 1,39 1,70 5,08 

2028 1,41 1,95 6,81 1,40 1,83 6,08 1,40 1,71 5,39 

2029 1,42 1,99 7,38 1,42 1,85 6,51 1,42 1,72 5,70 

2030 1,44 2,02 7,96 1,43 1,87 6,94 1,43 1,74 6,01 

2031 1,45 2,05 8,56 1,45 1,89 7,38 1,45 1,74 6,30 

2032 1,47 2,08 9,17 1,46 1,90 7,81 1,46 1,75 6,60 

2033 1,48 2,10 9,78 1,48 1,92 8,25 1,48 1,76 6,88 

2034 1,50 2,12 10,40 1,50 1,93 8,68 1,49 1,76 7,15 

2035 1,52 2,14 11,03 1,51 1,93 9,10 1,51 1,77 7,41 

2036 1,53 2,16 11,65 1,53 1,94 9,52 1,52 1,77 7,66 

2037 1,55 2,17 12,28 1,54 1,95 9,92 1,54 1,77 7,90 

2038 1,56 2,19 12,90 1,56 1,95 10,32 1,55 1,78 8,13 

2039 1,58 2,20 13,52 1,57 1,96 10,71 1,56 1,78 8,34 

2040 1,59 2,21 14,15 1,58 1,96 11,09 1,58 1,78 8,55 

2041 1,60 2,23 14,77 1,59 1,97 11,46 1,59 1,79 8,74 

2042 1,61 2,24 15,40 1,61 1,97 11,83 1,60 1,79 8,93 

2043 1,63 2,26 16,03 1,62 1,99 12,20 1,61 1,80 9,12 

2044 1,64 2,27 16,66 1,63 2,00 12,57 1,63 1,81 9,31 

2045 1,65 2,29 17,30 1,64 2,01 12,94 1,64 1,83 9,50 

2046 1,66 2,31 17,94 1,66 2,03 13,31 1,65 1,84 9,69 

2047 1,68 2,32 18,59 1,67 2,04 13,68 1,66 1,85 9,88 

2048 1,69 2,33 19,23 1,68 2,05 14,05 1,68 1,86 10,06 

2049 1,70 2,34 19,87 1,70 2,06 14,41 1,69 1,87 10,24 

2050 1,72 2,36 20,51 1,71 2,07 14,77 1,71 1,88 10,41 

2051 1,74 2,37 21,14 1,73 2,09 15,12 1,73 1,90 10,58 

2052 1,76 2,39 21,78 1,75 2,11 15,58 1,75 1,92 10,77 

Fonte: Elaborado a partir de Beltrão, Oliveira e Pasinato (1999). 


