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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a solvência do Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio Grande do Norte para o período 2001.01 a 

2013.12. Preliminarmente, reproduz um breve relato histórico dos acontecimentos decorridos 

ao longo dos anos passados, enfatizando os primeiros índices de garantia de seguridade social 

vivenciados no Brasil. Seguidamente, o estudo, se utiliza de um material bibliográfico 

composto por diagnósticos, reflexões, ocorridos e pensamentos de alguns autores internacionais 

e nacionais explicitando suas ideias, expondo os cenários e modelos de reformas 

previdenciárias compreendidos em alguns países da Europa, Ásia e do continente americano. 

Mais adiante, para demonstrar a sustentabilidade das contas públicas, são empregadas teorias 

de pensadores descritos nesse trabalho ao longo do estudo para evidenciar o funcionamento da 

teoria econômica no âmbito da responsabilidade fiscal. Também, é empregado uma análise 

empírica através de uma base de dados e descrição de variáveis, onde são realizados os testes 

de Raiz Unitária e Cointegração mediante aplicação de metodologias econométricas fazendo 

uso de dados (Despesas/receitas/saldos), originados do RPPS do Estado do Rio Grande do 

Norte, tendo como objetivo verificar se há solvência ou insolvência nas contas do governo. 

Portanto, através dos testes descritos anteriormente, constrói-se as seguintes hipóteses: caso os 

testes de raiz unitária indiquem estacionáridade da série saldo previdenciário, o RPPS é 

solvente, caso contrário, ele indica insolvência, já o teste de cointegração avalia que se as 

receitas e despesas previdenciárias são cointegradas, então, o RPPS é solvente. Porém, se as 

séries não apresentarem relação de cointegração, então o RPPS será considerado insolvente. O 

fato de o saldo previdenciário ser estacionário e de que exista uma relação de cointegração entre 

receitas e despesas, destacam que o quadro do RPPS pode ser considerado solvente. 

Palavras-chave: Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), Raíz Unitária, Cointegração, 

Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the solvency of the Social Welfare Regime (RPPS) of 

the State of Rio Grande do Norte for the period 2001.01 to 2013.12. Preliminarily, it reproduces 

a brief historical account of the events that have occurred over the past years, emphasizing the 

first indices of guarantee of social security experienced in Brazil. Next, the study uses a 

bibliographic material composed of diagnoses, reflections, occurrences and thoughts of some 

international and national authors explaining their ideas, exposing the scenarios and models of 

social security reforms included in some countries of Europe, Asia and the American continent. 

Later, in order to demonstrate the sustainability of public accounts, theories of thinkers 

described in this paper are used throughout the study to demonstrate the functioning of 

economic theory in the context of fiscal responsibility. Also, an empirical analysis is used 

through a data base and description of variables, where the Unit Root and Cointegration tests 

are performed by applying econometric methodologies using data (Expenses / revenues / 

balances), originated from the State RPPS of Rio Grande do Norte, in order to verify whether 

there is solvency or insolvency in government accounts. Therefore, through the tests described 

above, the following hypotheses are constructed: if the unit root tests indicate stationary social 

security series, the RPPS is solvent, otherwise it indicates insolvency, and the cointegration test 

evaluates that if the revenues and social security expenditures are cointegrated, then RPPS is 

solvent. However, if the series do not present cointegration relation, then the RPPS will be 

considered insolvent. The fact that the social security balance is stationary and that there is a 

cointegration relationship between revenues and expenses, highlights that the RPPS framework 

can be considered solvent. 

 

Key words: Social Security (RPPS), Unitary Root, Cointegration, Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

1 – INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 11 

2 – BREVE HISTÓRICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL ........................................ 14 

3 – REVISÃO DA LITERATURA .................................................................................................... 20 

3.1 – LITERATURA INTERNACIONAL ........................................................................................... 20 

3.2 – LITERATURA NACIONAL ....................................................................................................... 23 

3.3 TEORIA ECONÔMICA: SUSTENTABILIDADE FISCAL ......................................................... 25 

4 - METODOLOGIA .......................................................................................................................... 28 

4.1 ANÁLISE EMPÍRICA .................................................................................................................... 28 

4.1.1 BASE DE DADOS E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS ............................................................ 28 

4.2 TESTES EMPÍRICOS .................................................................................................................... 29 

4.2.1 TESTE DE RAIZ UNITÁRIA ..................................................................................................... 29 

4.2.2 TESTE DE COINTEGRAÇÃO ................................................................................................... 29 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................................................ 30 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 36 

 



11 
 

 

1 – INTRODUÇÃO 

De acordo com a Previdência Social, os servidores públicos titulares de cargos efetivos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios possuem direito a Regime Próprio 

de Previdência Social (RPPS) conforme está previsto no art. 40 da Constituição Federal. Os 

regimes próprios são instituídos e organizados pelos respectivos entes federativos de acordo 

com as normas estabelecidas na Lei nº 9.717/98, que iniciou a regulamentação desses regimes.  

Os regimes de Previdência brasileiros, sejam eles públicos ou privados, tem suscitado 

vários debates, muitos países e o Brasil estão preocupados com a temática, que ganhou ainda 

mais importância, no Brasil, devido ao quadro social e econômico apresentado nos últimos 

anos, quadro esse que vem apresentando  desaceleração do crescimento econômico e elevação 

da dívida pública, além do acelerado envelhecimento populacional. A esses problemas podemos 

acrescentar, déficits constantes nos sistemas previdenciários, sendo a ampliação das coberturas 

previdenciárias apontadas como causadoras desse problema, criando um cenário perfeito para 

o desencadeamento de debates a importância de reformas nesses sistemas, justificadas pela 

necessidade de se resolver a difícil questão de equacionar os gastos públicos primários. 

A literatura nacional tem estudado a problemática da Previdência, mais precisamente do 

Regime Geral da Previdência Social. Segundo Oliveira, Beltrão e Pasinato (1999), o sistema 

previdenciário brasileiro é um dos responsáveis pelo déficit público, que de acordo com eles 

vem aumentando ao logo dos anos. Já Caetano (2006), apresenta resultados em seu trabalho 

que mostram que, em 2005, o país gastou 11,7% do PIB com a previdência, dos quais 4,6% 

correspondeu a gastos governamentais, tudo para financiar o sistema previdenciário. 

Oliveira et al (1999) relatam que os brasileiros estão se aposentando mais cedo e que há 

uma tendência na diminuição da razão entre contribuintes e beneficiários, o que representa 

alguns dos fatores que colaboram para tornar deficitário o sistema previdenciário brasileiro. 

Segundo Najberg e Ikeda (1999) vários países têm reformulado seus sistemas previdenciários, 

e tais reformulações tem sido reflexo dos desequilíbrios, os autores avaliaram possíveis 

desenhos para o sistema previdenciário do Brasil que fossem sustentáveis no curto, médio e 

longo prazo. Assim, os déficits significativos e recorrentes da previdência geram a necessidade 

de reforma estrutural.  

Já Giambiagi et al. (2007) relatam que mesmo o Brasil apresentando uma população 

jovem, tem gastos previdenciários semelhantes à de países com uma população notadamente 

mais velha, e que já reformularam seus sistemas previdenciários e apresentam crescimento do 

PIB, como por exemplo, o Japão. Segundo a Organização para a Cooperação e 
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Desenvolvimento Económico (OCDE), em seu relatório econômico de 2015 realizado para o 

Brasil, os gastos com previdência no país, para o referido ano, superam 10% do PIB.  

Giambiagi et al. (2007), expõem que os gastos com previdência de um país devem 

apresentar uma relação de  proporcionalidade com a população com 65 anos ou mais, o que no 

caso do Brasil, justificariam gastos com essa rubrica equivales a 6 % do PIB, visto que essa é 

parcela da população do país com essa faixa etária. Este resultado é corroborado por Caetano e 

Miranda (2007) que em estudo realizado com 113 países, mostrou que o Brasil é o 14º país que 

mais gasta com pagamento de benefícios previdenciários, podendo ser comparado a países com 

populações mais velhas e sistemas previdenciários notadamente mais amplos. 

Segundo a Instituição Fiscal Independente (IFI), em seu Relatório de Acompanhamento 

Fiscal (2017), o governo central gasta 41% do orçamento com o Regime Geral da Previdência 

Social (RGPS); em 1997, esses gastos correspondiam à 35%. O mesmo relatório evidencia um 

custo de oportunidade visto que esse gasto em 2016, representou 94% do déficit do governo, e 

vem crescendo a uma taxa média de 6,5% ao ano desde 1998, o que vem acarretando diminuição 

nos gastos com, por exemplo, saúde, educação e segurança. 

Para Almeida e Mendes (2017), diante desse quadro, o Brasil, se não realizar uma 

reforma, precisará aumentar sua carga tributária para 42% do PIB em 2060 para conseguir 

financiar os gastos com previdência, medida essa que aumentará os encargos sobre empresas e 

consumidores, dificultado o crescimento econômico. Segundo aponta Freitas (2017), um dos 

maiores objetivos da Proposta de Emenda Constitucional 287, de 2016, é a estabilização do 

déficit previdenciário em 2% do PIB, já que na ausência da mesma, o governo passara a gastar 

aproximadamente 11 % do PIB. Isso mostra a preocupação do governo com a sustentabilidade 

do sistema previdenciário no longo prazo. 

Este cenário vem fazendo com que o governo central aumente a pressão nos governos 

estaduais para que esses revejam seus sistemas previdenciários. 

Assim, diante do exposto acima, fica clara a necessidade de se estudar em que condições 

se encontra o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio Grande do Norte. 

Para estudar tal cenário, o trabalho tem como objetivo analisar a solvência do Regime Próprio 

de Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio Grande do Norte no período de 2001.1 a 

2013.12.  

A metodologia usada para atender ao objetivo deste trabalho, consistirá da realização de 

testes de raiz unitária e de cointegração, seguindo o que foi proposto por Hamilton e Flavin 

(1986) e Hakkio e Rush (1991), respectivamente, em que desenvolveram estudos voltados para 
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análise da sustentabilidade da dívida pública de autoridades governamentais, avaliando se estas 

atendem a restrição orçamentaria intertemporal do governo.  

Para a realização dos estudos, serão utilizados os dados das despesas e receitas do 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio Grande do Norte, além do 

resultado da diferença entre as mesmas, para o período de 2001 a 2013. A hipótese do trabalho 

é a de que o sistema deve ser solvente. A estratégia empírica consiste na análise do 

comportamento do resultado primário da previdência através do teste de raiz unitária e na 

análise de cointegração de seus respectivos componentes. Todas as séries estão dispostas 

mensalmente e foram extraídas do CADPREV do Sistema de Informações dos Regimes 

Públicos de Previdência Social.  

As séries foram deflacionadas para atualizar os dados monetários, para tanto, utilizou-

se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a preços de dezembro de 2013, que 

conforme Lei 8213/91 de 02/2004, art. 29-B: 

Os salários-de-contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão 

corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. (Texto Incluído pela Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004). 

O fato do resultado primário ser estacionário, ou seja, se houver rejeição da hipótese de 

raiz unitária da série de saldo previdenciário, indicará uma condição compatível com a 

solvência do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio Grande do Norte. 

Já a existência de uma relação de longo prazo entre as séries de receitas e despesas, ou seja, se 

as séries apresentarem uma relação de cointegração, significara que o sistema de RPPS é 

solvente. 

Além desta introdução, o trabalho é composto por mais cinco seções. A seção seguinte 

faz um breve histórico do desenvolvimento da previdência social no Brasil, elencando algumas 

de suas principais disposições, além de mostrar algumas das literaturas relacionadas ao tema. 

Já a terceira seção discorrerá sobre a literatura nacional e internacional sobre os estudos 

referentes a essa temática. Na quarta seção, será apresentada a metodologia utilizada no 

trabalho, já os resultados dos testes de raiz unitária e cointegração serão apresentados na quinta 

seção. A sexta e última seção apresentará as conclusões do estudo. 
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2 – BREVE HISTÓRICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

Para Afonso (2003 p. 16) “as organizações ligadas a questões sociais são bastante 

antigas no Brasil.  O trabalho da EPGE/FGV (1992) assinala que já no início do período colonial 

existiam organizações de caráter assistencial, como a casa de misericórdia em 1543”. De acordo 

com Afonso (2003) em 1821, fora concedido aos professores, aposentadoria após 30 anos de 

serviço, acrescido de um abono de 25% para aqueles que permanecessem ativos. No entanto, 

conforme explica Souza (2002), não foi confirmado que esta norma tenha sido de fato 

concretizada. Em Brasil (2002) pauta-se um plano de assistência para órfãos e viúvas de oficiais 

da marinha em 1795, destinado ao Exército em 1827. 

Enquanto para Faro (1993) a proteção social no Brasil tem origem em 10 de janeiro de 

1835, com a criação do Montepio Geral dos Servidores do Estado (Mongeral). De acordo com 

o autor, essa foi a primeira instituição de previdência no Brasil com a finalidade de proporcionar 

aos seus beneficiados e servidores do estado vantagens de caráter previdenciário, tornando-se 

efetivamente uma previdência privada. Neste instituto, os trabalhadores associados pagavam 

cotas que futuramente lhes permitiam, por direito, deixar pensões para um membro da família 

como (esposa e/ou filhos). Em outras palavras, baseava-se numa contribuição mútua de um 

grupo de pessoas com finalidade de criar um fundo que seria destinado a cobrir determinados 

flagelos dos seus sócios. Contudo, a previdência social brasileira fora regida e subsidiada pelo 

estado. 

Dezotti e Marta (2011, p.11) relata que, “em 1854, Dom Pedro II criou três organizações 

destinadas à assistência social: O Imperial Instituto dos Meninos Cegos; Instituto dos Surdos-

Mudos e o Asilo dos Inválidos da Pátria destinados aos ex-combatentes mutilados nas guerras 

em defesa da pátria”.  

Já em março de 1888, segundo Afonso (2003), os funcionários dos correios foram 

comtemplados com o direito ao acesso a aposentadoria, as regras de acesso a aposentadoria 

para os funcionários dos correios foi instituída por um decreto, que entre as regras de acesso 

citava que: os trabalhadores deveriam ter no mínimo 30 anos de serviço e 60 anos de idade, 

para garantirem o acesso a aposentadoria. No mesmo ano foram criadas as caixas de socorro 

para quem trabalhava nas estradas de ferro. O mesmo, ainda relata, que um ano após a criação 

das caixas de socorro para os funcionários das estradas de ferro, foi criado o fundo de pensões 

dos trabalhadores da Imprensa Nacional.   

Na sequência dos acontecimentos históricos referentes ao surgimento e 

desenvolvimento do sistema de assistência social brasileiro, destacamos a constituição de 1891, 

que de acordo com Dezotti e Marta (2011), é responsável por, pela primeira vez, inserir no 
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contexto da seguridade social o termo “aposentadoria”, mas restrito ao funcionário público, que 

seria amparado em caso de invalidez, se esse estivesse prestando serviço à Nação (art. 75). O 

autor ressalta o fato, de que na época, a Previdência social ainda não havia adquirido caráter 

contributivo, fazendo com que fosse responsabilidade do Estado o pagamento dos benefícios. 

Afonso (2003), retrata também em sua obra, que os funcionários da Central do Brasil e 

do Ministério da Fazenda foram comtemplados pela rede de proteção social que estava em 

desenvolvimento na época. O autor, também, discorre à cerca de acontecimentos referentes aos 

séculos XIX e XX, mais precisamente aos anos de 1911 e 1912, datas marcadas pela instituição 

das aposentadorias por invalidez e pensão por morte para os operários do Arsenal da Marinha 

do Rio de Janeiro, criação da caixa de pensões da Casa de Moeda e dos benefícios concedidos 

aos funcionários da Alfândega do Rio de Janeiro, respectivamente. 

Instituída pelo decreto n° 4.682, de 24 de janeiro de 1923, surge a Lei Eloy Chaves 

(LEC), projeto de autoria do então deputado estadual pela cidade de São Paulo Eloy Marcondes 

de Miranda Chaves, que atendendo a pedidos dos trabalhadores ferroviários estaduais, cria as 

caixas de aposentadorias e pensões (CAP), instaurando assim a Previdência Social no Brasil. 

Segundo Dezotti e Marta (2011), a “Lei Eloy Chaves” é o maior destaque da vigência 

da Constituição de 1891, a lei visava estabelecer, em cada uma das ferrovias existentes no País, 

uma (CAP) para os respectivos empregados. Ainda segundo os autores a lei previa a concessão 

de aposentadoria por invalidez, por tempo de serviço de forma ordinária, pensão por morte e 

assistência médica. Ficando o custeio da (CAP) sobre responsabilidade dos pelos ferroviários, 

com o valor da prestação no importe de 3%, e pelos usuários que recolhiam 1,5%. 

Em 1930, durante o governo Getúlio Vargas, em consequência da inviabilidade das 

pequenas CAP e por motivos de mudanças de emprego dos trabalhadores, as CAP foram 

unificadas e transformadas em Institutos de aposentadoria e pensão (IAP), submetido ao 

Ministério do Trabalho que acabara de ser criado em 1930  e que, por sua vez, seriam 

organizadas por uma categoria profissional, e não mais pelas empresas como anteriormente. 

De acordo com o Ministério da Previdência Social (MPS) em 29 de junho de 1933 

através do decreto n° 22.872, é criado o IAP dos Marítimos (IAPM), considerado a primeira 

entidade de Previdência Social no Brasil a nível nacional.  Um ano após, foram criados mais 

dois IAPS, o dos Comerciários através do decreto n° 24.272, de 21 de maio de 1934, 

denominado de Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC), e o IAP dos 

Bancários por meio do decreto n° 24.615, em de 9 de julho de 1934, nomeado Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB). Já em de 31 de dezembro de 1936 por meio da 

Lei n° 367, criou-se o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI). Assinala-
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se também em 23 de fevereiro de 1938 mediante o decreto-Lei n° 288, a criação do Instituto de 

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. 

Em 1° de maio de 1943 através do decreto-Lei n° 5.452, foi aprovado a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), elaborada pelo Ministério do Trabalho Indústria e Comércio 

(MTIC) instituindo também o primeiro projeto de Consolidação das Leis de Previdência Social.  

Através do decreto-Lei n° 651, de 26 de agosto de 1938, criou-se o Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas (IAPETC), devido 

mudanças nas Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores terem sido transformadas 

em depósitos e armazéns. Já em 9 de julho de 1945 com o decreto-Lei n° 7.720, foi incorporado 

ao Instituto dos Empregados em Transportes e Cargas o da Estiva. 

Em 12 de novembro de 1953 conforme decreto n° 34.586, deu-se origem a Caixa de 

Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos, tornando -se a 

Caixa Única. 

Com a criação da Lei Orgânica de Previdência Social (LOPS), Lei n° 3.807, de 26 de 

agosto de 1960, houve a unificação das leis que regiam os Institutos de Aposentadorias e 

Pensões. Ainda assim, a existência dos IAP continuou até o ano de 1966 quando foram 

unificados pelo decreto n.°72 criando a partir daí, o Instituto Nacional da Previdência Social 

(INPS). 

Outro marco importante a ser destacado e a criação do Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural (FUNRURAL) originado através da Lei n° 4.214, de 2 de março de 1963. 

Com o surgimento da Lei n. °5.316 em 1967, o governo incorporou o Seguro de 

Acidente de Trabalho (SAT) à previdência social e, por fim, transformou este auxílio de 

proteção em benefício público, se desfazendo da prestação privada. No mesmo ano, conforme 

o decreto n° 61.784, de 28 de novembro de 1967, foi aprovado o novo Regulamento do Seguro 

de Acidentes do Trabalho. 

A Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, deu origem ao Programa de 

Integração Social-PIS. No mesmo ano, conforme a lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro 

de 1970, foi fundado o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. 

A partir do decreto n° 69.919, de 11 de janeiro de 1972, o Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural (PRÓ-RURAL), foi regulamentado. 

Conforme o decreto n° 72.771, de 6 de setembro de 1973, foi aprovado o Regulamento 

do Regime de Previdência Social, após substituir o Regulamento Geral da Previdência Social. 

Através da fragmentação do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nasce o 

Ministério da Previdência e Assistência Social, mediante a Lei n° 6.036, de 1° de maio de 1974. 
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No mesmo ano, especialmente em 11 de dezembro de 1974, com a Lei n° 6.179, foi estabelecido 

o benefício previdenciário para indivíduos com incapacidade e maiores de 70 anos, também 

conhecido como renda mensal vitalícia. 

Através da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, cria-se o Fundo de 

Participação – PIS/PASEP, constituído através da junção do Programa de Integração Social e o 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. No mesmo ano, foi instituída a 

Consolidação das Leis da Previdência Social mediante a Lei n° 6.243, de 24 de setembro de 

1975.   

 Em 1° de setembro de 1977, mediante a Lei n° 6.439, foi instaurado o Sistema Nacional 

de Previdência e Assistência Social (SINPAS), sob o controle do Ministério da Previdência e 

Assistência Social, tendo como premissa a fiscalização e monitoramento  dos órgão e demais 

instituições sujeitos à sua  autonomia, bem como a supervisão e gestão da política de 

previdência e assistência médica, farmacêutica e social. 

Em 5 de outubro de 1988, a Constituição federal, no capítulo da Ordem Social, Art. 194, 

parágrafo único, organiza a seguridade social, além de estabelecer várias inovações que seriam 

implementadas durante a década posterior. Assim, o sistema brasileiro que nasceu com o 

conceito de seguro, ao longo do tempo, tornou-se assistencial, e progressivamente universal. 

Ainda em 1998, especialmente em 15 de dezembro,  através da Emenda Constitucional 

nº 20, deu-se origem ao alicerce da Reforma da Previdência Social, introduzindo algumas 

modificações como por exemplo, a idade estabelecida  mediante as normas durante um 

determinado período para a aposentadoria integral no setor público , confirmado em 53 anos 

para o homem e 48 para a mulher, recentes reivindicações para as aposentadorias especiais, 

alterações nas diretrizes do cálculo de benefício e o ingresso do fator previdenciário. 

Em 27 de junho de 1990, conforme o Decreto n° 99.350, foi instituído o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, originado mediante a união entre os órgãos IAPAS e INPS. 

A definição de assistência social, está compreendido no art. 4º da Lei nº 8.212/91, dispõe 

que: 

Art. 4º: A assistência social é política social que prevê o atendimento das necessidades 

básicas, traduzidas em proteção a família, à maternidade, à infância, à adolescência, à 

velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à 

seguridade social. 

Conforme exposto na legislação, cabe-nos considerarmos a definição disposta no art. 3º 

do Decreto nº 3.048 e na Lei nº 8.742/93 em seu art. 1º, respectivamente: 

Art. 3º: A assistência social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de 
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contribuição à seguridade social. Art. 1º: A assistência social, direito do cidadão e 

dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

Portanto, a assistência social é destinada a necessidade do indivíduo, ou seja, estes não 

dependem de contribuições para terem o direito ao benefício, diferentemente dos benefícios 

previdenciários que exigem contribuições. É também composta por uma série de princípios, de 

regras e de instituições reservadas para indivíduos que não tem condições de arcar com o 

próprio sustento, podendo ser entendida como ramo do direito da seguridade social. 

A Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, visando acerca da organização da 

Presidência da República e dos Ministérios, estabelece a revogação do Ministério do Trabalho 

e da Previdência Social e reintegrou o Ministério da Previdência Social (MPS) que mais tarde, 

através da medida Provisória n° 813, de 1° de janeiro de 1995, foi modificada para Ministério 

da Previdência e Assistência Social (MPAS). Após alguns anos, foi estabelecido nova mudança 

especialmente em, de 28 de maio de 2003, através da Lei nº 10.683, onde a instituição passou 

a ser chamada de Ministério da Previdência Social (MPS). 

 No mesmo ano, conforme a Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, foi implementado 

o Plano Real. Subsequentemente, mediante o Decreto nº 2.115 de 08 de janeiro de 1997, foi 

aprovado o estatuto social da Empresa de Processamento de Dados da Previdência e Assistência 

Social – DATAPREV.  

Em 15 de abril de 2002, mediante a Lei 10. 421, foi proporcionado à mãe adotiva o 

direito à licença-maternidade acrescido do benefício de salário-maternidade. Ainda no mesmo 

ano, em 05 setembro de 2002, com o decreto 4.360, houve a reformulação do art. 36 do decreto 

nº 1.744, de 8 de dezembro de 1995, que assegura o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

a pessoa portadora de deficiência e a idoso, inscritos na lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

posteriormente, em 01 de outubro de 2003 mediante a Lei nº 10. 741, foi criado o Estatuto do 

Idoso. 

Em outubro de 2005, a Previdência Social estreou o Censo Previdenciário tendo como 

meta alterar os dados cadastrais de aposentados e pensionistas do INSS, sendo que, a segunda 

etapa do referido Censo, continuou em março de 2006, englobando 14,7 milhões de aposentados 

e pensionistas. O calendário estatístico da Previdência Social evidenciou dados de crescimento 

de pessoas físicas contribuintes compreendidos entre os anos de 2004 a 2006. Os valores foram 

ampliados de 30,6 milhões para 33,3 milhões, revelando um crescimento de 8,9%, ou seja, 2,7 

milhões de indivíduos que passaram a depender do sistema de proteção da previdência social 

brasileira. 
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A criação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

foi introduzido mediante a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. Tal lei, estabeleceu 

mudanças na Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, responsável pelas regras que controlam o 

Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT). Alterou também, em de 24 de julho de 1991 a lei no 8.212, destinada à 

organização da Seguridade Social e estabeleceu o Plano de Custeio. Além destas, modificou as 

leis no 10.260 de 12 de julho de 2001, incumbida do Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior, e no11.129, de 30 de junho de 2005, que introduziu o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (ProJovem). 
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3 – REVISÃO DA LITERATURA  

3.1 – LITERATURA INTERNACIONAL  

Atualmente, os gastos do governo com aposentadorias, pensões e benefícios sociais se 

mostram bem superiores ao valor arrecadado. As despesas com Aposentados e Pensionistas do 

INSS, Aposentados e Pensionistas da União e Benefícios de Prestação Continuada consomem 

importante parcela do orçamento da União. Diante de estudos feitos por alguns autores 

internacionais e nacionais descritos mais adiante, podemos constatar que há uma certa harmonia 

compreendida entre alguns países internacionais e o Brasil no que se refere principalmente, ao 

crescimento do número de aposentadas maior que o número de contribuintes, o envelhecimento 

populacional e a queda na taxa de fertilidade, além do uso de parte do PIB para cobrir despesas 

com benefícios previdenciários. Assim, às literaturas a seguir, irão expor cenários de reformas 

e propor modelos aplicáveis, mediante essas circunstancias evidenciadas nestes países. 

Segundo Börsch-Supan et. al. (2004), a Alemanha passou por duas importantes reformas 

previdenciárias em 1992 e 2001, conhecidas como “reforma do século”. O autor atribui a 

necessidade dessas mudanças aos efeitos da aposentadoria antecipada que implicaram numa 

série de pressões sobre o sistema de pensões público alemão que perduram até os dias de hoje, 

observando que, um ano de aposentadoria antecipada corresponde a mais de 5% dos gastos com 

aposentadorias. Ainda em sua análise, o autor afirma que, os incentivos para as aposentadorias 

precoces reduziram o número de contribuintes e aumentaram o número de beneficiários desde 

1972, fato este, juntamente com o envelhecimento populacional, aumentarão a taxa de 

dependência do sistema começando a partir de 2015. 

Conforme Boldrin e Martin (2007) as implicações no total das despesas de pensões 

públicas,  baseados nos efeitos da reforma de 1997  e as repercussões das mudanças verificadas 

na então reforma de 2002,  evidenciam os impactos orçamentais das reformas do sistema de 

pensões de modelos passados de aposentadoria espanhola (especialmente Boldrin, Martín e 

Peracchi [2004])  a partir dos quantitativos individuais de resultados dos comportamentos de 

cidadãos distintos. O autor ainda descreve que, essas mudanças implicam de certa forma no 

comportamento dos trabalhadores ao se submeterem às novas regras através dessas reformas, 

das novas formas de incentivo baseado nos benefícios, nas contribuições e nas despesas, 

confrontando os tempos passados com o atual. O mesmo relata que, reformando os sistemas 

previdenciários, atingirão automaticamente as despesas, modificando a relação entre histórias 

de trabalho passadas, arrecadações e possibilidades de benefícios, de modo que os Agentes 

Econômicos não poderão consertar as reações provocadas por esses elementos.  
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Para Brugiavini e Peracchi (2004), os critérios de incentivo são relevantes para explicar 

os propósitos de aposentadoria dos cidadãos italianos, pois há vantagens ou prejuízos 

expressivos ao se aposentar em idades distintas, conforme a lei corrente. Assim, estes cidadãos 

avaliam qual é o melhor critério a seguir, se é se aposentando e trabalhando por mais um ano, 

ou se é melhor aposentar-se com aquele valor apresentado naquela data atual. Em seu relato, 

ilustra que à riqueza acumulada da segurança social é construída quando os trabalhadores 

continuam a trabalhar, assim, quando crescem as formas de incentivos, os trabalhadores optam 

por aguardar um tempo para se aposentar, e desta forma, conforme vão se intensificando as 

mudanças nas políticas de incentivo acarretará em mudanças nos fundamentos dos benefícios. 

De acordo com Dellis et al. (2004), os sistemas de Previdência Social da Bélgica têm se 

apresentado como um horizonte de incertezas, fato este, ocasionado pelo encargo financeiro 

empregado para cobrir despesas com a população mais velha. Dellis et. al. (2004 p. 2) afirma 

que, “um aumento direto na dívida pública para financiar esta transição demográfica não é uma 

opção viável, e sim, significa empurrar a relação já elevada da dívida pública para o produto 

interno bruto (PIB) para alturas ainda mais astronômicas”. Portanto, para superar esse 

seguimento demográfico, deverá se elevar os níveis de contribuições, reduzir os valores dos 

benefícios ou ambas as soluções deverão ser incorporadas dado o pagamento por PAYG 

(“Pagar como você vai” – Imposto de repartição) a caráter desses sistemas. Ainda em sua obra, 

afirma que, elevar a flexibilidade entre empregos no setor público, no setor privado e no 

trabalho autônomo pode impulsionar vastas transformações nas formas de desempenho dos três 

sistemas incorporados na previdência social. 

Segundo Diamond E Gruber (1999), A Previdência Social nos Estados Unidos também 

é um sistema de desequilíbrio fiscal. Os gastos com despesas previdenciárias em 1993 somaram 

US $ 267,8 bilhões, que corresponde mais de 18% do orçamento federal e mais de 4% do PIB 

naquele ano. Apesar da Previdência Social ser o maior programa de benefícios nos Estados 

Unidos hoje, a harmonia de três aspectos no começo do século XXI produzira complicações na 

solvência de longo prazo do sistema. Duas delas são, o declínio da taxa de fertilidade nas 

famílias dos EUA e o envelhecimento da população nascida após a II Guerra Mundial (explosão 

demográfica-Baby boom) e por último, o decréscimo na taxa de crescimento dos salários reais 

nos Estados Unidos, que reduziu a base de arrecadação utilizada para financiar os encargos 

previdenciários. Ainda em conformidade com sua obra, o autor afirma que, mediante as 

consequências dessa instabilidade fiscal na Seguridade Social, um número opcional de reformas 

foram destacadas, alternando de reduções nos valores dos benefícios ou acréscimo nos impostos 

para elevação nas taxas dos benefícios previdenciários, bem como, a duração da reforma normal 
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ou previamente calculada, ou mesmo alterando parcial ou totalmente para um sistema 

financiado. 

Na Holanda, a pensão por velhice contempla por completo todos os indivíduos com 

idade de sessenta e cinco anos ou mais, ocorrendo que a maior parte dos outros benefícios como 

deficiência, desemprego e bem-estar se extingue após completar os sessenta e cinco anos. Uma 

fração da população total compreendida nos Países Baixos, se depara com um crescente 

aumento no número de idosos, podendo-se constar que nesses países, a população estimada 

acima de sessenta e cinco anos expandiu de 8 por cento em 1950 para 13 por cento em 1995 e 

está previsto que se eleve para 21% até 2050. Caso esse quadro não se reverta, produzirá um 

aumento considerável nos gastos com previdência social. Dois fatos preocupantes e urgentes 

nestes países se referem a diminuição na taxa de contribuição de indivíduos com menos de 

sessenta e cinco anos e as despesas com  programas de transferência de renda destinadas a estas 

pessoas, tais como seguro de invalidez e regimes de reforma antecipada. Ultimamente o 

governo não tem medido esforços para garantir o acesso restrito para indivíduos que buscam 

ingressar no seguro de invalidez, com objetivo de conter os gastos com o programa, (ARIE 

KAPTEYN E KLAAS DE VOS 1999).  

Jonathan Gruber (1999) retrata que, no Canadá, o valor referente aos gastos nos quatro 

programas fundamentais de transferência destinada a população mais velha atingiu US $ 41 

bilhões em 1995, que correspondia 23% do orçamento federal e 5,3% do orçamento PNB nesse 

ano. Em 1970, o total de despesas foram somente de US $ 2 bilhões, para apenas 14% do 

orçamento federal e 2,3% do PIB. A tendência que se observa é que, seguindo nesse patamar, 

a proporção de pessoas com sessenta e cinco anos ou mais a pessoas de vinte a sessenta e quatro 

anos, crescerá de sua posição vigente de 19% para mais de 40% até 2075, ocorrendo ainda que, 

o Plano de Pensão tenderá a elevar-se a partir do seu nível atual de 5,6 por cento dos salários 

para mais de 14% até o ano de 2075. A cobrança de impostos sobre a folha de pagamento é 

indispensável para custear o programa de seguro social para indivíduos canadenses mais velhos 

contemplados com grandes programas de transferência por exemplo, programas de 

complemento de renda, seguro velhice e bolsa de emprego. Portanto, em meio ao constante 

desequilíbrio fiscal, o Canadá poderá encontrar-se na necessidade de executar possíveis 

reformas previdenciárias no decorrer dos anos que virão. 

De acordo com o documento POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW (2005 

p. 2) “a China é certamente um caso de envelhecimento acelerado, com a proporção da 

população com 60 anos de idade projetada para crescer de 10% em 2000 para 20% até 2025 e 

2050”. Em sua obra, relata que, no desenvolvimento econômico, as contribuições fundamentais 
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constituem uma obrigação tanto da receita fiscal quanto das pensões concedidas (ou requeridos) 

pelos patrões. Dois fatores preocupantes, encarados atualmente na China são, o crescimento da 

expectativa de vida, que força o aumento de gastos com benéficos por mais tempo e a 

diminuição na taxa de fertilidade, que resultam em menos trabalhadores contribuindo para 

cobrir maior número de beneficiados, criando assim, uma difícil tarefa para manter o equilíbrio 

do sistema. 

3.2 – LITERATURA NACIONAL 

Para Almeida e Mendes (2017 p. 7), “O problema da Previdência brasileira vem do 

rápido processo de envelhecimento da população, aliado ao fato de que o Brasil já gasta com 

aposentadorias e pensões um percentual excessivamente elevado do seu PIB”. Segundo seu 

estudo, esse infortúnio é preocupante para um país jovem, portanto devendo haver necessidade 

de reforma, pois sem a mesma, o Brasil deverá aumentar a carga tributária em dez pontos do 

PIB (R$ 630 bilhões) até 2060 para custear os elevados gastos com aposentadorias e pensões. 

Ainda, explica que, atualmente, as despesas com Previdência e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) já correspondem 54% de todos os gastos do governo federal, afora os juros. 

Almeida e Mendes (2017 p. 1) relata ainda que, “Sem reforma, em dez anos, atingirão no 

mínimo 63%, comprimindo os recursos para saúde, educação, segurança e demais rubricas”. E 

por fim, o autor explica que, nossa Previdência utiliza maiores recursos do PIB para sanar 

despesas com previdência, ao ser comparado com países como Alemanha, Bélgica e Noruega, 

todos com população mais velha e mais desenvolvidos que a nossa. 

Para Caetano et al. (2006), dois fatores imprescindíveis  para a sustentabilidade de um 

sistema  previdenciário são, de um lado, a razão de dependência previdenciária, ou seja, a 

encadeamento entre a quantidade de segurados e pagantes  de um regime de previdência e, de 

outro lado, a taxa de ressarcimento, isto é, a dependência entre o valor do benefício 

previdenciário e os pertinentes salários de contribuição. Caetano et al. (2006 p. 10) ressaltam 

que, “a conclusão geral é que o peso fiscal de um regime previdenciário é uma função crescente 

de sua taxa de reposição e de sua razão de dependência”. Assim, as variáveis qualitativas que 

definem a linha do plano previdenciário a respeito dos quatro quesitos essenciais que inquietam 

o cidadão comum motivado por sua própria previdência, são: os termos necessários para ter 

direito ao benefício de aposentadoria (quando é possível a aposentadoria), o valor do benefício  

(quanto receberá de aposentadoria), a retificação ou compensação de seu ordenado (como se 

ajusta a quantia do seu benefício) e, por fim, os  devidos pagamentos destinados ao regime de 

previdência, que irão confirmar o direito de ser contemplado com os benefícios. 
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Segundo Caetano (2016 p. 7), “os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

–IBGE (2013), indicam que a participação dos idosos definidos como pessoas de 65 anos ou 

mais, crescerá dos 8%, em 2015, para 27%, em 2060”. De acordo com o autor, há propensão 

do crescimento das despesas governamentais nos programas mais direcionados a população 

idosa, como previdência e benefícios assistenciais, bem como, em saúde, o qual, apesar de não 

se destinar unicamente aos idosos, inclina-se a ser mais dispendioso nesta faixa etária. Tão logo, 

Caetano, (2015 p. 7) afirma que “a previdência funcional não somente é cara, mas também 

regressiva, indicando se tratar de um problema fiscal e distributivo”. 

De acordo com Caetano e Miranda (2007 p. 9), “o pagamento de aposentadorias e 

pensões para o setor público e privado absorve 12% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil”. 

Este fato significa que, de cada R$ 10,00 produzidos no país, mais de 10% desse valor é 

utilizado para cobrir despesas com benefícios previdenciários. De modo geral, as despesas com 

previdência no Brasil em analogia a tudo aquilo que a nação produz são absolutamente altos. O 

autor descreve que, o Brasil ocupa a 14ª posição no quadro comparativo entre 113 países, 

encontrando-se próximo a países da Europa com população mais envelhecida e famosos por 

suas amplas redes de proteção social, como por exemplo Itália, Alemanha, França, Suíça, 

Bélgica e Suécia. 

Conforme Freitas (2017), ao averiguar a sustentabilidade das contas públicas, descreve 

que, ela representa sobretudo uma análise da movimentação de caixa onde se deve investigar o 

volume de arrecadação e das despesas com a previdência. A cerca dos aspectos atuariais, 

referente a taxação ou subsídio do contribuinte, o autor esclarece que: 

O contribuinte estará sendo subsidiado pelo sistema se o valor acumulado de suas 

contribuições for insuficiente para pagar sua aposentadoria durante o período 

esperado de sobrevida após sua saída do mercado de trabalho, se o valor acumulado 

das contribuições superar o fluxo esperado de aposentadoria, então o contribuinte está 

sendo tributado pelo sistema previdenciário”, (FREITAS 2017, P. 1). 

Para Freitas (2017 p. 1), “no sistema de repartição, as contribuições dos trabalhadores 

em atividade são utilizadas para pagar as aposentadorias e pensões dos atuais beneficiários”. 

Assim, conforme os trabalhadores em pleno exercício forem se aposentando, as aposentadorias 

e pensões serão pagas pelos futuros trabalhadores, e, deste modo almeja-se que o sistema seja 

sustentado.  

Giambiagi et al. (2007), descreve que o problema previdenciário brasileiro, tem sido 

afetado por três motivos: primeiro, o pequeno acréscimo do Produto Interno Bruto (PIB), 

somente 2,6% ao ano (a.a.) a partir do seu fortalecimento em 1994, segundo,  os elevados 

acréscimos nos efetivos valores do salário mínimo (SM) e do piso previdenciário de mais de 

100% concentrados nos últimos 13 anos que privilegiaram dois de cada três aposentados e 
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pensionistas, fato este, acabou  proporcionando aumentos de renda para estes aposentados e 

também foi acrescido o número de benefícios, e terceiro, a tolerância de uma legislação que ao 

possibilitar aposentadorias antecipadas, proporcionam  um incentivo formidável para aqueles 

que são contemplados com o benefício moderadamente com antecedência, sobrecarregando as 

contas públicas, amparando indivíduos que em outros países, ainda não estariam aptos para 

fazer jus ao benefício Giambiagi e Pastoriza (1998). Giambiagi et al. (2007) descreve ainda 

que, haja visto um novo modelo de reforma, deverá seguir as seguintes recomendações: 

Portanto, no menu de reformas que terão de constar da agenda nacional quando entrar 

em pauta o tema de uma terceira reforma previdenciária – que suceda às de FHC e de 

Lula de 2003 –, precisará ser incluído o princípio de que as regras de acesso aos 

benefícios previdenciário e assistencial terão de ser diferentes entre si, privilegiando  

tanto no valor quanto na idade a situação de quem contribuiu para o sistema durante 

anos. Isso corresponderá a adotar os incentivos adequados para, entre outras coisas, 

contribuir para o aumento da formalização no mercado de trabalho (GIAMBIAGI et 

al. 2007, p. 217). 

3.3 TEORIA ECONÔMICA: SUSTENTABILIDADE FISCAL 

De acordo com Lopreato (2006), a abertura financeira e a mobilidade dos capitais 

aumentaram a importância da política fiscal no tocante ao controle das contas públicas, 

afastando da posição keynesiana, o recente debate sobre política fiscal, concentrando os 

esforços na questão referente a sustentabilidade da dívida pública.  

O termo sustentabilidade fiscal, para Burnside (2004), diz respeito à solvência, ou seja, 

à capacidade do governo manter-se solvente enquanto cumpri suas obrigações e mantem suas 

políticas. Enquanto para Luporini (2006), sustentabilidade refere-se a um grau excessivo de 

acumulação de dívidas por parte do governo, onde o valor-presente da dívida é maior que os 

superávits fiscais esperados.  

A condução da política fiscal, monetária e cambial por parte dos governos, fez surgir o 

interesse por inferir sobre a sua sustentabilidade. Na década de 1990, a austeridade nos gastos 

passou a ser algo primordial, neste momento a literatura passou a apresentar várias técnicas 

econométricas, que tinham como condição de equilíbrio a ser satisfeita, a restrição orçamentária 

intertemporal. Uma vez atendida essa restrição podia-se assegurar a sustentabilidade de uma 

política fiscal. 

Segundo Blanchard (2007), usando a definição de déficit, a restrição orçamentária 

intertemporal do governo é 

𝐵𝑡 − 𝐵𝑡−1 = 𝑟𝐵𝑡−1 + 𝐺𝑡 − 𝑇𝑡                                             (1) 

ou, resolvendo para 𝐵𝑡 e reorganizando 

𝐵𝑡 = (1 + 𝑟)𝐵𝑡−1 + 𝐺𝑡 − 𝑇𝑡                                             (2)  
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Onde, a dívida no final do ano t (𝐵𝑡) é igual (1 + 𝑟) vezes a dívida no final do ano t – 

1(𝐵𝑡−1), mais o déficit primário durante o ano t, (𝐺𝑡 − 𝑇𝑡) (BLANCHARD, 2007, p. 525). 

O estoque inicial da dívida pode ser associado a um fluxo infinito descontado de receitas 

e despesas, com previsão perfeita, em um contexto intertemporal, que pode ser representado da 

seguinte forma: 

𝐵0 = lim
𝑛→∞

∏ (
1

1 + 𝑟𝑠
) 𝐵𝑛 + ∑ (

1

1 + 𝑟𝑠
)

𝑡

(𝐺𝑡 − 𝑅𝑡)

∞

𝑡=1

𝑛

𝑠=1

                (3) 

Como o governo não pode renegociar sua dívida infinitamente – pois os agentes 

econômicos podem achar que o governo está implantando um esquema Ponzi – o limite na 

equação (3) é nulo, fazendo com que a restrição orçamentária intertemporal do governo passe 

a ser, 

𝐵0 = ∑ (
1

1 + 𝑟𝑠
)

𝑡

(𝐺𝑡 − 𝑅𝑡)

∞

𝑡=1

                                          (4) 

Para investigar a sustentabilidade fiscal do governo americano no período de 1960 a 

1984, os primeiros a exploradores, Hamilton e Flavin (1985), através de literaturas distintas, 

manipularam testes de raiz unitária utilizando o déficit orçamentário no intuito de averiguar a 

estatística da restrição orçamentária intertemporal do governo.  

Seguindo a mesma linha de literatura, os autores Hakkio e Rush (1991), continuaram 

sua observação utilizando o teste de cointegração entre a despesa fiscal, incluindo juros, e a 

arrecadação fiscal. O desfecho do estudo concluiu que, a manifestação da sustentabilidade da 

economia americana durante a restrição orçamentária intertemporal do governo era atendida 

quando havia uma relação entre elementos integrados no teste referido anteriormente. 

No sentido de investigar a sustentabilidade da dívida americana, Bohn (1998) dar 

continuidade ao trabalho mediante a função de reação fiscal, este modelo não depende da taxa 

de juros. Neste sistema, haverá um comportamento favorável do superávit primário em função 

do aumento da relação dívida/PIB, conforme o modelo de restrição orçamentária intertemporal 

do governo for atendido. Para Bohn (2007), a sustentabilidade pode estar relacionada à 

estacionáridade alcançada com base em qualquer número limitado de diferenciações, ainda que 

os testes de raiz unitária e de cointegração sejam direcionados para não estacionáridade das 

séries. 

O estudo que  evidencia a sustentabilidade da dívida pública financiada por intermédio 

da senhoriagem no Brasil, é iniciado com Pastore (1994), e seu seguimento se deu através de 

Rocha (1997), Lupporini (2000), Garcia e Rigobon (2004), Simonassi e Arraes (2007) e Pereira 
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(2008) que proporcionaram ajustes  mais atualizados nas análises  metodológicas, teóricas e 

econométricas. Os autores apontam a senhoriagem como causadores da sustentabilidade da 

dívida no longo prazo, além de distinguir a insustentabilidade após o fortalecimento da 

economia. 

O presente trabalho, na busca pela avaliação da sustentabilidade da dívida 

previdenciária brasileira, contou com o suporte metodológico de estudos apresentados por 

Hamilton e Flavin (1985) e Hakkio e Rush (1991), conforme descritos em momento anterior. 

Para avaliar se as entidades correspondem a restrição orçamentaria intertemporal ao 

longo prazo, o estudo desse trabalho tem alicerce metodológico nessas literaturas descritas 

acima, tendo como premissa à análise da sustentabilidade da dívida pública de entidades 

governamentais. Prosseguindo com a mesma perspectiva, empregaremos o mesmo plano, de 

forma que, desta vez será direcionado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do 

Estado do Rio Grande do Norte, refletindo se este atende a restrição orçamentaria intertemporal 

do governo é sustentável ao longo do tempo. 
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4 - METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi feito uso da metodologia proposta por 

Hamilton e Flavin (1985) e Hakkio e Rush (1991). Os citados autores realizaram testes de raiz 

unitária e de cointegração, respectivamente, com o intuito de analisar a sustentabilidade da 

dívida pública de alguns governos, buscando identificar se os mesmos atendiam a sua restrição 

orçamentaria intertemporal. 

Para o desenvolvimento da metodologia primeiro observou-se se que o saldo da dívida 

previdenciária é estacionário. Os testes de raiz unitária apresentaram a seguinte hipótese: se 

indicarem estacionáridade da série saldo previdenciário, então o RPPS é solvente, caso 

contrário, ele indica insolvência. 

Segundo, foi observado se as séries de receitas e despesas previdenciárias são 

cointegradas. Em caso afirmativo, o RPPS é solvente, mais se as séries não apresentarem 

relação de cointegração, então o RPPS será considerado insolvente. O fato de o saldo 

previdenciário ser estacionário e de que exista uma relação de cointegração entre receitas e 

despesas, destacam que o quadro do RPPS pode ser considerado solvente.  

Isso não implica que o RPPS não necessite de ajustes, e sim que dada a situação do 

sistema – se possivelmente solvente – uma reforma estrutural pode vir a equacionar o 

descasamento entre os componentes do saldo previdenciário.   

4.1 ANÁLISE EMPÍRICA 

4.1.1 BASE DE DADOS E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

A base de dados utilizada é formada por rubricas1 previdenciárias, a saber: despesas e 

receitas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Norte, 

disponibilizados pelo CADPREV do Ministério da Previdência Social, e do saldo do RPPS, 

calculado a partir da diferença entre as séries de receita e despesa do sistema. As variáveis estão 

compreendidas entre 2001.01 e 2013.12, distribuídas de forma mensal, totalizando 156 

observações. O período compreendido entre 2001 e 2013, foi escolhido pela disponibilidade de 

dados ser referente a esse período. 

Com relação as variáveis, tem-se as receitas do RPPS, oriundas das contribuições dos 

militares (contribuição do ente relativa a remuneração dos militares, contribuição dos militares 

ativos, contribuição dos militares da reserva ou reformados e contribuição dos militares 

pensionistas), civis (contribuição do ente relativa a remuneração dos servidores civis, 

contribuição dos servidores civis ativos, contribuição dos servidores civis inativos e 

                                                           
1 Passaram a ser chamadas: despesa, receita, saldo previdenciário para facilitar a discursão. 
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contribuição dos pensionistas civis) e comuns (contribuição da unidade gestora relativa à 

remuneração dos servidores do RPPS, contribuição arrecadada diretamente pela unidade 

gestora, receitas de aplicações de recursos, recebimentos oriundos da compensação financeira 

e Outras). 

Já as despesas advêm dos civis (proventos e pensões dos civis), militares (proventos e 

pensões dos militares) e comuns (despesas administrativas, despesas com aplicações de 

recursos, pagamentos decorrentes da compensação financeira e outras despesas) e o resultado 

dessa diferença entre receitas e despesas previdenciárias corresponde ao saldo previdenciário 

do RPPS. Todas as séries foram deflacionadas pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – tendo abril de 2019 como ano base. 

4.2 TESTES EMPÍRICOS 

4.2.1 TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

Os testes de estacionáridade2 empregados no presente trabalho, são: DFGLS (formulado 

por Elliot, Rothenberg e Stock, 1996); o KPSS (KWIATKOWSKI et al, 1992); e o teste de 

Phillips-Perron (1988) – para verificar se as séries que compõem o modelo são estacionárias.  

O estudo de rubricas de receitas e despesas consiste em analisar o comportamento da 

série temporal do saldo. Caso a série seja explosiva ou não estacionária, observa-se a violação 

da restrição orçamentária intertemporal (4), sinalizando que a dívida em questão e insolvente. 

Caso contrário, observa-se à solvência da dívida, indicando que uma reforma possa equacionar 

os componentes do resultado do RPPS. 

4.2.2 TESTE DE COINTEGRAÇÃO 

O teste de cointegração proposto será o da análise dos testes do traço e do máximo valor 

próprio, proposto por Johansen (1988). Assim, se de acordo com os valores do teste do traço e 

do máximo valor próprio, for possível identificar a relação de cointegração entre as rubricas 

previdenciárias de receitas e despesas, sugere-se que o saldo previdenciário possui caráter não 

explosivo, evidenciando que a restrição orçamentária intertemporal (4) é atendida, sinalizando 

solvência da dívida em questão. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ver Gujarati e Porter (2011) 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com a ilustração do gráfico abaixo, pode-se concluir que, os resultados 

compreendidos entre 2001.1 a 2013.12 evidenciaram algumas mudanças referente as séries de 

receitas, despesas e saldos. Logo, pode-se averiguar que, no decorrer do período referente aos 

anos de 2001.1 a 2005.9, as despesas se apresentam maiores que as receitas, verificando-se, 

portanto, um saldo negativo. Em novo momento, especialmente a partir do ano de 2006.04, 

podemos constatar um determinado equilíbrio entre as séries de receitas, despesas e saldos, que 

notadamente, após esse espaço de tempo tem sua continuidade observada até o final do período 

analisado correspondente ao ano de 2013.12. Assim, de acordo com os resultados do gráfico 

mostrado a seguir, pode-se concluir que, mantendo-se nesse patamar, observando a queda nas 

despesas e o equilíbrio entre o crescimento das receitas e o saldo, poderá haver sustentabilidade 

no sistema previdenciário.  

Figura 1 – Evolução das receitas, despesas e saldo previdenciário. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do teste. 

Para analisar a sustentabilidade das séries previdenciárias, no intuito de obter a resposta 

de que as variáveis estudadas seguem um processo aleatório estacionário ou não, foram 

empregados os testes de Raiz Unitária e de Cointegração. Assim, foram usados os testes 

DicKey-Fuller Aumentado (ADF), KPSS (KWIATKOWSKI et al 1992) e o teste UR With 

Structural Break apresentado por (SAIKKONEN; LUTKEPOHL, 2002) e (LANNE et al 2002). 

Os testes de raiz unitária, apresentados na tabela 1, podem ser explicados da seguinte 

maneira: a série é considerada estacionária, quando o valor referente ao t estatístico se mantém 

acima do valor crítico, confirmando-se dessa forma que a série não tem raiz unitária, caso 

contrário , a série não é estacionária, e portanto aceita a hipótese nula (H0) de existência de raiz 

unitária. 
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Tabela 1 – testes conjuntos de raiz unitária 

                         TESTES 

VARIÁVEIS 
ADF KPSS DF – BREAKPOIT 

DESPESAS 

 

– 2.53 

(– 4.01) 

– 0.29 

(– 0.21) 

– 4.53 

(– 3.55) 
 

RECEITAS 
– 4.51 

(– 4.01) 

– 0.12 

(– 0.21) 

– 4.53 

(– 3.55) 

SALDO 
– 9.72 

(– 4.01) 

– 0.10 

(– 0.21) 

– 4.53 

(– 3.55) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do teste. 

  Obs.: valor crítico a 1% entre parêntesis. 

A Tabela 1 exibe os desfechos referente aos testes de raiz unitária realizados para as 

séries receitas, despesas e saldo previdenciários. Conforme verificado acima, o teste 𝐴𝐷𝐹 

assinala a não estacionaridade em sua série de despesas, mesmo assim, podemos observar que 

estas, encontram-se estacionárias nos demais testes. Entretanto, o teste destina-se 

principalmente a avaliação do saldo previdenciário, mostrando se o mesmo é ou não 

estacionário, onde, logo podemos constatar que o valor do t-estatístico, tem valor superior ao 

valor crítico, usando nível de significância 1%, confirmando assim a inexistência de raiz 

unitária, demonstrando assim que o mesmo é estacionário.  

Já nos testes ADF e DF – BREAKPOIT compreendendo às receitas, percebe-se que 

estas apresentam uma série estacionária, enquanto que no teste KPSS, o valor do t estatístico 

tem que ser menor que o valor crítico para que a série seja estacionária, onde podemos portanto, 

confirmar essa existência de acordo com os dados descritos na tabela acima. Em relação ao 

saldo previdenciário indica que os resultados dos testes, equiparam-se aos mesmos resultados 

obtidos nas receitas. Em resumo, quando valor o t-estatístico (valor calculado) é superior ao 

valor crítico, com exceção do teste KPSS, indica-se a inexistência de raiz unitária e a série é 

estacionária. 

Na Tabela 2, são apresentados os valores correspondentes a quantidade de termos de 

defasagens que devem ser incluídos no modelo. Determinar está quantidade de termos de 

defasagem é importante, porque segundo Gujarati; Porter (2011, p. 779) “incluir vários termos 

defasados consumirá graus de liberdade, sem mencionar a introdução da possibilidade de 

multicolinearidade; incluir muitas defasagens levará a erros de especificação”. Portanto, o 

critério que foi utilizado para evitar erros de especificação e manter o controle e os resultados 

mais aproximados, foi o critério da parcimônia. Sendo assim, adotamos no modelo o uso do 

menor número de lags entre os critérios de Akaike (AIC), Final Prediction Error (FPE), Schwarz 

(SC) e Hannan-Quinn (HQ).  
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Tabela 2 – Número de defasagens do modelo 

Critérios Número ótimo de lags 

Akaike Info Criterion 

Final Prediction Error 

Hannan-Quinn Criterion 

Schwarz Criterion 

8 

8 

1 

0 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do teste. 

De acordo com o teste de cointegração de Johansen et al (2000) é possível avaliar as 

relações de equilíbrio das séries de receitas, despesas e saldos, conforme os dados mostrados 

na tabela a seguir. Segundo o referido teste, para que a hipótese nula (𝐻0) seja rejeitada é 

necessário que os valores da estatística calculados sejam maiores que os valores críticos, se 

confirmando assim o processo de cointegração. Em outras palavras, conclui-se que a existência 

de cointegração demonstra a probabilidade de solvência do sistema previdenciário brasileiro. 

O autor analisa as quebras estruturais no teste de cointegração propiciando que os valores 

descobertos não sejam enviesados, isto é, não dispensa a hipótese nula de inexistência de 

cointegração, o que nega os princípios que pressupõem que a mesma deve existir. O resultado 

do Teste de cointegração com quebra estrutural aponta a presença de um vetor de cointegração, 

a um nível de significância de 1%. A seguir, na Tabela 3, será exposto a conclusão do teste de 

cointegração utilizado por Johansen (1988). 

Tabela 3 – Teste de Cointegração – Johansen (1988) 

Teste trace  

r0 Trace  

Statistic 

Critcal value 

(0.01) 

p-value 

0 47.34 19.93 0.0000 

1 22.06 6.63 0.0000 

Teste Maximum Eigenvalue 

r0 Max-Eigen 

Statistic 

Critcal value 

(0.01) 

p-value 

0 25.27 18.52 0.0006 

1 22.06 6.63 0.0000 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do teste. 

Portanto, os resultados dos testes realizados indicam que a solvência do sistema 

previdenciário do Estado do Rio Grande do Norte terá continuidade caso obedeça a esses 

parâmetros mostrados acima. Os desfechos destes testes, dessa forma, determina que a hipótese 

de que o saldo previdenciário não deve prosseguir numa tendência mais agressiva devido a 

existência de, no mínimo, uma relação de cointegração entre as rubricas previdenciárias de 
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receitas e despesas, demonstrando assim, que o saldo da previdência satisfaz a restrição 

orçamentária intertemporal, indicando solvência da dívida previdenciária. 

Então, conforme as análises dessas proposições, para o período de 2001.01 a 2013.12, 

os testes de raiz unitária e de cointegração destacaram solvência do déficit previdenciário do 

Estado do Rio Grande do norte, visto que, os testes de raiz unitária revelaram que a série do 

saldo previdenciário mantem-se estacionário, havendo também  uma relação de cointegração 

entre as séries de receitas e despesas previdenciária, o que implica na solvência do sistema 

previdenciário do Estado do Rio Grande do Norte, lembrando que, ambos os testes, indicam a 

existência de duas equações de cointegração entre as séries de receita e despesa do RPPS. 
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6 – CONCLUSÕES 

Diante da atual conjuntura econômica nacional e estadual, que tem implicações diretas 

na arrecadação previdenciária, decidiu-se analisar o sistema previdenciário do Estado do Rio 

Grande do Norte, para o período compreendido entre 2001 e 2013. Este estudo teve como 

objetivo fazer uma investigação a respeito da atual conjuntura do sistema Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio grande do Norte, avaliando se ele é ou não 

solvente, ou seja, se ele atende a restrição orçamentaria intertemporal, mostrada na equação 

(4), descrita na terceira seção deste trabalho. De acordo com obras de alguns autores, verifica-

se a preocupação dos governos em manter contas previdenciárias o mais equilibrado possível 

e, baseando nisso, a solução mais apontada pelos gestores dizem respeito a ideia de aumentar o 

volume arrecadação, fato este causador de enorme repercussão sobre os empregadores que 

presenciaram suas alíquotas destinadas a previdência passarem de 3% em 1940 para 22% no 

final do século vinte (OLIVEIRA; BELTRÃO; PASINATO, 1999). 

De acordo com os testes de raiz unitária para o saldo previdenciário do Regime Próprio 

de Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio grande do Norte, foi avaliado que o mesmo é 

solvente, ou seja, também atende a restrição orçamentaria intertemporal (equação (4)). De 

acordo com o teste de cointegração apresentado na metodologia do presente trabalho, o Regime 

Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio grande do Norte, apresenta-se como 

solvente, dada a análise dos testes do traço e do valor máximo próprio. Portanto, podemos 

concluir que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio grande do Norte 

evidencia estacionáridade das séries, receitas, despesas e saldo previdenciário, ou seja, 

apresenta uma tendência não explosiva, revelando assim estabilidade das séries, nos permitindo 

considerar que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Rio grande do 

Norte segue uma a trajetória sustentável no longo prazo, ou seja, o regime pode ser considerado 

solvente, nos moldes em que se apresenta, e diante dos dados disponibilizados no período 

analisado, compreendido entre 2001.1 a 2013.12. Desta forma atendendo aos objetivos 

propostos.  

Portanto, o desfecho que podemos considerar sobre o cenário observado neste trabalho 

acerca do RPPS do Estado do Rio Grande do Norte, baseado nos estudos teóricos e 

metodológicos apurados durante essa análise, é que, no longo prazo o regime apresenta 

sustentabilidade. Mais diante da atual conjuntura, social, econômica, demográfica e política, 

vivenciada em nosso pais, faz-se necessário pondera sobre a necessidade de reformas no RPPS 

do Rio Grande do Norte, mesmo que sejam apenas estruturais no sentido de obter um melhor 

desempenho no valor do saldo previdenciário, que por sua vez, depende também da forma de 
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arrecadação, e políticas de controle que incidem sobre as receitas e despesas. Tal melhoramento 

do saldo, se faz necessário para que o governo tenha controle sobre as contas públicas, sendo 

que para isso, o mesmo deve acompanhar as tendências e expectativas previstas ao longo prazo, 

conforme elencadas em momento anterior nas literaturas internacional e nacional, que 

repercutirão nos anos seguintes. 
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