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Nosso objetivo









Não podemos ignorar os reais problemas do Regime 
Próprio de Previdência Social





Quais os Regimes de 
Previdência existentes 

hoje no Brasil?



O que é EAPC e EFPC?



Quais as principais 
diferenças entre as EAPC 

e EFPC?
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Regimes de Previdência

Regime Geral

Base: CF, art. 201

Obrigatório

Repartição Simples

Deficitário

Regimes Próprios

Base: CF, art. 40

Obrigatório

Repartição Simples e Capitalizado

Deficitário

Regime Previdência Complem.

Base: CF, art. 202

Facultativo

Capitalizado

Superavitário

Entidades abertas:

(EAPC)

•Acesso a todos;

•Fins lucrativos;

•S/A;

•Fiscalização SUSEP/MF.

Entidades fechadas

(EFPC)

•Identidade de grupo;

•Finalidade não lucrativa;

•Fundação / sociedade;

•Fiscalização PREVIC/MF.

PATROCÍNIO

PÚBLICO

LC 108

PATROCÍNIO

PÚBLICO e/ou 

PRIVADO

LC 109



Os Planos de Benefícios do 
RPPS são na modalidade de 

Benefício Definido.

Qual a modalidade dos Planos 
de Benefícios na Previdência 

Complementar dos Servidores 
Públicos?



As contribuições do RPPS 
são coletivas e solidárias.

Como são as contribuições 
na Previdência 

Complementar dos 
Servidores Públicos?



Os benefícios no RPPS são 
vitalícios.

Como são os benefícios na 
Previdência 

Complementar dos 
Servidores Públicos?



Respondendo a 

pergunta tema...





Cenário do RPPS 

no Brasil





BRASIL - O PAÍS DOS IDOSOS

Em 1950, havia 2,6
milhões de idosos.

Hoje, são 20,5 milhões de
idosos.

Em 2050, estimativa de 65
milhões de idosos.

Ano Milhares %

2000 14.373 8,2%

2005 16.799 9,0%

2010 20.016 10,3%

2015 24.394 12,0%

2020 29.645 14,1%

2025 35.826 16,6%

2030 41.576 18,9%

2035 47.178 21,1%

2040 53.357 23,8%

2045 59.813 26,7%

2050 64.686 29,0%

• Fonte: ONU



Evolução da Taxa de Fecundidade



Fecundidade por Região - Brasil



http://www.valor.com.br/brasil/4222000/rombo-da-previdencia-aumenta-e-chega-quase-r-200-
bi-em-2016

http://www.valor.com.br/brasil/4222000/rombo-da-previdencia-aumenta-e-chega-quase-r-200-bi-em-2016


http://zh.clicrbs.com.br/rs/noti
cias/politica/noticia/2016/12/r
eforma-da-previdencia-nao-
inclui-setores-com-rombos-
bilionarios-8655620.html

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/noticia/2016/12/reforma-da-previdencia-nao-inclui-setores-com-rombos-bilionarios-8655620.html


http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/noticia/2016/12/reforma-da-
previdencia-nao-inclui-setores-com-rombos-bilionarios-8655620.html

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/noticia/2016/12/reforma-da-previdencia-nao-inclui-setores-com-rombos-bilionarios-8655620.html


http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/noticia/2016/12/reforma-da-
previdencia-nao-inclui-setores-com-rombos-bilionarios-8655620.html

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/noticia/2016/12/reforma-da-previdencia-nao-inclui-setores-com-rombos-bilionarios-8655620.html


http://oglobo.globo.com/economia/previdencia-dos-estados-tem-rombo-de-24-trilhoes-18720487

http://oglobo.globo.com/economia/previdencia-dos-estados-tem-rombo-de-24-trilhoes-18720487


http://oglobo.globo.com/economia/previden

cia-dos-estados-tem-rombo-de-24-trilhoes-

18720487

http://oglobo.globo.com/economia/previdencia-dos-estados-tem-rombo-de-24-trilhoes-18720487


http://oglobo.globo.com/economia/previden

cia-dos-estados-tem-rombo-de-24-trilhoes-

18720487

http://oglobo.globo.com/economia/previdencia-dos-estados-tem-rombo-de-24-trilhoes-18720487


Proposta de 

Emenda à 

Constituição



Atualmente na Constituição

Art. 40 ...

§ 14. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, desde que
instituam regime de previdência
complementar para os seus servidores
titulares de cargo efetivo, poderão
fixar, para o valor das aposentadorias e
pensões a serem concedidas pelo
regime de que trata este artigo, o
limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art.
201.

Proposta de Emenda à Constituição

Art. 40 ...

§ 14. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, que
mantiverem o regime de previdência
de que trata este artigo, fixarão o limite
máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de
previdência social para o valor das
aposentadorias e pensões e instituirão
regime de previdência complementar
para os seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo.



Atualmente na Constituição

Art. 40 ...

§ 15. O regime de previdência
complementar de que trata o § 14 será
instituído por lei de iniciativa do
respectivo Poder Executivo, observado
o disposto no art. 202 e seus §§, no
que couber, por intermédio de
entidades fechadas de previdência
complementar, de natureza pública,
que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios
somente na modalidade de
contribuição definida.

Proposta de Emenda à Constituição

Art. 40 ...

§ 15. O regime de previdência
complementar de que trata o § 14 será
instituído por lei de iniciativa do
respectivo Poder Executivo e oferecerá
aos participantes planos de benefícios
somente na modalidade de
contribuição definida, observado o
disposto no art. 202.



Atualmente na Constituição – Art. 202

• RPC organizado de forma autônoma em relação ao RGPS;

• Facultativo e regulado por lei complementar;

• Assegura o pleno acesso às informações relativas à gestão dos planos;

• As contribuições do empregador não integram o contrato de trabalho e a
remuneração dos participantes;

• Paridade de contribuição e vedação de aporte de recursos pelo Ente Federado,
salvo na qualidade de patrocinador;

• Lei complementar disciplinará a relação do Ente com a EFPC (LC 108/2001);

• Lei complementar estabelecerá requisitos dos Conselhos e Diretorias das EFPC.



Proposta de Emenda à Constituição

Art. 15. A União e os Entes Federados deverão adequar os regimes de previdência
dos servidores titulares de cargos efetivos ao disposto nos § 14 e § 20 do art. 40
da Constituição no prazo de dois anos, contado da data da promulgação desta
Emenda.



Como está o 

andamento da 

PEC?



Realização de 3 audiências públicas na Comissão Especial da PEC 287

• Dia 07/03/2017 – Critérios Diferenciados para Aposentadoria:

• Condições dos profissionais em atividade de risco:

• Caracterização por categoria profissional;

• Limite de idade e tempo de contribuição;

• Fórmula de cálculo do benefício;

• Tempo cumprido em atividade efetivamente sujeita a risco.

Informações da Assessoria Parlamentar da ABRAPP



Realização de 3 audiências públicas na Comissão Especial da PEC 287

• Dia 08/03/2017 – Critérios Diferenciados para Aposentadoria:

• Condição dos profissionais em atividade prejudicial à saúde:

• Caracterização por categoria profissional no RPPS ou no RGPS;

• Limite de idade e tempo de contribuição;

• Fórmula de cálculo do benefício;

• Tempo cumprido em atividade efetivamente prejudicial à saúde;

• Condição dos professores;

• Histórico da proteção constitucional;

• Motivos para o tratamento diferenciado: prejudicialidade à saúde.

Informações da Assessoria Parlamentar da ABRAPP



Realização de 3 audiências públicas na Comissão Especial da PEC 287

• Dia 09/03/2017 – Regime Próprio do Servidor Público:

• Previdência Complementar do Servidor Público;

• Regras de Transição;

• Fórmula de Cálculo da Aposentadoria e Pensão;

• Cumulatividade de Benefícios.

Informações da Assessoria Parlamentar da ABRAPP



• A reforma proposta acaba com as aposentadorias especiais para servidores
sujeitos à atividade de risco, como os policiais e bombeiros, bem como para os
professores de ensino infantil, fundamental e médio, tanto do serviço público
quando do privado;

• Também para as aposentadorias especiais, a reforma estabelece uma regra de
transição para homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais;

• A comissão especial que analisa a reforma da Previdência (PEC 287/16) deve
discutir e votar na primeira quinzena de abril o parecer que será apresentado
pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia;

Notícias distribuídas pela Agência Câmara



• O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, defendeu
regras mais rígidas para gestores públicos que não repassarem aos sistema
previdenciário a contribuição a que são obrigados;

• Segundo o parlamentar, uma das ideias a serem analisadas é transformar em
crime de responsabilidade de prefeitos e governadores o “calote” ao sistema
previdenciário.

Notícias distribuídas pela Agência Câmara



Folha de São Paulo

• Temer disse que não abre mão da idade mínima proposta para aposentadoria,
65 anos, da regra de transição para os que estão perto de se aposentar e da
redução do valor assegurado à pensão por morte;

• Auxiliares presidenciais admitem que o Governo, para manter os pontos
principais da reforma, poderá aceitar o fim da isenção tributária concedida a
entidades filantrópicas e a manutenção de tratamento especial para
aposentadoria de policiais;

• A nova fórmula de cálculo proposta para a aposentadoria, que prevê 49 anos
de contribuição para ter direito ao benefício integral, também é apontada por
integrantes da equipe política como um ponto em que o governo pode ceder.



O que podemos observar 
sobre os pontos que estão 
sendo discutidos sobre a 

PEC 287/16?



Respondendo a 

pergunta tema...





“Somos o que repetidamente 
fazemos. Portanto, a excelência
não é um feito, mas um hábito”.      

Aristotéles apud Silva 2005. 




