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RESUMO 

 

 

A partir das eleições presidenciais de 2019 uma grande atenção passou a ser dedicada por parte 

do público e de acadêmicos a questão previdenciária do Brasil e sua sustentação sendo este o 

ponto principal do início de governo do presidente eleito. Dos tipos de órgãos previdenciários 

existentes, entre eles está o Regime Próprio de Previdência Social, o qual é responsável por 

assegurar funcionários públicos dos entes federativos que optam por sua implementação. Os 

Regimes Próprios são então formados por diferentes áreas que fazem parte do seu Ente 

federativo, podendo englobar a área de saúde, educação, o Legislativo Municipal entre outros. 

Para garantir a saúde dos órgãos previdenciários se faz necessário o cálculo financeiro e 

atuarial, o qual revela o estado presente e futuro do órgão. A partir disso o presente trabalho 

buscou realizar um estudo de caso do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, uma 

das áreas participantes do Regime Próprio do município realizando o cálculo financeiro para o 

período de três anos, analisando os condicionantes para os resultados e possíveis diferentes 

cenários. Para atingir os objetivos utilizou-se estatística e matemática possibilitando a análise. 

O presente trabalho baseou-se na hipótese de que os resultados financeiros do Legislativo 

Municipal seriam positivos ao ser verificado separadamente do órgão previdenciário, 

entretanto, os resultados apresentaram déficits para os anos observados, além de um aumento 

do mesmo durante o período observado. Também foi observado que reestruturações de carreira 

apresentam impactos significativos no déficit financeiro. 
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ABSTRACT 

 

 

Since the presidential elections of 2019, a lot of attention has been paid by part of the public 

and academics to the social security question on Brazil and its support, this being the main topic 

of discussion on the beginning of the government from the new elected president. Of the 

existing social security agencies types, among them is the Civil Servants System, which is 

responsible for insuring public officials of the federal entities that opt for its implementation. 

The Civil Servants System is then formed by different areas that are part of its federative Entity, 

being able to encompass the areas of health, education, the Municipal Legislative, among 

others. In order to guarantee the health of the social security agencies, a financial and actuarial 

calculation is necessary, which reveals the present and future state of the agency. From this, the 

present work sought to carry out a case study of the Municipal Legislative of Campos dos 

Goytacazes, one of the participating areas of the Municipality's Civil Servants System, 

performing the financial calculation for the three year period, analyzing the conditionalities for 

the results and possible different scenarios. To achieve the objectives, statistics and 

mathematics were used to make the analysis possible. The present study was based on the 

hypothesis that the financial results of the Municipal Legislative would be positive when 

verified separately from the Social Security Agency, however, the results presented deficits for 

the observed years, in addition to an increase during the observed period. It was also observed 

that career restructurings have a significant impact on the financial deficit. 

 

 

 

Keywords: Financial calculation, Social Security, Civil Servants System, Municipal 

Legislative.  
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar de ter grande importância desde sua instituição em 1988 na Constituição Federal 

como um direito social, o sistema previdenciário brasileiro vem chamando atenção especial 

desde o início dos anos 2000, ganhando um destaque ainda maior com as eleições presidências 

de 2018.  

O aumento da curiosidade no assunto vem sendo impulsionado em grande parte por uma 

preocupação crescente com a capacidade da Previdência social de cumprir com seu objetivo-

fim. Essa preocupação não é totalmente nova, pois já em 2007 MIESSI e SOUZA (2007) 

apontavam em seu artigo que o desequilíbrio no orçamento público causado pelo desequilíbrio 

dos sistemas de Previdência social vinha chamando a atenção de setores da sociedade e 

impulsionaram reformas importantes no sistema durante os governos FHC e Lula. Com a 

eleição presidencial em 2018 o tema ganhou um novo impulso, tendo sua discussão como ponto 

comum entre vários dos candidatos e tornando-se a principal pauta do período inicial de 

governo do presidente da república eleito, Jair Bolsonaro. 

Apesar do foco se concentrar em sua maioria no Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) também ganhou destaque graças as 

expectativas negativas sobre o regime, impulsionadas pelas expectativas negativas sobre o 

regime geral. De acordo com dados de 29/03/2018 fornecidos pelo site oficial da Previdência 

Social, o estado do Rio de Janeiro conta com 79 RPPS, ficando atrás de São Paulo e Minas 

Gerais na região sudeste e sendo o oitavo estado com o maior número de Regimes próprios no 

país. 

Dos municípios do Rio de Janeiro com o RPPS implementado está Campos dos 

Goytacazes. O município é o mais populoso da mesorregião norte fluminense de acordo com o 

censo de 2010 com uma população de 463.7311 pessoas, quase o dobro do segundo maior 

município da mesma região, Macaé com 206.728. Campos conta 17.291 segurados pelo 

PREVICAMPOS2, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos 

Goytacazes, de acordo com o DRAA3 de 2018. A lista de segurados e contribuintes do 

PREVICAMPOS é constituído por servidores de vários setores do funcionamento público do 

município de Campos dos Goytacazes, dentre eles servidores do Legislativo Municipal. O foco 

                                                 
1 Dados retirados do Censo 2010 do IBGE. 
2 Ente de concessão exclusivamente previdenciário nos termos da Lei Municipal nº. 6.786, de 25 de junho de 1999. 
3 Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial. 
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do presente trabalho foi o de realizar o cálculo financeiro para o Legislativo Municipal e através 

dele realizar uma análise sobre as características pertinentes a questão previdenciária. 

Houve mais de uma motivação para a escolha do tema a ser abordado. O primeiro deles 

foi o motivo profissional, tendo sido procurado pelo Legislativo Municipal para encarar esse 

projeto, senti-me empolgado com a possibilidade de fazer algo que considero importante, além 

da possibilidade de uma experiência agregadora na minha carreira e vida pessoal. A segunda 

motivação parte do meu desejo de retribuir a região que me acolheu durante minha formação 

de alguma forma, assim sendo a possibilidade de realizar um trabalho focado em peculiaridades 

e questões específicas do município de Campos foi um dos fatores determinantes na minha 

opção. 

Outro fator importante para a escolha foi a contrapartida para o Legislativo Municipal, 

o qual possuía a carência de uma pesquisa no tópico sendo abordado. Os resultados do trabalho 

serão utilizados para uma melhor interpretação e organização dos dados e informações 

disponíveis, garantindo o benefício mútuo de ambas as partes. A última, mas não menos 

importante, motivação foi a oportunidade de trabalhar com um tema tão presente no nosso país 

e tão importante, ao mesmo tempo que pouco explorado pelas ciências econômicas no nível 

municipal. Contribuir com o conhecimento nessa área se mostrou um chamado irresistível para 

mim. 

O objetivo geral desta monografia é realizar os cálculos financeiros do Legislativo 

Municipal de Campos dos Goytacazes no período de 2015 a 2017 e analisar os resultados 

encontrados. A hipótese inicial é de que os resultados previdenciários financeiros do Legislativo 

Municipal de Campos dos Goytacazes apresentariam resultados superavitários (positivos) nos 

três anos observados quando analisado separadamente do PREVICAMPOS. Essa hipótese 

baseia-se em relatórios publicados pelo próprio PREVICAMPOS e noticiados pela mídia, em 

que o fundo previdenciário do município estaria deficitário.  

O presente trabalho também se propôs aos seguintes objetivos adicionais: i) Apresentar 

a progressão dos resultados financeiros durante o período, realizando uma análise de suas 

características e os fatores capazes de influenciar em sua mudança; ii) Apresentar novos 

cenários embasados pela teoria relacionada aos órgãos previdenciários ou as leis regulatórias 

dos mesmos para a comparação com o cenário real, buscando verificar diferentes possibilidades 

para o resultado financeiro e quais informações podem ser retiradas destas comparações. 

Este trabalho encontra-se dividido em três capítulos. No primeiro capítulo aborda-se a 

previdência social, desde uma passagem por sua história até sua implementação no Brasil com 

suas características, sua importância para a teoria econômica e características do município 
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sendo estudado. No segundo capítulo é apresentado a metodologia utilizada para a realização 

do cálculo financeiro e seus diferentes cenários, incluindo o tratamento dos dados e a 

abordagem escolhida. No terceiro capítulo por sua vez é abordado a análise dos resultados em 

si, os valores encontrados são apresentados e é realizado uma discussão de suas características 

e comportamento. Também no terceiro capítulo é apresentado os gráficos de progressão da 

receita, despesa e resultado financeiro para os três anos observados analisando o 

comportamento das variáveis. 
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1 – A PREVIDÊNCIA SOCIAL: UMA VISÃO DE SUA HISTÓRIA PELO MUNDO E 

SUA IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL 

 

1.1 O sistema previdenciário pelo mundo 

 

Tendo seu surgimento na Europa no final do século XIX, os primeiros sistemas de 

proteção social buscavam evitar que a pobreza fosse propagada entre os idosos, assegurando 

renda aos que perderam sua capacidade de trabalhar. Esses modelos chegaram a América Latina 

durante o século XX e ainda apresentam contribuições para os estudos recentes sobre as 

questões previdenciárias. (QUINTANILHA, 2017)  

Na Alemanha em 1883, durante o governo do Chanceler Otto Von Bismarck foram 

tomadas as primeiras iniciativas em relação aos benefícios previdenciários que constituiriam a 

seguridade social no século XX. Esses passos foram dados para responder a pressões e greves 

por parte dos trabalhadores gerando o chamado modelo bismarckiano. Algumas das 

características desse modelo é que seus benefícios cobriam os trabalhadores em sua maioria (e 

exclusivamente em algumas ocasiões), seu financiamento baseava-se na folha de salários, sendo 

feito através da contribuição direta de empregadores e empregados, sendo assim parecido com 

seguros privados (BOSCHETTI, 2003 e 2009). 

Com a Segunda Guerra Mundial e suas implicações, em 1942 na Ingleterra o plano 

Beveridge foi criado com críticas ao modelo bismarckiano e com sua criação foi feita a proposta 

da implementação do modelo de Welfare state. O welfare state anglo saxão parece ter sua 

emersão marcada pela superação da securitária que se tinha até então e a incorporação de um 

conceito ampliado de seguridade social (BOSCHETTI, 2003). No sistema beveridgiano, os 

direitos adquirem caráter universal, mas garantindo mínimos sociais a todos em situação de 

necessidade. Neste modelo o financiamento se dá por meio dos impostos fiscais, e a gestão é 

estatal (BOSCHETTI, 2009). 

O Social Security Act americano foi oficializado em 1935 pelo presidente Franklin D. 

Roosevelt criando sistemas permanecem até os dias atuais nos Estado Unidos, apesar de terem 

sofrido alterações com o passar do tempo (FERREIRA, 2007). O que os americanos hoje 

chamam de Social Security veio a ser após as reformas de 1939 e 1958 no programa Old-Age 

Insurance (OAI), programa este que seguia o modelo alemão e transformou no Old-Age 

Survivors and Disability Insurance (OASDI). Atualmente o OASDI cobre aposentadorias por 

idade, paga pensões a viúvos dos contribuintes, dá benefícios aos dependentes dos aposentados 

e cobre riscos de incapacitação física que impeça o segurado de trabalhar (FERREIRA, 2007). 
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Após a segunda guerra mundial, foi a vez de a França criar o seu próprio sistema, 

seguindo padrões diferentes dos que vinham sendo utilizados até então. A sécurité sociale, pode 

ser definido como um sistema misto dos modelos bismarckiano e beveridgiano. Atualmente ela 

abrange as áreas de saúde, Previdência e assistência à família (BOSCHETTI, 2003).  

O surgimento de diferentes modelos de seguridade social nos países capitalistas pode ter 

sua motivação explicada por conta das diferenças nos princípios norteadores dos modelos originais. 

As diferenças entre os países foram determinadas pelas distintas relações estabelecidas entre o 

Estado e as suas classes sociais (BOSCHETTI, 2009). 

Para Ferreira (2007) os sistemas previdenciários nos diferentes países seguiram 

evoluções impulsionadas por conta de seus próprios contextos históricos, porém em sua maioria 

os países desenvolvidos definiam benefícios que guardavam alguma relação, simples ou 

complexa, entre salários ao longo da vida e a renda vitalícia. Ainda segundo Ferreira (2007) 

essa relação é financiada por uma contribuição compulsória sobre o rendimento de dito 

trabalho, sendo na maioria dos casos atribuições legais conjuntas de empregado e empregador. 

 

1.2 A história do sistema previdenciário brasileiro 

 

Através das informações oficiais fornecidas pelo governo federal, a Previdência social 

pode ser definida como: 

 

Uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos 

seus segurados. A renda transferida pela Previdência Social é utilizada para substituir 

a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a capacidade de trabalho, seja 

pela doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou mesmo 

a maternidade e a reclusão. (Site oficial da Previdência social) 

 

Porém, como no resto do mundo, o sistema previdenciário brasileiro passou por várias 

mudanças durante o decorrer dos anos até chegar a estrutura atualmente adotada. Para Silva 

(2011) a Previdência brasileira teve seu início e sua estruturação juntamente a estruturação do 

mercado de trabalho entre as décadas de 1920 a 1970. O marco inicial da Previdência social 

brasileira se deu em 1923 com a Lei Eloy Chaves que criou a primeira Caixa de Aposentadoria 

e Pensão dos ferroviários. Esse marco inicial parece ser um ponto de concordância entre vários 

autores4, apesar dos mesmos apontarem diferentes acontecimentos considerados versões 

rudimentares de Previdência. 

                                                 
4 Leite (1972), Oliveira et al. (1997), Silva (2011), Bispo (2004), Rangel et al (2009). 
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Em 1930 no início da era Vargas foi criada a Secretaria de Estado denominada 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e dentre suas atribuições estavam a proteção do 

trabalho e à Previdência social. Isso viria a ser o advento dos Institutos de Aposentadoria e 

Pensões (IAPs). Os IAPs passaram a diferenciar os trabalhadores por suas funções e não mais 

por empresas e tinham seus dirigentes nomeados pelo governo federal (BISPO, 2004, p. 63).

 

Fonte: Extraído de VIANNA (2000, p. 279) 

 

Em 1960 foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS). Para Rangel et 

al. (2009) a LOPS foi importante por uniformizar as contribuições e dos benefícios prestados 

pelos diferentes institutos. A alíquota de contribuição de empregados e empregadores ficou 

estabelecida em 8% do salário de benefício e o Estado tornou-se responsável por lidar com os 

encargos de administração e eventuais insuficiências financeiras do Sistema previdenciário. 

Outra mudança importante foi em relação ao regime de financiamento. 

 

Isto significou, em termos de regime de financiamento, o traspasso de regime de 

capitalização coletiva para regime de repartição simples. A unificação institucional, 

porém, foi efetivada apenas em 1966 com a criação do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), durante o regime militar (RANGEL et al., 2009, p. 43). 

 

Outro importante momento destacado tanto por Rangel et al (2009) quanto por Oliveira 

et al (1997) foi a criação do Sinpas (Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, sua 

importância se dando por sua informação realizar a junção de órgãos importantes. Como Rangel 

et al (2009) descreve, 

 

Tabela 1 - Benefícios oferecidos pelos IAPs nos anos 40 
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O processo consolida-se em 1977 com a criação do Sistema Nacional de Previdência 

e Assistência Social (Sinpas). Faziam parte do Sinpas, além dos três órgãos já criados 

em 1974 – Iapas, INAMPS e INPS –, os seguintes órgãos: Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), responsável pelas ações relativas à Assistência Social para as 

populações carentes; a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem); a 

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV) e a 

Central de Medicamentos (Ceme) (RANGEL et al., 2009, p. 43). 

 

Oliveira et al (1997, p.9) vai apontar, uma década depois da criação da Sinpas, outro 

marco na história da Previdência brasileira. Um Piso Nacional de Salários e o Salário Mínimo 

de Referência foram instituídos o que trouxe repercussão dupla as contas previdenciárias. Foi 

desvinculado o comportamento dos benefícios do salário mínimo ao observarmos a perspectiva 

das despesas, já aos acontecimentos pelo lado das receitas também realizou uma desvinculação 

do salário mínimo as faixas do salário-contribuição dos segurados, desta forma eles passaram 

a adotar o Salário Mínimo de Referência (OLIVEIRA et al., 1997, p. 9). 

Em 1988 foi promulgada uma nova Constituição Federal, introduzindo o conceito de 

Seguridade Social na ordem jurídica nacional. As áreas que a Seguridade passaria a abordar 

foram definidas e novas regras foram estabelecidas para o sistema. Mota argumenta o maior 

avanço da CF de 1988:  

 

Relativamente à proteção social o maior avanço da Constituição de 1988 é a adoção 

do conceito de seguridade social, englobando as áreas da saúde, Previdência e 

assistência. Além dessa inovação há que se realçar a redefinição de alguns princípios, 

pelos quais foram estabelecidas novas regras relativas a fontes de custeio, organização 

administrativa e mecanismos de participação dos usuários no sistema e 

melhoria/universalização dos benefícios e serviços. Essas mudanças permitiram 

atenuar as deficiências de natureza gerencial - até então existentes - e atenderem a 

históricas reivindicações dos trabalhadores (MOTA, 1995, p. 142). 

 

Dez anos depois da CF de 1988, de acordo com GIANBIAGI et al. (2004, pág 200-201), 

a primeira parte, de duas, da reforma da Previdência ocorreu através da Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998. O tempo de contribuição para quem já fazia parte ativa do sistema foi aumentada, 

a fórmula de cálculo das aposentadorias do INSS (trabalhadores do setor privado) teve uma 

desconstitucionalização e uma idade mínima foi estabelecida para os novos entrantes na 

administração pública. 

A Previdência social a nível nacional atualmente é formada por regimes distintos, dentre 

eles o Regime Geral (RGPS), o Regime de Previdência Privada e os Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS). O RGPS tem caráter contributivo e sua filiação é obrigatória para 

trabalhadores contratados sobre o regime CLT, sendo gerido pelo INSS. 
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1.3 O Regime Próprio de Previdência Social 

 

Como um ente federativo, os municípios podem optar por utilizar o Regime Próprio de 

Previdência Social, instituindo um sistema próprio de Previdência. Esta opção está prevista no 

artigo Nº 149 da Constituição Federal: 

 

Art. 149 – (...)  

Parágrafo Único – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de 

sistemas de Previdência e assistência social.  

 

A implementação de um RPPS tem como objetivo final garantir aos servidores públicos 

os benefícios de aposentadoria por invalidez, por idade e voluntária, além da pensão em caso 

de falecimento. De acordo com o site oficial da Previdência Social (2018) os RPPS têm suas 

políticas elaboradas e executadas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. A 

participação neste regime é compulsória para alguns trabalhadores, estes são listados a seguir: 

 

(...) é compulsório para o servidor público do ente federativo que o tenha instituído, 

com teto e subtetos definidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Excluem-se 

deste grupo os empregados das empresas públicas, os agentes políticos, servidores 

temporários e detentores de cargos de confiança, todos filiados obrigatórios ao 

Regime Geral (Site oficial da Previdência social). 

 

De acordo com Nogueira (2012, p. 106), o sistema de Previdência social dos servidores 

públicos no Brasil teve três períodos históricos bem distintos. O primeiro período refere-se a 

antes da Constituição de 1988, nesse período o sistema não possuía nenhuma lei ou regra 

focadas em manter o equilíbrio entre as receitas e despesas do regime. O trabalhador necessitava 

apenas passar para a inatividade para ter sua aposentadoria assegurada. 

O segundo período teria tido seu início a partir da Constituição Federal de 1988. 

Nogueira (2012, p. 106) aponta que apesar de ela não trazer grandes mudanças em relação ao 

período anterior, acabou incentivando uma rápida expansão dos RPPS, tanto em número de 

servidores abrangidos quanto em número de regimes implementados pelos municípios. 

O terceiro período surge com a reforma em 1998, com um novo marco institucional. 

Exigir o equilíbrio financeiro e atuarial, além do caráter contributivo passaram a ser princípios 

básicos para os RPPS no país (NOGUEIRA, 2012, p. 106). Essas mudanças proporcionadas 

foram determinantes na busca para garantir que os RPPS fossem capazes de garantir aos seus 

segurados os direitos básicos garantidos pela CF. Grande parte da importância dessas mudanças 
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se dá pela forma como foram implementados os RPPS no Brasil até 1998 como bem apresenta 

Nogueira: 

 

(...)os RPPS, em sua grande maioria, foram criados até 1998, sem a realização de um 

estudo atuarial que permitisse avaliar o custo do plano previdenciário e estabelecer as 

fontes de custeio necessárias para a adequada cobertura das obrigações com o 

pagamento dos benefícios. Este fato, aliado a outras deficiências estruturais e 

organizacionais (...) resultou na formação de expressivos déficits atuariais, 

configurando um desequilíbrio atuarial crônico para muitos dos RPPS (NOGUEIRA, 

2012, p. 156). 

 

A preocupação com o desiquilíbrio financeiro e atuarial não se dá apenas pelas 

dificuldades encontradas na sua regulamentação e administração, será apresentado mais à frente 

mudanças no perfil dos brasileiros que também vem contribuindo para a crescente expectativa 

negativa relacionada aos fundos previdenciários. 

Como um tema de discussão em alta, surgem a cada dia novas publicações sobre o 

estado dos Regimes Próprios no Brasil, tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Destaca-

se entre estes o trabalho de Miesi e Souza, que chegaram à conclusão de que “no RPPS, a 

situação é mais dramática: gerações futuras devem pagar, em média, R$27.450,00 mais que os 

recém nascidos atuais em ordem de respeitar a restrição orçamentária inter-temporal.” (MIESI 

e SOUZA, 2007, pág 397 Trad. Própria). A citação anterior aponta para uma fragilidade do 

programa que pode culminar em grandes problemas futuros e fortalece a visão negativa. Uma 

das formas de identificar essas fragilidades é através dos cálculos financeiros e atuarias. 

Enquanto um grande número dos autores dão ênfase a questão do equilíbrio financeiro 

e atuarial, os autores Lima e Guimarães defendem que esta não é a preocupação exclusiva dos 

RPPS “(...) diferentemente da maioria dos órgãos públicos, a preocupação dos RPPS’s não está 

voltada exclusivamente para a execução orçamentária e financeira, mas também para o 

fortalecimento de seu patrimônio, objetivando garantir as condições de honrar os compromissos 

previdenciários sob sua responsabilidade (...)” (LIMA e GUIMARÃES, 2009, p. 24). 

 

1.3.1 Os regimes de financiamento 

 

Os regimes de financiamento são de extrema importância para os órgãos previdenciários 

em geral, pois apenas após sua determinação é possível traçar planos e metas para garantir seu 

funcionamento de longo prazo. Uma mudança no regime de financiamento é um grande 

processo que envolve muitas variáveis, um caso notável da América Latina é o do Chile. 

Descrito por Barreto (2001) para todos os interessados em estudar mudanças nos sistemas de 
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aposentadoria, a reforma da previdência do Chile em 1981 virou o ponto inicial. Ele aponta 

para como a mudança do sistema de repartição, com um único pilar, para o sistema de 

capitalização, no formato de dois pilares tem sido uma característica comum da reforma nos 

países da América latina5. No sistema de dois pilares o primeiro tem a missão de realizar os 

pagamentos mínimos para os indivíduos cujos fundos acumulados não sejam o bastante para 

atingir o valor mínimo necessário. 

 Abaixo uma introdução aos dois tipos de regimes através da explicação do autor 

Ferreira: 

 

Segundo, o sistema pode ser capitalizado (funded) ou de repartição 

(unfunded,também chamado na literatura de pay-as-you-go). Com efeito, em um 

sistema de repartição os benefícios dos aposentados são exclusivamente financiados 

pelas contribuições dos trabalhadores atuais, ou seja, a geração “jovem” paga 

contribuições que custeiam os benefícios da geração “velha”. Em um sistema 

capitalizado, os benefícios são financiados pelo retorno de fundo de pensão 

previamente acumulado (FERREIRA, 2007, p. 66). 

 

O regime de repartição simples funciona com os ativos financiando os inativos, assim 

os contribuintes atuais participam do recolhimento para garantir os gastos com os aposentados, 

esse regime é conhecido como o pacto de gerações. Por sua vez os sistemas de capitalização 

adotam um funcionamento como uma espécie de poupança individual. Os trabalhadores 

depositam as contribuições em uma conta para que no futuro ao se aposentarem recebam de 

volta em parcelas as contribuições de sua vida ativa. O terceiro tipo de regime, não abordado 

por Ferreira na última passagem, é denominado regime misto e este funciona como uma mistura 

dos sistemas de repartição e capitalização, assim sendo formado pela divisão entre o setor 

privado e público. (QUITANILHA, 2017) 

Luiz Gushiken et al (2002, p. 341) apresenta o chamado “pacto de gerações” expandindo 

no conceito do regime de repartição simples. No Brasil, o sistema de repartição precisa garantir 

que as contribuições arrecadadas cubram os benefícios sendo pagos no momento atual, ou seja, 

que os benefícios concedidos de uma geração passada sejam pagos pela geração atual. Para tal 

é necessário que as arrecadações sejam iguais ou superiores aos gastos realizados com os 

benefícios. Alguns fatores que influenciam nesse equilíbrio “Para que possa haver esse 

equilíbrio, é necessário que vários fatores sejam considerados, como: índices demográficos, 

número de trabalhadores no mercado formal e, consequentemente, contribuintes do sistema, 

número de benefícios em manutenção, etc.” (GUSHIKEN, Luiz et al.,2002, p. 341-342). 

 

                                                 
5 Peru em 1993, Colômbia e Argentina em 1994, Uruguai em 1995 e México em 1997. (BARRETO, 2001) 
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1.3.2 A segregação de massas 

 

A segregação de massas é outro ponto importante para compreender o processo dos 

RPPS e sua organização. A segregação de massas é uma das formas legalmente viáveis para 

RPPS buscarem equacionar seus déficits atuariais e é especialmente indicada quando o déficit 

é muito alto resultando em medidas que alterem as alíquotas inviáveis (Nogueira 2012, p. 172-

173). 

De acordo com a Portaria MPS Nº 403/2008, de Caldart et al (2014) e Nogueira (201), 

a segregação de massas é a separação dos segurados do RPPS em dois grupos distintos, é 

estabelecido uma data de corte baseada na data em que o participante ingressou no ente 

federativo. Os dois grupos passam a ser o Plano Financeiro e o “Plano Previdenciário”. Os 

segurados mais antigos e aqueles que já são beneficiados por aposentadorias e pensões passam 

a fazer parte do primeiro grupo, o qual segue o modelo de repartição simples. Por sua vez os 

segurados mais jovens e todos aqueles que vierem a fazer parte daquele sistema previdenciário 

a partir da data de corte passam a fazer parte do segundo grupo, o do “Plano Previdenciário). 

Os recursos que o RPPS já tenha acumulado são distribuídos entre os dois planos e estes passam 

a funcionar com separações orçamentárias, contábeis e financeiras de seus recursos e das suas 

obrigações. Por lei eles são impossibilitados de transferir segurados, recursos, obrigações ou 

contribuições entre si. 

 

1.4 As características brasileiras 

 

Mudanças nas características das sociedades também passaram a pressionar os regimes 

previdenciários como um todo. É uma discussão bastante comum na literatura recente sobre 

como o avanço da expectativa de vida e uma diminuição na taxa de natalidade vem causando 

um envelhecimento da população. O efeito de envelhecimento se apresenta em vários países do 

mundo e no Brasil não é diferente. Como autoras Carvalho e Wong indicam em seu artigo: 

 

A Previdência Social no Brasil, como na maior parte dos países da América Latina, é 

baseada no sistema de repartição simples, que funcionou de forma satisfatória em 

populações relativamente jovens, quase-estáveis. Atualmente, enfrentam crises 

estruturais, não-demográficas, crônicas. Aumentos na longevidade, ocorrendo 

simultaneamente com a TEE6, agravarão, ainda mais, o desequilíbrio fiscal do país se, 

                                                 
6 “O termo Transição da Estrutura Etária (TEE), cunhado inicialmente por Pool (2000), engloba as mudanças produzidas pelo 

declínio da fecundidade e que se fazem sentir, depois, no tamanho relativo e absoluto das diversas coortes” (Carvalho e Wong, 

2006). 
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entre outras medidas, a idade de aposentadoria não mudar. (Carvalho e Wong, 2006, 

p. 20) 

 

 Alguns fatores responsáveis por esse envelhecimento foram identificados durante os 

anos, dentre os quais está uma maior participação das mulheres no mercado do trabalho e 

avanços tecnológicos nas áreas de saúde.  

A sequência de gráficos a seguir mostra esse processo de envelhecimento e diminuição 

da taxa de natalidade/fecundidade ao longo dos anos. O primeiro gráfico apresenta uma 

comparação entre o aumento da expectativa de vida e da diminuição da taxa de natalidade no 

país no período de 2000 a 2017. É possível perceber esses efeitos na prática.  

Gráfico 1 - Expectativa de vida X Taxa de natalidade no Brasil (2000 -

2017) 

 

Fonte: Elaboração própria, dados WorldBank 

Os gráficos dois e três mostram o envelhecimento da população ao longo dos anos 

através das pirâmides etárias. Pode-se observar a mudança do formato das pirâmides, onde cada 

vez mais faixas etárias superiores vem ganhando maiores números. O quarto gráfico por sua 

vez demonstra como as transferências governamentais se distribuíam com base na faixa etária. 

O gráfico demonstra a discrepância entre as receitas e despesas nas faixas etárias superiores 

(considerando que a maioria das pessoas nestas faixas são aposentadas) e a composição dessa 

transferência de recursos por parte do governo.  
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Gráfico 2 -Pirâmide etária – Brasil anos 2000 

 

 

Gráfico 3 - Pirâmide etária – Brasil anos 2015 

 

Fonte: PopulationPyramid.net acessado em 13/05/2019 
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Gráfico 4 - Transferências governamentais per capita, por grupos etários 

Brasil – 1995 

 

Fonte: Carvalho e Wong (2006) 

 

Esteves (2012) apontou que 25% dos lares nacionais eram mantidos por idosos e que a 

renda mensal média deles era de R$ 866,00 (acima do salário mínimo no período que 

correspondia a R$622,00) e que 15% deles não possuía nenhum tipo de renda. O quinto gráfico 

desta sequência mostra a diminuição na taxa de fecundidade total, não apenas no Brasil e suas 

regiões como também valores de países desenvolvidos para comparar o processo brasileiro com 

uma tendência internacional. 

 

Gráfico 5 - Taxa de fecundidade total.  
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Fonte: Carvalho e Wong (1998); Frias e Carvalho (1996); Sawyer et al. (1999). IBGE. Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD 2003. 

 

A seguir, na análise das autoras deste último gráfico elas destacam algo de grande 

interesse para a questão previdenciária brasileira. O processo de queda de fecundidade no Brasil 

foi muito mais acelerado do que em países desenvolvidos e aqui é possível traçar um paralelo 

com os períodos de intenso crescimento econômico brasileiro impulsionados pelas duas PNDs. 

 

(..) mostra o rápido declínio já mencionado da fecundidade, equivalente a 60%, entre 

1970 e 2000. Por um lado, a magnitude dessa redução, num curto período de tempo, 

é surpreendente, se comparada com a experiência das nações desenvolvidas. Com 

efeito, sabe-se que a maior parte dos países europeus levou quase um século para 

completar sua transição da fecundidade. Suécia e Inglaterra, por exemplo, levaram 

cerca de seis décadas (aproximadamente de 1870 a 1930) para diminuir em torno de 

50% seus níveis de fecundidade. O Brasil, por sua vez, experimentou um declínio 

similar em um quarto de século. (Carvalho e Wong, 2006, p. 7) 

 

Já para o período a partir dos anos 2000, os dados mostram que a redução da fecundidade 

em maior medida deve-se ao comportamento das mulheres menos escolarizadas e mais pobres, 

sendo estas responsáveis por uma diminuição de 3,7 para 3 filhos de sua taxa de período em 

comparação com os 2,8 para 2,6 filhos de mulheres com quatro a oito anos de estudo enquanto 

para as outras faixas com instrução superior viu-se um aumento na taxa (de 1,6 para 1,8 para 

mulheres com educação de 9 a 11 anos e de 1,1 para 1,2 filhos para mulheres com mais de 12 

anos de estudo) (CAVENAGHI; BERQUO, 2014) 

 

Até aqui uma visão preocupada sobre o RPPS vem sendo apresentada, porém ela não é 

exclusividade dos autores anteriormente citados até este ponto, pesquisas e demonstrações 

sobre seus problemas vem sendo cada vez mais explorados como é possível observar a partir 

do grande volume de publicações e análises feitos não só por pesquisadores independentes, 

como pelos próprios órgãos do governo como o IPEA. As características brasileiras pintam um 

cenário problemático para as funções previdenciárias, porém elas devem ser levadas em 

consideração para traçar um planejamento ajustado a realidade. 

 

1.4.1 Rio de janeiro 

 

O município de Campos de Goytacazes localiza-se dentro do Estado do Rio de Janeiro, 

por este motivo o presente trabalho agora traz algumas informações sobre o estado e sua 

situação previdenciária. A população estimada do Rio de Janeiro em 2018 foi de 17.159.960 
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pessoas, sendo o 3º estado do país com maior receita orçamentária de acordo com o IBGE 

cidades. Em 2018 o estado do Rio de janeiro em seu RPPS, Rioprevidência, contava com 

189.688 ativos, 167.310 aposentados e 70.080 pensionistas de acordo com o Relatório de 

Avaliação Atuarial de 2018, acumulando um déficit financeiro de R$845.771.869,04 naquele 

ano.  

A RIOPREVIDÊNCIA junto do governo do Estado vem buscando melhorar seus 

resultados, tendo em vista que há uma repetição de resultados negativos durante os anos. O 

gráfico a seguir apresenta a relação entre despesa e arrecadação do RPPS do Rio de janeiro no 

período de 2007 a 2016 para solidificar este ponto. 

 

Gráfico 6 - Evolução da relação despesa/arrecadação previdenciária anual 

de RPPS do estado do Rio de janeiro (2007-2016) 

 

Fonte: Elaboração própria, dados AEPS 2007-2016. 

 

Observa-se através do gráfico que mesmo apresentando uma melhora a partir do ano de 

2014, as despesas ainda se apresentam superiores a arrecadação previdenciária. A nível estadual 

para cada R$ 1,00 arrecadado foram gastos R$ 2,19 no ano de 2014. Numa tentativa de mudar 

o cenário de déficit, em 26 de maio de 2017 foi a provada a lei Nº 7606 aumentando a alíquota 

de contribuição para 14% para os servidores ativos, para os aposentados e pensionistas que 

excedessem o teto de benefício (no caso de portadores de doenças incapacitantes só seria 
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cobrado caso excedesse o dobro do teto), além de contar com 28% por parte do Estado sobre a 

remuneração dos servidores ativos. 

 

1.4.2 A implementação do RPPS no município de Campos dos Goytacazes 

 

O instituto de previdência dos servidores do município de Campos dos Goytacazes 

(PREVICAMPOS) foi implementado no dia 25 de junho de 1999 através da lei municipal Nº 

6786 como um ente autárquico para a concessão exclusiva de benefícios previdenciários, 

alterando a lei Nº 6314/97. Sua finalidade era a de conceder os benefícios previdenciários 

obrigatórios previstos por lei a todos seus segurados e beneficiários. Seus membros incluíam as 

patrocinadoras7, os segurados e os beneficiários em conformidade com a lei dos RPPS 

estabelecidos no período. 

Através das leis Nº 8135/2009, Nº 7904/2007 e Nº 8135/2009 o custeio dos planos de 

benefícios do PREVICAMPOS está definido assim: 11% de cada patrocinadora sobre a folha 

de remuneração de todos os servidores segurados e 11% de contribuição mensal sobre sua 

remuneração por parte de todos os segurados ativos. Por parte dos segurados inativos e dos 

pensionistas, ao serem portadores de doenças incapacitantes, contribuem com 11,00% sobre 

seus proventos recebidos através da aposentadoria e pensão que supere o dobro do limite 

máximo estabelecido pelo RGPS. 

 

1.4.2.1 O Legislativo Municipal 

 

De acordo com o site oficial do Legislativo Municipal, este foi estabelecido em 1652 

com a primeira posse ocorrendo em 1653, sendo composta por sete membros, atualmente a 

câmara conta com 25 vereadores. Entre as funções do Legislativo Municipal está, mas não se 

limitam a: A fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial, controle e 

assessoramento dos atos do Executivo e atos de administração interna. É também atribuído a 

eles a função legislativa, que consiste em deliberar, “por meio de leis, resoluções, e Decretos 

Legislativos, sobre todas as matérias de competência do Município, respeitadas as reservas 

constitucionais da União e do Estado” (Resolução Nº8683/2015). 

 

                                                 
7 Composta pela Prefeitura, o próprio PREVICAMPOS e toda a autarquia e fundação municipal de direito público. 
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1.5 O cálculo financeiro e atuarial 

 

O presente trabalho deu ênfase ao cálculo do equilíbrio financeiro, porém o cálculo 

financeiro está interligado de forma profunda ao atuarial, fazendo com que uma apresentação 

de ambos se faça necessária. Antes de abordar o cálculo financeiro e atuarial em si, é importante 

definir do que se trata o equilíbrio financeiro e atuarial. Definições oficiais podem ser 

encontradas no 2º artigo da Portaria MPS nº 403/2008, em que os equilíbrios são caracterizados 

da seguinte forma: 

 

I - Equilíbrio Financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as 

obrigações do RPPS em cada exercício financeiro; 

II - Equilíbrio Atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das 

receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo; 

 

Para Nogueira (2012, p. 159) essas definições permitem entender a expressão 

“equilíbrio financeiro e atuarial” como a garantia que os RPPS serão capazes de cumprir todas 

as suas obrigações, no curto ou no longo prazo. Ainda de acordo com o autor, para a 

confirmação do dito equilíbrio é necessário efetivamente a passagem pelo uso das ciências 

atuárias, ciência essa que utiliza uma combinação de ferramentas matemáticas, estatísticas e 

econômicas para desenvolver modelos de previsão dos eventos probabilísticos, preparando 

estratégias para proteger-se contra perdas de natureza econômica. 

A função do atuário, o responsável por realizar o cálculo atuarial, é apresentada por 

Nogueira como:  

 

O atuário, ao realizar a avaliação atuarial, buscará apurar o “custo” do RPPS, 

representado pelo montante total dos compromissos futuros do plano de benefícios 

para honrar os direitos previdenciários de seus segurados, para em seguida determinar 

como esses compromissos poderão ser financiados, por meio do estabelecimento de 

um plano de custeio (NOGUEIRA, 2012, p. 161). 

 

 Além das justificativas já apresentadas para a necessidade da realização do cálculo 

financeiro e atuarial, é interessante destacar uma especificidade histórica do Brasil em relação 

a obrigatoriedade da utilização do cálculo na implementação. A obrigatoriedade da realização 

do cálculo só se fez presente a partir do final de 1998, início de 1999. Esse acontecimento é 

refletido pelos números. De acordo com Nogueira (2012, p. 132) 65% dos RPPS foram 

instituídos entre os anos de 1989 e 1998, aproximadamente dois terços. Destes, quase a metade 

foram estabelecidos entre 1990 e 1993. De acordo com a pesquisa de Araújo e Sant’anna Júnior 

(1999, p. 155-172) apenas 21% dos RPPS em São Paulo fizeram uma avaliação atuarial prévia 
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e um terço deles não seguiu o que os cálculos recomendaram. Em 27% dos municípios os RPPS 

não possuíam reservas acumuladas.  

Fontoura e Nogueira apresentam seus recortes sobre as mudanças nas leis referentes aos 

RPPS. Ambos os autores apontam as distorções nas estruturas organizacionais e técnicas dos 

RPPS implementados como uma das justificativas para as mudanças nas leis vigentes. Fontoura 

e Nogueira dizem, respectivamente: 

 

As inúmeras distorções existentes nas estruturas organizacionais e técnicas dos 

Regimes Próprios de Previdência Social ocasionaram a implementação. por parte do 

Governo Federal. de um novo marco regulatório e disciplinador desses regimes. 

Estabeleceu-se. com a Lei nº 9.717. de 27.11.1998. e com a Portaria MPAS nº 4.992. 

de 05.05.1999. que os RPPS dos servidores públicos da União. dos Estados. do 

Distrito Federal e dos Municípios. devem estar organizados com base em normas 

gerais de Contabilidade e de Atuária. de forma a garantir o equilíbrio financeiro e 

atuarial preconizado pela CF/88. Não se pode esquecer. principalmente. das 

disposições trazidas pelas Reformas da Previdência Social ocorridas com as Emendas 

Constitucionais nº 20. de 16.12.1998. nº 41. 19.12.2003. e nº 47.05.07.2005. essas 

últimas primordialmente voltadas para a Previdência do Servidor Público 

(FONTOURA, 2006, p. 54). 

 

(...) os RPPS, em sua grande maioria, foram criados até 1998, sem a realização de um 

estudo atuarial que permitisse avaliar o custo do plano previdenciário e estabelecer as 

fontes de custeio necessárias para a adequada cobertura das obrigações com o 

pagamento dos benefícios. Este fato, aliado a outras deficiências estruturais e 

organizacionais, também analisadas anteriormente, resultou na formação de 

expressivos déficits atuariais, configurando um desequilíbrio atuarial crônico para 

muitos dos RPPS (NOGUEIRA, 2012, p. 156). 

 

Apesar da forte relação entre ambos os conceitos (financeiro e atuarial), observável 

através de sua abordagem quase sempre conjunta, é preciso realizar uma distinção entre eles 

para os objetivos do presente trabalho, além daquela descrita na lei. Para Luiz Gushiken et al 

(2002, p. 341) é possível definir, separadamente, os conceitos da seguinte forma: 

 
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 cobertura de 

despesas. (GUSHIKEN, Luiz et al.,2002, p. 341). 

 

É possível expandir ainda mais a visão sobre o equilíbrio fiscal ao lhe observar através 

da ótica do sistema de repartição simples. Como definido por Daniel Rocha (2004, p. 157): 
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O equilíbrio fiscal, num sistema de repartição simples, ocorre quando o total dos 

benefícios que estiverem sendo pagos não ultrapasse as receitas das contribuições 

vertidas em um determinado período; o equilíbrio atuarial está relacionado com a 

suficiência das contribuições de um indivíduo para viabilizar o pagamento de seus 

próprios benefícios. (ROCHA, 2004, p. 157). 

 

A conclusão alcançada por Gushiken et al (2002, p. 342) para o equilíbrio financeiro é 

de que este almeja, de forma global, equacionar o sistema, não permitindo que um déficit 

financeiro seja gerado. 

Fontoura (2006) ao concluir seu artigo apontou que difundir uma cultura “previdencial” 

entre os gestores responsáveis pelas contas públicas de todos os níveis de governo seria de 

importância fundamental, até mesmo a difusão desta cultura para a população brasileira teria 

um grande papel na busca da viabilidade técnica e prática dos regimes de previdência social do 

país, independentemente do nível dos regimes. 

 

1.6 A teoria econômica 

 

A importância da previdência dentro da economia nos dias atuais é indiscutível, porém 

há diversas formas de observar sua relação. O objetivo desta secção é o de relacionar as questões 

previdenciárias com teorias econômicas mais amplas, mais precisamente com conceitos da 

macroeconomia, de forma a fomentar um debate mais amplo sobre a relação da previdência 

com as variáveis econômicas. Para traçar essa relação é necessário realizar uma passagem pelo 

pensamento econômico e alguma de suas definições. 

 Desde Keynes e sua Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, o estudo sobre a 

relação entre consumo e poupança ganhou destaque e até hoje continua com forte presença nas 

discussões econômicas. Keynes (1936) apresenta uma crítica ao pensamento ortodoxo até então 

dominante na teoria econômica. Enquanto a visão ortodoxa considera a taxa de juros como uma 

recompensa por não gastar, Keynes (1936) afirma que na verdade a taxa de juros como uma 

recompensa por não entesourar.  

 

O erro se origina em se considerar o juro como a recompensa da espera como tal, em 

vez da recompensa pelo não-entesouramento; assim como as taxas de retorno dos 

empréstimos ou dos investimentos que implicam graus diversos de risco devem ser 

consideradas a recompensa não da espera em si, mas da aceitação do risco (KEYNES, 

1936, p. 186). 
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A partir desse conceito pode-se dizer que a taxa de juros da forma como foi definida 

influenciará nas decisões sobre investimento, baseando-se no conceito de eficiência marginal 

do capital8. 

(OLIVEIRA; BELTRÃO; DAVID, 1998, p. 3) prosseguem a apresentar então novas 

características da poupança e do investimento, as quais permitem uma visão mais atualizada 

sobre os conceitos em ação a partir das definições de Keynes: 

 

A poupança pode ser considerada um mero resíduo contábil definido posteriormente. 

O investimento pode aumentar independentemente da existência prévia de poupança. 

Tal conceito está associado a um sistema bancário desenvolvido, no qual há uma 

separação completa entre poupança e crédito que garante a prioridade do investimento 

sobre a poupança permitindo uma acumulação superior àquela que seria viável através 

da simples soma de poupanças prévias (OLIVEIRA; BELTRÃO; DAVID, 1998, p 

.3). 

 

A consideração de um sistema bancário desenvolvido e sua função para a definição dos 

conceitos devem ser destacados, pois são inúmeras as diferenças dos sistemas bancários atuais 

para os sistemas estabelecidos enquanto a teoria econômica clássica via sua construção9. 

Para Keynes (1936, p. 209) uma poupança individual não pode ser considerada uma 

substituição da demanda de consumo presente por uma demanda de consumo futuro, e sim 

apenas uma diminuição líquida da demanda no geral. Com o conceito de que a expectativa de 

consumo futuro é baseada no conhecimento sobre o consumo presente, é possível afirmar que 

que uma redução de consumo presente (através, por exemplo, de uma poupança individual) 

levará a uma diminuição na expectativa de consumo futuro. A consequência desta diminuição 

nas expectativas está na baixa do preço dos bens de consumo, sendo que isso ocorrerá de forma 

independente da eficiência marginal do capital, podendo enfraquecê-la no processo. Podendo, 

no fim, reduzir os investimentos e o consumo no presente. 

A estruturação da teoria keynesiana permitiu os autores Oliveira, Beltrão e David (1998, 

p. 4) chegarem uma definição sobre a relação do crescimento econômico e a poupança: “Assim, 

embora o crescimento econômico tenha um efeito positivo sobre a poupança na medida em que 

aumenta o nível de renda, não podemos afirmar, univocamente, que um aumento no nível de 

                                                 
8 “A conclusão importante é que o fluxo de investimento se estende até que a eficiência marginal do capital caia 

ao nível da taxa de juros e o que a escala da eficiência marginal do capital nos indica não é taxa de juros, mas os 

pontos até os quais o fluxo de novos investimentos tende a alcançar quando a taxa de juros tem um valor dado.” 

(KEYNES, 1936, p. 188)  
9 Ver “A evolução do sistema bancário e a teoria da poupança, do investimento e dos juros” de Victoria Chick (1994) para mais 

informações sobre o histórico do sistema bancário. 
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poupança implicará uma aceleração do crescimento.” (OLIVEIRA; BELTRÃO; DAVID, 1998, 

p. 4). 

Se por um lado Keynes fazia suas argumentações sobre a poupança e investimento, os 

neoclássicos também desenvolveram seu modelo de crescimento através do modelo de Solow 

em que a acumulação de capital (poupança) só afetaria o crescimento na mudança de um estado 

estacionário para um próximo, enquanto no longo prazo o crescimento ficaria dependente de 

outras variáveis, como as inovações tecnológicas (consideradas variáveis exógenas ao modelo), 

a taxa de crescimento da população, produtividade da mão-de-obra e de outros fatores técnicos 

(OLIVEIRA; BELTRÃO; DAVID, 1998, p. 4). 

A colocações de todos esses modelos e argumentações sobre a relação da poupança e 

do crescimento permitiram aos autores chegarem na seguinte conclusão: 

 

Em suma, a noção simplista de que a acumulação de capital (poupança) por si mesma 

é suficiente para garantir o crescimento no longo prazo é claramente errônea. Este 

depende não só da acumulação física em si, mas também da acumulação de capital 

humano, de inovações tecnológicas e sobretudo da eficiência do investimento 

(OLIVEIRA; BELTRÃO; DAVID, 1998, p. 4). 

 

Essa conclusão permite a Oliveira, Beltrão e David (1998, p. 6) realizarem a conexão 

com os sistemas previdenciários. Eles apontam o impacto que reformulações nesses sistemas 

podem provocar sobre a produtividade do capital independente de um ganho relevante na taxa 

agregada de poupança. Seria então uma nova dinâmica na alocação das poupanças, a qual 

estaria considerando um mercado com mecanismos eficientes para a escolha de investimentos 

e que poderia ser associada a um crescimento superior mesmo sem mudanças no nível de 

poupança da sociedade.  

Eles também indicam a importância do sistema previdenciário como responsáveis por 

grande parte dos “passivos ocultos” (hidden debts). Esses passivos são correspondentes às 

promessas de benefícios futuros os quais não possuem cobertura atuarial adequada por parte 

dos sistemas previdenciários, descontados a valor presente. Os autores destacam quem em 

muitos casos esses passivos ocultos podem superar os passivos explicitados pela dívida pública. 

Para o Brasil esse passivo representava 218% do PIB em 1998, desconsiderando o estoque de 

inativos (OLIVEIRA; BELTRÃO; DAVID, 1998, p. 6). 
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2 – METODOLOGIA 

 

2.1 O cálculo financeiro 

 

O presente trabalho focou na realização do cálculo financeiro para o Legislativo 

Municipal. A escolha de utilizar apenas o equilíbrio financeiro se deu por um conjunto de 

motivos, dentre eles encontra-se a dificuldade do acesso de determinados dados necessários 

para a realização do mesmo. Desta forma optou-se pela realização de um trabalho mais focado, 

buscando analisar com profundidade uma parte essencial para a boa saúde de um órgão 

previdenciário, permitindo uma observação mais próxima das características que compõe o 

universo utilizado para a pesquisa. 

Com o objetivo apresenta do em mira, alguns passos iniciais se fizeram necessários para 

sua contemplação. Realizou-se uma revisão teórica em livros, artigos, trabalhos acadêmicos 

entre outros, trazendo o embasamento necessário para abordar os conceitos relacionados à 

previdência pelo mundo, um pouco de sua história pelo Brasil, o Regime Próprio de Previdência 

Social e a história de sua criação no Brasil, como se dá os equilíbrios para este determinado 

tipo de órgão previdenciário, os pontos essenciais para a realização da análise e o resultado dos 

equilíbrios em si, além de permitir os comentários sobre possíveis soluções ou indicações 

relacionadas ao resultado encontrado. 

Optou-se pelo período de três anos por conta da disponibilidade dados do Legislativo e 

do PREVICAMPOS, permitindo que o trabalho fosse realizado com o universo de pesquisa, ao 

invés de uma amostragem, consequentemente trazendo precisão superior a análise. Os anos que 

compõe o período por sua vez foram escolhidos por serem os mais recentes possíveis no 

momento da pesquisa, trazendo uma visão próxima da realidade atual do Legislativo Municipal. 

Durante a parte referente a realização dos cálculos e análise dos resultados foram 

adotadas algumas variáveis cuja função era de representar distintos cenários em busca de 

responder um dos objetivos adicionais do presente trabalho. Essas variáveis serão apresentadas 

e especificadas no capítulo 4, porém um conceito utilizado em algumas delas se faz necessário 

destacar aqui. O método de capitalização como apresentado nos capítulos anteriores é definido 

por trabalhadores atuais acumulando uma espécie de “poupança” a ser sacada no momento de 

sua aposentadoria pagando então pelos seus próprios benefícios previdenciários, entretanto, 

neste trabalho nas variáveis que apresentarem a condição “capitalizada” ou “em um modelo de 

capitalização” possuem um conceito distinto.   
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As variáveis que apresentam os termos “capitalizado” ou “em um modelo de 

capitalização” em sua composição fazem parte de um grupo de variáveis de cunho focado 

puramente em gerar uma comparação e uma discussão sobre como os resultados financeiros 

seriam influenciados ao ter adicionado as suas receitas10 rendimentos correspondente às metas 

traçadas pelo órgão previdenciário do município. Os termos estão sendo utilizados por 

possuírem relação direta com a ação sendo feita, porém o presente trabalho está consciente de 

que comparações reais entre estas variáveis e os fundos previdenciários efetivamente 

capitalizados não seria possível dentro das condições aqui definidas. O plano de capitalização 

real conta com um período de acumulo de montantes em que estes geram rendimentos e isto 

ocorre por um período de tempo até que o fundo esteja apto a assumir as responsabilidades 

pelos benefícios previdenciários a conceder (que compõe o cálculo atuarial), além de seus 

valores não poderem ser utilizados para o pagamento de gastos referentes ao modelo de 

repartição simples de acordo com a lei de segregação de massas. 

Cogitou-se trabalhar com um cenário de segregação de massas para o Legislativo 

Municipal, entretanto ficou aparente que esta tentativa envolveria um desvio considerável do 

objetivo do trabalho e entraria no campo de uma análise atuarial, por conta das características 

do próprio modelo de segregação de massas. Assim sendo o presente trabalho não trabalhará 

com esta possibilidade.  

 

2.1.1 A abordagem 

 

A abordagem adotada para o presente trabalho foi de uma pesquisa quantitativa, 

observando seu enfoque na utilização de dados matemáticos para elucidar a situação do 

Legislativo Municipal em relação a um possível equilíbrio financeiro ao se considerar 

separadamente do órgão previdenciário municipal. Como o autor Fonseca bem descreve acerca 

das pesquisas quantitativas, elas se apresentam com as seguintes características: 

 

A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 

considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados 

brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa 

qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 

conseguir isoladamente (FONSECA, 2002, p. 20). 

 

                                                 
10 Incluindo a contribuição de todos segurados ativos, todos os inativos que ainda contribuem por superarem o teto 

e a contribuição patronal por parte do Legislativo Municipal. 
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Tendo em vista a natureza do trabalho e seu objetivo, ele também apresenta as 

características de uma pesquisa descritiva, pois como apontado por (TRIVIÑOS, 1987) um 

estudo deste tipo busca descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

 

2.2 Descrições dos dados 

 

Os dados utilizados neste trabalho foram referentes aos servidores públicos do 

Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, além de informações do órgão 

previdenciário PREVICAMPOS extraídos de relatórios oficiais públicos, como balancetes 

referentes ao período analisado, para consulta ou fornecidos por meio de ofício para fins de 

estudo acadêmico. Um dos principais objetivos durante o trabalho com os dados foi o de 

garantir a privacidade dos servidores, sendo assim o trabalho foi realizado sempre levando esta 

questão em consideração. 

Para a realização do cálculo de equilíbrio financeiro, por parte do Legislativo Municipal 

os dados foram retirados das folhas de pagamentos emitidas mensalmente nos 36 meses 

incorporados no período. Todos os dados antes de serem trabalhados foram retirados 

individualmente e posteriormente passaram por um processo de verificação e validação através 

de comparação com sua fonte oficial para minimizar possíveis erros humanos no processo de 

recolhimento. O trabalho contou com o universo observado, composto por todos os aposentados 

e pensionistas no período.  

Por parte do PREVICAMPOS foram utilizados os relatórios de investimento trimestrais 

disponíveis para o período, vale ressaltar que não apenas para os relatórios trimestrais, como 

também para outros dados, a serem expostos mais à frente no capítulo 4, encontrou-se uma 

grande dificuldade em relação ao PREVICAMPOS. O site oficial da instituição encontra-se até 

a data de maio de 2019 desatualizado, contendo informações em sua maioria apenas até 2016. 

Os relatórios de investimento, por exemplo, tiveram sua última publicação no terceiro trimestre 

de 2016. Com o esforço cada vez crescente dos órgãos públicos de adotarem uma política de 

transparência essa situação aponta uma dificuldade do órgão ainda mais pronunciada ao 

compará-lo com sites de outros órgãos previdenciários. 

Para a produção dos gráficos de progressão foi necessário a utilização mês a mês do 

resultado financeiro, isso é justificado pela necessidade de uma quantidade superior de entradas 

por conta do período de anos analisado ser pequeno. Também foi realizado uma modificação 

na receita e na despesa previdenciária, pois há a presença do 13º (décimo terceiro) salário nos 

anos, entretanto não seria possível adicionar diretamente esse 13º como um novo mês, pois ele 
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segue regras diferentes para sua formação, sendo assim discrepantes em relação aos outros 

meses. Desta forma, tendo em vista que o 13º é uma obrigação já esperada e prevista pelo órgão, 

o valor do mesmo foi repartido para os outros 12 (doze) meses de forma igual permitindo a 

análise. A análise de progressão também foi realizada comparando os valores reais do resultado 

financeiro, da despesa financeira e o déficit, por ser uma avaliação mensal, para desinflacionar 

foi utilizado o valor da inflação estabelecido para o mês pelo IPCA, sendo o mês de referência 

dezembro de 2017. 

Os dados referentes à inflação foram retirados diretamente do site do IBGE, sendo 

utilizado o periódico do IPCA de dezembro de 201711, contendo toda a série histórica até ali, 

servindo de base para os outros anos observados. 

 

                                                 
11 Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/236/inpc_ipca_2017_dez.pdf  
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3 – UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS FINANCEIROS DO LEGISLATIVO 

MUNICIPAL 

 

Este capítulo se propõe a duas funções: A primeira função é a de apresentar as variáveis 

utilizadas e sua composição para encontrar o resultado financeiro e as utilizadas para a 

proposição e verificação de diversos cenários com o objetivo de comparação e discussão. A 

segunda função é a de discutir os resultados alcançados e apresentar efetivamente estas 

comparações, diferentes cenários e pontos de interesse relacionados ao Legislativo Municipal. 

 

3.1 Descrição das variáveis 

 

Tendo em vista o objetivo principal do presente trabalho, a utilização de variáveis para 

o cálculo financeiro se fez obrigatória, desta forma segue a documentação das variáveis 

apresentadas. 

Tabela 2 - Descrição de variáveis12 

Variável Descrição 

RTEt Receita Total Enviada no período 

PTt Total de Proventos Concedidos no Período 

SBTt Salário Bruto Total Concedido no Período 

RCt Resultado Capitalizado 

RSt Resultado Simples 

RFPCt Resultado Financeiro para Proventos Capitalizados 

RFPSt Resultado Financeiro dos Proventos em um modelo de repartição simples 

RFBCt Resultado Financeiro para Salários Brutos Capitalizados 

RFBSt Resultado Financeiro do Salário Bruto em um modelo de repartição simples 

TVSt Taxa de Variação Simples no período 

TVCt Taxa de Variação Capitalizada no período 

RFSA Resultado Financeiro Simples Acumulado 

RFCA Resultado Financeiro Capitalizado Acumulado 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                 
12 As variáveis estão presentes na lista de variáveis no início do presente trabalho, mas estão sendo aqui repetidas 

para uma melhor compreensão. 



32 

 

A Receita Total Enviada no período é composta pela soma entre o recolhimento patronal 

e a contribuição ao RPPS no ano t13. Como apresentado anteriormente durante o trabalho, o 

Legislativo Municipal segue as regras estabelecidas de contribuição de 11% sobre sua folha 

salarial como contribuição patronal, 11% dos seus servidores ativos e 11% dos aposentados e 

pensionistas que se encaixam na regra especial de cobrança14. Esta receita é então as saídas do 

Legislativo Municipal para o PREVICAMPOS no período de um ano. 

 

𝑅𝑇𝐸𝑡 =  𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙 +  𝑅𝑒𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜    (1) 

 

O total de proventos é composto pela soma de todos os proventos lançados nas folhas 

salariais de aposentados e pensionistas de um determinado período. 

O salário bruto total concedido no período se dá pela soma de todos os salários brutos 

lançados nas folhas salarias de aposentados e pensionistas de um determinado período. 

Diferencia-se o salário bruto dos proventos por este incluir os benefícios de carreira, como 

quinquênios, por exemplo. 

O Resultado Simples tem seu valor igual ao do RTE por se tratar do montante adquirido 

para quitar as despesas financeiras do período com o pagamento de benefícios num modelo de 

repartição simples, no qual não se aplica rendimentos. 

O Resultado Capitalizado é uma variável para análise de diferentes cenários e apresenta 

o montante adquirido para quitar as despesas financeiras do período com o pagamento de 

benefícios num modelo imaginário de capitalização, no qual há rendimentos sobre a receita 

total (RTEt) e esta receita mais seus rendimentos são utilizadas para o pagamento dos gastos 

com benefícios previdenciários dentro do próprio período t.  

 

𝑅𝐶 =  𝑅𝑇𝐸𝑡 ∗  (1 +  𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡 +  6% 𝑎. 𝑎)    (2) 

 

Para encontrar esse Resultado Capitalizado foi utilizado o Resultado Simples aplicado 

à meta estabelecida pelo PREVICAMPOS em seus relatórios de investimento e documentos 

oficiais para os anos estudados. Essa meta foi dada pela soma da inflação (utilizando o índice 

IPCA do período) a uma taxa de 6% ao ano, a porcentagem máxima permitida por lei 

(determinação que atende ao art. 9° da Portaria n° 403 de 2008). Durante a pesquisa foram 

                                                 
13 O ano t cumpre a função de notação do ano analisado, podendo referir-se a 2015 sendo t, 2016 como t+1 e 2017 

como t+2 respectivamente. A fim de clareza a apresentação das variáveis limita-se ao uso apenas de t entretanto. 
14 Verificar o tópico 2.4.2 para maiores esclarecimentos. 
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encontradas grandes dificuldades para determina as metas para todos os anos do período e 

algumas inconsistências. No cálculo atuarial de 201615, que se refere ao ano de 2015, a meta 

atuarial foi definida como IPCA (que o acumulado para o ano foi de 10,67%) somado de 6% 

a.a de acordo com o relatório atuarial oficial, o que resultaria em uma meta de 16,67%, todavia 

ao observar a rentabilidade nominal16 que segue a mesma fórmula da meta, esta foi definida em 

17,44%. Ao perceber essa diferença de 0,77% verificou-se uma segunda fonte e ao verificar o 

relatório de investimentos do quarto trimestre de 2015 a meta foi apresentada como 17,26% 

Não foi possível encontrar justificativa técnica para a diferença encontrada nos valores, de 

forma que o presente trabalho optou por utilizar-se da fórmula já que ambas as partes de sua 

composição são dadas por fontes externas e determinadas em lei, assim para 2015 a taxa usada 

foi a de 10,67%. 

Já para o ano de 2016 o relatório atuarial não foi disponibilizado até o momento de 

conclusão do presente trabalho, porém através do último relatório de investimento publicado 

pelo PREVICAMPOS é possível identificar que a fórmula para meta foi repetida, assim sendo 

para os cálculos referentes ao ano de 2016 foi utilizado à inflação acumulada para o ano somado 

a taxa de 6% a.a resultando em 12,29%. Já em relação a 2017 o relatório atuarial oficial não faz 

nenhuma menção no sentido de uma meta e não existem relatórios de investimento disponíveis 

para o período, assim sendo foi para este trabalho foi considerado mantido a fórmula, resultando 

então em um valor de 8,95%. 

O Resultado Financeiro para Proventos Capitalizados é o resultado encontrado para o 

período ao se tomar apenas os proventos de aposentados e pensionistas como benefícios a serem 

pagos e comparar com a receita encontrada no resultado capitalizado. Esta é uma variável de 

análise de diferentes cenários. 

 

𝑅𝐹𝑃𝐶𝑡 =  𝑅𝐶𝑡 −  𝑃𝑇𝑡    (3) 

 

O Resultado Financeiro dos Proventos em um modelo de Repartição Simples é a 

variável que captura o resultado financeiro do período ao considerar apenas os proventos de 

aposentados e pensionistas como benefícios a serem pagos e o Resultado Simples como receita. 

Esta é uma variável de análise de diferentes cenários 

 

                                                 
15 Os cálculos atuarias são feitos com o banco de dados do ano anterior respeitando o art. 14° da Portaria N° 

21/2016. O banco de dados deste caso específico foi de 31/12/2015. 
16 Juros + Inflação 
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𝑅𝐹𝑃𝑆𝑡 =  𝑅𝑆𝑡 −  𝑃𝑇𝑡     (4) 

 

O Resultado Financeiro para Salários Brutos Capitalizados é a variável que captura o 

resultado para o período ao se tomar os salários brutos de aposentados e pensionistas como 

benefícios a serem pagos e comparar com a receita encontrada no resultado capitalizado. Esta 

também é uma variável de análise de diferentes cenários. 

 

𝑅𝐹𝐵𝐶𝑡 =  𝑅𝐶 −  𝑆𝐵𝑇𝑡    (5) 

 

O Resultado Financeiro do Salário Bruto em um modelo de Repartição Simples é a 

variável que captura o resultado financeiro do período ao considerar os salários brutos de 

aposentados e pensionistas como benefícios a serem pagos e o Resultado Simples como receita. 

Essa é a variável que responde o objetivo principal do presente trabalho, tendo em vista que é 

a única que respeita as condições legais necessárias para um cálculo financeiro17.  

 

𝑅𝐹𝐵𝑆𝑡 =  𝑅𝑆 −  𝑆𝐵𝑇𝑡    (6) 
 

A Taxa de Variação Simples no período refere-se à taxa de variação entre o Resultado 

Financeiro do Salário Bruto em um modelo de Repartição Simples e o Resultado Simples. 

Sendo assim essa taxa mostra, em reais, quantos reais no RFBSt equivalem a R$ 1,00 do 

Resultado Simples. Destaca-se desta variável que ela pode adotar um resultado tanto positivo 

quanto negativo, tendo em vista que eles representariam, respectivamente, superávit ou déficit 

previdenciário. Essa taxa de variação não foi encontrada na literatura utilizada, tendo sido 

criada pelo presente trabalho para enriquecer sua análise. 

 

TVSt =
𝑅𝐹𝐵𝑆𝑡

𝑅𝑆𝑡
    (7) 

 

A Taxa de Variação Capitalizada no período refere-se à taxa de variação entre o 

Resultado Financeiro do Salário Bruto em um modelo capitalizado e o Resultado Capitalizado. 

Sendo assim essa taxa mostra, em reais, quantos reais no RFBCt equivalem a R$ 1,00 do 

Resultado Capitalizado. Destaca-se desta variável que ela pode adotar um resultado tanto 

positivo quanto negativo, tendo em vista que eles representariam, respectivamente, superávit 

                                                 
17 As definições do regime financeiro estão presentes ao longo deste trabalho. 
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ou déficit previdenciário. Essa taxa de variação não foi encontrada na literatura utilizada, tendo 

sido criada pelo presente trabalho para enriquecer sua análise. 

 

𝑇𝑉𝐶𝑡 =
𝑅𝐹𝐵𝐶𝑡

𝑅𝐶𝑡
    (8) 

 

O Resultado Financeiro Simples Acumulado refere-se a soma dos resultados financeiros 

simples encontrados nos três períodos analisados. Esta variável trabalhou apenas com salários 

brutos. 

 

𝑅𝐹𝑆𝐴 =  𝑅𝐹𝑆𝐵𝑡 +  𝑅𝐹𝑆𝐵𝑡 + 1 +  𝑅𝐹𝑆𝐵𝑡 + 2    (9) 

 

O Resultado Financeiro Capitalizado Acumulado refere-se a soma dos resultados 

financeiros capitalizados encontrados nos três períodos analisados. Esta variável trabalhou 

apenas com salários brutos e é uma variável de análise de diferentes cenários. 

 

𝑅𝐹𝐶𝐴 = 𝑅𝐹𝐶𝐵𝑡 +  𝑅𝐹𝑆𝐵𝑡 + 1 +  𝑅𝐹𝑆𝐵𝑡 + 2    (10) 

 

3.2 Resultados encontrados 

 

Esta secção tem como objetivo apresentar os resultados encontrados e realizar uma 

discussão sobre os mesmos apresentando fatores técnicos que possam explicar suas origens. A 

primeira tabela de resultados é referente ao RTE apresentado por período. 

 

Tabela 3 - Resultado Total Enviado 

Verificação dos 

recolhimentos enviados 
Patronal RPPS RTE 

2015 R$406.595,12 R$449.895,75 R$856.490,87 

2016 R$421.047,82 R$512.551,50 R$933.599,32 

2017 R$424.614,01 R$536.206,91 R$960.820,92 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ela é a primeira tabela apresentada, pois é através dela que foram gerados todos os resultados 

relacionados a receita previdenciária. 
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Tabela 4 - Resultados Simples e Capitalizado 

Resultados RS RC 

2015 R$856.490,87 R$999.267,90 

2016 R$933.599,32 R$1.048.338,68 

2017 R$960.820,92 R$1.046.814,39 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na tabela três podemos observar os dois resultados referentes a receita previdenciária. 

Como apresentado anteriormente temos o Resultado Simples que possui o mesmo valor do RTE 

para o período e temos também o Resultado Capitalizado tendo já sido aplicado à meta (6% a.a 

+ IPCA) sobre o valor coletado. 

 

Tabela 5 - Benefícios concedidos 

Benefícios PT SBT 

2015 R$2.928.595,95 R$4.175.781,11 

2016 R$3.561.047,07 R$5.093.183,59 

2017 R$3.860.073,87 R$5.378.772,30 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Podemos observar através da tabela 4 uma diferença entre o total de proventos e o total 

de salários brutos. É importante observar que a diferença entre eles é sim esperada por conta da 

natureza de suas composições, como comentado anteriormente o salário bruto envolve 

benefícios de carreira como o quinquênio, gratificações funcionais e bonificações por função, 

ainda assim nos deparamos com uma diferença de 42,59% no ano de 2015, 43,02% em 2016 e 

39,34% para 2017, ou seja, em média os benefícios correspondem a aproximadamente 41% dos 

salários brutos totais. Já em relação ao avanço de ambos durante os anos os proventos 

observaram um aumento de 21,60% de 2015 para 2016 e de 8,40% de 2016 para 2017, enquanto 

os salários brutos viram um aumento de 21,97% de 2015 para 2016 e de 5,61% de 2016 para 

2017. Ambos os resultados apresentaram crescimentos dos seus valores relativos menores no 

segundo período que no primeiro, sendo a maior diminuição nos salários brutos, por mais que 

o aumento em valores absolutos continue. 
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Tabela 6 - Resultados Financeiros Brutos Simples e Capitalizado  

Resultados RFBS RFBC 

2015 -R$3.319.290,24 -R$3.176.513,21 

2016 -R$4.159.584,27 -R$4.044.844,91 

2017 -R$4.417.951,38 -R$4.331.957,91 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como explicado na primeira secção deste capítulo, os RFBS representam o objetivo 

principal do trabalho enquanto o RFBC apresenta uma situação diferente a fins de análise. O 

primeiro ponto de destaque desta tabela é a presença de déficits financeiros para todos os 

períodos em ambas as situações. Na prática o que isso representa é que as receitas 

previdenciárias geradas pelo Legislativo Municipal no período não são capazes de cobrir as 

despesas com os benefícios com os aposentados e pensionistas do próprio órgão fazendo com 

que a hipótese inicial do presente trabalho seja falsa. 

 O segundo ponto que cabe o destaque e que chamou atenção durante a elaboração do 

trabalho foi que a diferença entre o resultado utilizando a repartição simples e o modelo 

capitalizado foi menor que o esperado. No primeiro ano a diferença é de 4,30%, no segundo é 

de 2,76% e o último é de 1,95%. Aqui a queda dessa diferença em valores relativos não é 

significativa tendo em vista que é uma queda muito pequena para um período também pequeno, 

podendo ser revertida em um único período posterior (possível t+3). 

O importante neste ponto é demonstrar que mesmo o sistema de capitalização, dentro 

da ótica deste trabalho, aumentando as receitas pela inflação acumulada no ano mais uma taxa 

de 6% a.a não surte uma mudança significativa no resultado final. Podemos tirar dessa situação 

que um aumento de 1% na meta de capitalização tem um retorno positivo de em média 0,25%.  

De 2015 para 2016 há crescimento no déficit de ambos os modos em valores absolutos 

e em valores relativos esse aumento ficou em 25,32% para o RFBS e de 27,34% para o RFBC, 

porém por mais que o crescimento absoluto tenha continuado, do ano de 2016 para 2017 o 

crescimento do déficit em valores relativos desacelera para 6,21% no RFBS e 7,10% no RFBC, 

por conta do curto período de tempo é inviável apontar com precisão, mas essa grande queda 

do crescimento do déficit pode indicar um equilíbrio financeiro no curto prazo caso o ritmo se 

mantenha.  

O gráfico a seguir utiliza apenas o RFBS para ilustrar essa relação entre o crescimento 

em valores absolutos e em valores relativos para os três anos observados e demonstrar o 

comportamento do déficit ao longo dos períodos analisados. 
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Gráfico 7 - Comparação do crescimento do Déficit financeiro em te rmos 

relativos e absolutos (2015-2017)

 
Fonte: Elaboração própria através dos resultados. 

 

Tabela 7 - Resultados Financeiros Proventos Simples e Capitalizado  

Resultados RFPS RFPC 

2015 -R$2.072.105,08 -R$1.929.328,05 

2016 -R$2.627.447,75 -R$2.512.708,39 

2017 -R$2.899.252,95 -R$2.813.259,48 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O objetivo desta tabela é expandir sobre o que foi observado relacionado a diferença 

dos proventos totais e dos salários brutos totais. Um dos pontos de interesse dessa tabela 

apresenta-se no valor deus déficits em si que se apresentam de forma menor como o esperado 

para a diferença. Para o RFPS em comparação com o RFBS, a diferença se apresenta como 

60,19% menor no primeiro ano, 58,31% menor no segundo e 52,38% no terceiro. Esses valores 

se mantém consistentes para a comparação de RFPC e RFBC aumentando em média a diferença 

em 2%. Por conta da composição de ambos os itens a queda dos seus valores relativos pode ser 

atribuído a uma diminuição dos benefícios em comparação aos proventos. 
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Tabela 8 - Taxas de variação Simples e Capitalizadas  

Taxas TVS TVC 

2015 -3,88 -3,40 

2016 -4,46 -3,95 

2017 -4,60 -4,08 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A taxa de variação simples foi realizada apenas para o salário bruto total por este ser a 

principal referência de despesas previdenciárias a ser utilizada. Para 2015 a TVS nos mostra 

que para cada R$ 1,00 arrecadado com receita previdenciária se teve R$ 3,88 de déficit no 

resultado financeiro, ou seja, para cada R$ 1,00 de receita se teve R$ 4,88 de gasto com 

benefícios previdenciários no modo de repartição simples. Já no modo de repartição 

capitalizado esta interpretação vê uma queda significativa, pois em 2015 para cada R$ 1,00 de 

receita previdenciária se teve R$ 3,40 de déficit financeiro ou R$ 4,40 de gasto com benefícios. 

A distância entre a TVS e a TVC aumenta durante os anos e em 2017 a diferença é de R$ 0,52 

centavos de déficit a menos para a TVC Ainda seguindo o padrão vemos um aumento 

considerável nos valores absolutos entre os anos de 2015 para 2016 e um aumento menos 

expressivo de 2016 para 2017. 

 

Tabela 9 - Resultados Financeiros Simples e Capitalizados Acumulados  

RFSA RFCA 

-R$11.896.825,89 -R$11.615.682,77 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados financeiros simples e capitalizados acumulados mostram o total dos 

resultados financeiros nos três períodos e utilizam o RFBS e o RFBC para tal, respectivamente. 

No final dos três períodos o resultado foi de déficit acumulado nos dois modelos. 

 

Tabela 10 - Resultado Financeiro Bruto Simples e Capitalizado a taxas de 

recolhimento de 14% e 11% 

RFBS(14%) RFBS(11%) RFBC(14%) RFBC(11%) 

-R$3.082.105,56 -R$3.319.290,24 -R$2.899.789,85 -R$3.176.513,21 

-R$3.904.207,41 -R$4.159.584,27 -R$3.758.082,24 -R$4.044.844,91 

-R$4.151.505,73 -R$4.417.951,38 -R$4.041.665,37 -R$4.331.957,91 

Fonte: Elaboração própria. 
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Essa tabela apresenta os resultados para um novo cenário em que as taxas de 

recolhimento adotadas no período seriam de 14% (quatorze por cento) ao invés de 11% (onze 

por cento) tanto para a contribuição patronal quanto para o recolhimento dos servidores ativos 

e segurados, além de comparar com os resultados onde o recolhimento foi efetivamente de 11%. 

A apresentação deste distinto cenário encontra seu embasamento na mudança realizada para a 

previdência do estado do Rio de Janeiro com a lei ordinária Nº 7606 de maio de 2017, onde o 

órgão previdenciário RIOPREVIDENCIA passou a adotar a alíquota de recolhimento de 14% 

e 28% de contribuição patronal. No caso do presente trabalho adotou-se 14%/14% por levar-se 

em consideração o impacto que seria causado a reservas do Legislativo Municipal. O gráfico a 

seguir demonstra o comportamento do RFBS com as duas taxas de recolhimento. 

 

Gráfico 8 - Resultado financeiro a diferentes taxas de recolhimento  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Como é possível observar no gráfico anterior, mesmo uma mudança no recolhimento 

não é capaz de apresentar grandes mudanças nos resultados encontrados mesmo sendo um 

aumento considerável no recolhimento. A partir disso é possível inferir que o déficit financeiro 

no caso do Legislativo Municipal está menos relacionado a problemas em sua contribuição e 

sim a estrutura de seus salários e sua organização. Esse ponto será abordado com mais 

profundidade na próxima subsecção deste capítulo. 
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3.2.1 Apresentação da progressão dos resultados durante o período 

 

Gráfico 9 - Progressão Déficit, Receita e Despesa real por mês  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

O gráfico 9 demonstra a progressão mensal dos resultados encontrados durante o 

desenvolvimento do presente trabalho mês a mês durante o período de 3 (três) anos 

considerados tendo os valores já sido desinflacionados. Esse gráfico foi feito considerando 

apenas os salários brutos e o resultado simples, sendo assim uma demonstração da progressão 

do RFBS mensal. Com um gráfico geral é possibilitado observar o comportamento conjunto da 

receita, despesa e do resultado financeiro e com isso apontar dois momentos distintos que 

chamaram a atenção se torna possível. O primeiro ponto de destaque é um aumento nas receitas 

e um aumento bem maior na despesa, e consequentemente, no déficit financeiro para os 

primeiros 3 meses de 2016, nos próximos gráficos esse momento ficará em maior evidência ao 

analisar separadamente as curvas de cada variável. O segundo momento destaque é o final de 

2017 onde há um aumento das receitas e queda das despesas no mesmo período que pode indicar 

uma melhora na situação financeira relacionado aos resultados previdenciários do Legislativo 

Municipal, porém por ser um período curto não é possível afirmar sobre, sendo necessário 

futuros estudos. 
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Gráfico 10 - Progressão Receita real por mês  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Aqui ao observar separado a receita é possível ver que ela se mantém numa média na 

maior parte do período, encontrando variações apenas nos três primeiros meses de 2016 e no 

final de 2017 como anteriormente comentado. Nos próximos gráficos os movimentos 

encontrados nos meses iniciais de 2016 serão explicados com mais detalhes com as 

justificativas para estes movimentos. 

 

Gráfico 11 - Progressão Despesa real por mês  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 
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No gráfico 11 é feito a apresentação da despesa no período e se pode observar o salto já 

mencionado anteriormente no começo de 2016. A justificativa para este salto foi uma 

reestruturação na carreira dos funcionários do Legislativo no início do ano de 2016. Nessa 

reestruturação os cargos foram alterados e os salários de alguns dos servidores ativos e dos 

aposentados viram um aumento considerável em janeiro. Desses servidores ativos houve um 

número considerável de aposentadorias o que proporcionou a elevação repentina observada nos 

gráficos por parte da despesa e do déficit. A receita também teve um aumento por ser calculada 

com base em porcentagens, ainda assim o aumento dos salários foi muito superior ao aumento 

da contribuição. 

 

Gráfico 12 - Progressão Déficit por mês 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 
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Gráfico 13 - Progressão Déficit por mês (2015)  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Os gráficos 13, 14 e 15 mostram a progressão do déficit real mês a mês exclusivamente 

dentro dos anos do período observado. No final de 2015 vemos uma queda no déficit, porém 

esta queda foi completamente desfeita no início de 2016 pelas razões anteriormente 

apresentadas. 
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Gráfico 14 - Progressão Déficit por mês (2016)  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

Gráfico 15 - Progressão Déficit por mês (2017)  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 
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está sendo acompanhada por um aumento na receita, mesmo que pequeno, o que não aconteceu 

em 2015. Essa mudança parece estar ligada com uma outra pequena reestruturação nos cargos 

do Legislativo, realizada ao longo de 2017, mas no movimento contrário a anterior. 

 

3.2.1 Outras informações estatísticas do Legislativo Municipal 

 

Tabela 11 - Média de idade de entrada na aposentadoria  

Média de idade de 

aposentadoria18 

Legislativo 

Municipal 

Rio de 

janeiro19 

2015 56 61 

2016 56 63 

2017 56 57 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O objetivo dessa tabela é analisar e comparar uma característica do Legislativo 

Municipal com o órgão previdenciário do Rio de Janeiro. Essa comparação não pode ser feita 

com o PREVICAMPOS por falta de dados. Por parte do Legislativo Municipal como o acesso 

foi ao universo pesquisado esses valores referem-se a média de idade que os segurados se 

aposentam, por parte do Rio de Janeiro essa é a idade esperada para aposentadoria estimada em 

seus relatórios atuariais dos anos correspondentes. Vale apontar também que essa idade média 

é a dos não-professores, sendo essa uma escolha deliberada pela comparação ser em relação ao 

Legislativo Municipal. 

Nos dois primeiros anos observa-se uma diferença grande entre as médias para os dois 

órgãos, porém a partir do terceiro há uma aproximação causada pela diminuição na média do 

Rio de Janeiro. A idade média em ambos os órgãos apresentam-se dentro do esperado tendo em 

consideração as regras atuais para as aposentadorias, porém o Legislativo Municipal estaria, 

em média, 8 anos a baixo da nova proposta de aposentadoria sendo tramitada no congresso20, 

enquanto o Rio de janeiro estaria próximo da idade nos dois primeiros anos e apresentaria um 

afastamento quase tão grande quando o do Legislativo no terceiro. 

  

                                                 
18 Aqui está se desconsiderando uma diferença entre os sexos por conta da dificuldade ao acesso de dados. 
19 Idade média estimada para a entrada na aposentadoria com base nos relatórios atuariais disponibilizados 

pela RIOPRREVIDÊNCIA para os anos relacionados. 
20 A nova proposta para a aposentadoria sugere a idade de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, 

arredondando sua média para 64 anos. 
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Tabela 12 - Estatísticas de idade dos beneficiários no Legislativo 

Municipal 

Estatísticas de idade 2015 2016 2017 

Idade média21 Aposentados 56 56 56 

Idade média Pensionistas 52 53 54 

Mediana22 Aposentados 53 52 55 

Mediana Pensionistas 51 52 53 

Moda23 aposentados 52 52 52 

Moda Pensionistas 47 47 47 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na décima tabela são apresentadas mais informações estatísticas sobre as idades do 

Legislativo Municipal sendo separada entre aposentados e pensionistas.  

                                                 
21 Idade média de entrada dos beneficiários. 
22 Mediana da idade dos beneficiários no período. 
23 Moda da idade dos beneficiários no período. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou durante seu desenvolvimento contribuir para a discussão 

previdenciária tão presente no momento recente do Brasil. Com uma visão menos abrangente 

no sentido macroeconômico e mais focado em uma análise de um dos importantes componentes 

que fazem parte do sistema previdenciário dos servidores públicos, o trabalho permitiu a análise 

do equilíbrio financeiro do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes e de um número 

de diferentes cenários possíveis. A importância do sistema previdenciário na macroeconomia e 

na microeconomia é ampla, variando desde a relação dos consumidores com o consumo quanto 

a suas expectativas, de forma esta que novas formas e modelos de análise do sistema, seja ele 

o geral ou o sistema próprio de previdência, são de grande valor para a sociedade como um todo 

permitindo importantes avanços nas políticas públicas dedicadas ao tema. 

As maiores dificuldades na realização do presente trabalho estiveram no tratamento de 

dados necessários para a realização dos cálculos. Por parte do Legislativo essa dificuldade se 

deu pela necessidade de o processo ser realizado de forma manual, sem possibilidades de 

automatização, o que por consequência acabou restringindo o período de análise. Por parte do 

órgão previdenciário Municipal as dificuldades foram mencionadas durante o desenvolver do 

trabalho, porém pode ser resumida a dificuldade de acesso às informações e como estas estão 

organizadas, ainda assim vale destacar que parte dos dados requisitados foi sim liberada de bom 

grado pelo órgão para permitir o desenvolvimento desta pesquisa. 

Ainda dentro do campo das dificuldades, é importante mencionar que dados por parte 

do PREVICAMPOS que seriam essenciais para uma pesquisa mais completa e até mesmo para 

a saúde do órgão, como dados específicos sobre a contribuição e despesa previdenciária por 

parte de cada uma das áreas participantes do RPPS, não existem. Essa falta de especificação de 

dados se relaciona diretamente com o objetivo deste trabalho e corrobora com sua importância, 

pois gestores para tomarem as melhores decisões dentro de suas capacidades precisam dos 

relatórios de cenário mais completos possíveis. Mais à frente uma das sugestões apresentadas 

apresenta uma possível solução para este problema. 

Trabalhar com o universo de pesquisa permitiu que a análise identificasse características 

da população estudada que possivelmente se perderia ao adotar um modelo por amostragem, 

características estas que permitem então sugestões de ajustes e mudanças mais condizentes a 

próximas a realidade do órgão analisado. As sugestões aqui a serem apresentas surgem dessa 

compreensão obtida em relação ao Legislativo Municipal durante a elaboração do estudo. É por 

esta razão que se sugere a realização de mais trabalho da mesma natureza do presente trabalho 
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para as diferentes áreas que compõe o PREVICAMPOS, pois ao identificar suas características 

e situações, é possível o desenvolvimento de estratégia conjunta destes setores com o órgão 

para a melhora da saúde financeira, e consequentemente atuarial, do órgão previdenciário. 

 Fica também sugerida a adoção de sistemas automatizados de coleta dos dados 

utilizados no presente trabalho, pois nos dias atuais com o advento da tecnologia existem 

programas especializados em coletar dados e com estes gerar relatórios personalizados as 

necessidades de seus usuários. Esse investimento se apresenta válido numa visão de médio e de 

longo prazo, pois uma constante avaliação de características não só abriria espaço para um 

acompanhamento constante das mudanças e pormenores das variáveis apresentadas, como 

também abriria espaço para novos trabalhos focados no futuro, em que projeções poderiam ser 

realizadas com outras metodologias. 

Para o Legislativo Municipal e a Prefeitura o primeiro passo para o equilíbrio de longo 

prazo é alcançar o equilíbrio financeiro ou resultados positivos no mesmo. Ao buscar resultados 

financeiros equilibrados e positivos em um cenário que o simples aumento da contribuição não 

seria o suficiente para suprir as necessidades atuais, uma reestruturação da carreira pública para 

futuros servidores ativos, onde os efeitos seriam sentidos tanto no curto quanto no longo prazo, 

é uma das sugestões alcançadas através do desenvolvimento do atual trabalho. Tal sugestão 

justificasse pelas mudanças nas características do Legislativo tanto em 2016 quanto em 2017, 

onde o órgão passou pela mudança da sua estrutura de cargos ainda que seus efeitos tenham 

sido quase opostos, como apontado anteriormente. Vale destacar aqui que através dos resultados 

obtidos é possível apontar que a reestruturação feita em 2016 não levou em consideração a 

questão previdenciária atrelada a ela, parte do motivo de seu impacto negativo ter sido tão forte 

quanto se apresentou. Também fica destacado a necessidade de novos estudos ou até mesmo 

uma atualização do presente trabalho para verificar os efeitos das mudanças de 2017 no futuro. 

Outra sugestão gerada a partir do presente trabalho é o estudo da possibilidade da 

implementação de uma previdência complementar. Com os resultados obtidos é possível 

acreditar que, em conjunto com as outras sugestões aqui postas, uma previdência complementar 

fosse uma possibilidade viável para suprir as necessidades do município garantindo que o 

aumento de contribuição para o servidor fosse contido ao máximo sem que isso prejudicasse os 

fundos do órgão previdenciário. Ainda no campo de estudos a serem realizados, fica sugerido 

também um estudo para avaliar os possíveis impactos da reforma previdenciária proposta no 

início do governo Bolsonaro, a qual estava sendo proposta durante a elaboração do presente 

trabalho. 
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Por último, fica sugerido a prefeitura a criação de uma parceria com as universidades 

localizadas no município para o desenvolvimento de soluções inovadoras para não só a coleta 

e análise de dados, como também da criação de ajustes personalizados das áreas que compõe o 

órgão previdenciário. A teoria da “Triple hélice”, conhecida por sugerir a inovação através do 

relacionamento entre governo, universidade e empresas é um demonstrativo de um modelo 

utilizado em países desenvolvidos para a resolução de problemas com características 

específicas. 
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