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O Sistema de Previdência



RGPS: 30,4 milhões beneficiários
Resultado Previdenciário: R$ - 203,3 bilhões

RPPS: 8,1 milhões beneficiários
Resultado Previdenciário: R$ - 89,7 bilhões

Pilar 1

4,8 milhões beneficiários Pilar 0
Fontes: RGPS (BEPS Abril 2019); RPPS (RREO Abril 2019 – previsão atualizada); RPC (Relatórios SURPC/PREVIC)

Resultado previdenciário= receitas - despesas.

População: 14 milhões 
Patrimônio: R$ 1,75 trilhões (26% do PIB)

Pilar 3

Benefício Assistencial (BPC –LOAS) 
Não contributivo

Previdência Social 
(RGPS e RPPS)

obrigatório por repartição
Contributivos

Sistemas complementares obrigatórios 
por capitalização

Sistemas complementares 
voluntários 

(RPC)

Atualmente inexistentePilar  2

Sistemas 
complementares 

obrigatórios 
(RPPS)

capitalização

PILARES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL



LEGISLAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA  DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RGPS

RPPS

RPC

Regime Geral de Previdência Social - (art. 201, CF)

Leis n°8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991.

Regimes Próprios de Previdência Social (art. 40 E 2 01, CF)
(servidores públicos)

Lei n°9.717, de 27 de novembro de 1998
Política de investimentos: Resolução CMN nº 3.922/2010

Regime de Previdência Complementar  (art. 202, CF)
Leis complementares nº 108 e nº 109, ambas de 29 de maio de 2001

Política de Investimentos: Resolução CMN nº 4.661/2018

• Estatuto dos Militares – Lei 6.880/80

• BPC – Lei 8.742/93 (Loas)



O Regime de Previdência 
Complementar - RPC



FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO RPC
• Regime facultativo, autônomo, não integra o contrato de trabalho e baseado na constituição de

reservas (Art. 202)

• Apenas EFPC de natureza pública, pode administrar o RPC dos Entes Federativos ( Art. 40, § 15)

• Os Entes Federativos devem instituir o RPC, na condição de patrocinador, para poder limitar o

valor das aposentadorias e pensões do RPPS ao teto do RGPS ( Art. 40, § 14)

• A contribuição normal do Ente Federativo não poderá exceder a do segurado (Art. 202, § 3º)

• É facultado aos antigos servidores dos Entes Federativos poderem aderir ao RPC



LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Lei Complementar nº 
108/2001

Regras específicas para as 
EFPC de patrocínio público e 
seus respectivos planos

Estrutura de governança
Regras para Dirigentes
Planos de benefícios
Nível de contribuição

Lei Complementar nº 
109/2001

Regras gerais de 
funcionamento para o RPC e 
específicas para as EFPC e 
EAPC e seus planos de 

benefícios



QUEM PODE CRIAR PLANOS NA EFPC – LC. 109/01

Patrocinadores

• Pessoa jurídica que cria plano de benefício
previdenciário para os seus empregados,
a ser administrado por uma EFPC

• Tipo de vinculo: empregatício

• Podem ser patrocinadores: qualquer
empresa ou grupos de empresas e a
União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios e suas respectivas autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades
de economia mista

Instituidores

• Pessoa jurídica de caráter profissional, classista
ou setorial que cria plano de benefício
previdenciário para os seus associados ou
membros, a ser administrado por uma EFPC

• Tipo de vinculo: associativo

• Podem ser instituidores: conselhos
profissionais, entidades de classe, sindicatos,
centrais sindicais, cooperativas e associações
profissionais, organizações setoriais que
congregam Pessoas Jurídicas



QUEM PODE CRIAR PLANOS NA EAPC – LC. 109/01

Averbadora

• Pessoa jurídica que propõe a 
contratação de plano coletivo, 
ficando investida de poderes de 
representação, exclusivamente 
para contratá-lo, sem participar 
do custeio

• Podem ser Averbadora:    
empresa, sindicato, associação

Instituidores

• Pessoa jurídica que propõe a 
contratação de plano coletivo, 
ficando investida de poderes de 
representação, exclusivamente 
para contratá-lo com a EAPC, e 
que participa, total ou 
parcialmente, do custeio

• Podem ser Instituidores:  
empresas privadas

(*)  Parágrafo único do art. 36: permita as Sociedades Seguradoras que operam exclusivamente o ramo vida.



COMPARATIVO



COMPARATIVO



*Inclui planos assistenciais
**Dados de Dezembro de 2018

EFPC

295

Ativos Totais

R$ 916,93 
bilhões

Percentual 
PIB

13,4%

Planos *

1.114
Patrocinadores
/Instituidores

3.194

Participantes e 
Assistidos**

3,3 milhões

Fonte: Previc / Março 2019 Elaboração: CGEAC/SURPC

EAPC

44

Ativos Totais*

R$ 842,2 
bilhões

Percentual do 
PIB*

12,3%

Prêmios e 
contribuições 

em  2018

R$108,1 bi 

Resgates em 
2018

R$ 68,5  
bilhões

Participantes**

13,1 milhões

* Dados de Dezembro de 2018
** Dados de Dezembro de 2017

Fonte: Fenaprevi / Elaboração: CGEAC/SURPC

GRANDES NÚMEROS DO RPC



As EFPC para Entes Federativos



CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EFPC

• Pessoa jurídica (CNPJ próprio) de direito privado, autônoma e com objetivo exclusivo de administrar um ou
mais planos de benefícios

• Estatuto da EFPC: define a estrutura administrativa, cargos e/ atribuições, além da forma de funcionamento
da entidade

• As responsabilidades das EFPC não se confundem com as das patrocinadoras e as responsabilidades das
patrocinadoras são independentes, não se confundem entre elas e não existe a obrigatoriedade de
solidariedade

• O patrimônio administrado pela EFPC não se mistura com o dos patrocinadores
• O patrimônio administrado é segregado por Planos de Benefícios (CNPB) e Plano Administrativo (PGA) e

não se comunicam
• Pode sofrer Intervenção ou Liquidação Extrajudicial



EFPC CRIADA POR ENTE FEDERATIVO 
(PATROCINADOR PÚBLICO)

Plano de benefícios 

na modalidade de 

Contribuição 

Definida

ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA: 

Conselho Deliberativo
(6 membros);
Conselho Fiscal     
(4 membros) e 

Diretoria Executiva.  

A contribuição do 
patrocinador não poderá 
exceder a do participante 

Aplica-se a lei de 
licitação  e 

contratação de 
funcionários por meio 
de concurso público.
Servidores podem ser 

requisitados

A EFPC é autônoma, de natureza pública, tem 
personalidade jurídica própria, não possui finalidade 
lucrativa e seu patrimônio não se mistura com o dos 

Patrocinadores (§ 15 do art. 40 da CF)



• Gerir o plano e aplicar o Regulamento

• Concessão, cálculo e pagamento de benefícios

• Controle de contribuições e saldos de participantes

• Aplicação do recursos

• Encaminhar informações para a Previc e disponibilizar aos Participantes e Assistidos:

• Balancete, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis e de Investimentos

• Avaliação Atuarial e Demonstrativo População e Benefícios

• Auditoria Independente

• Outras informações (Cadastro da EFPC e dirigentes)

DAS OBRIGAÇÕES DAS EFPC



CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

• Definição: Planejamento previdenciário que o patrocinador faz para seus empregados ou o instituidor
faz para seus associados

• Todo plano tem um CNPB, um Regulamento e Nota Técnica Atuarial – NTA (demonstração das
premissas ou hipóteses atuariais utilizadas na estruturação do Plano de Benefícios)

• Tipos de benefícios oferecidos:

• Benefícios programados:  Existe a previsão de sua concessão (ex: Aposentadoria por idade ou 
tempo de contribuição)

• Benefícios de risco ou não programado (podem ser terceirizados):  Não existe a previsão de sua 
concessão. (ex: Invalidez e Pensão)

• Institutos: Resgate, BPD, Autopatrocínio e Portabilidade



PEC 06/2019 – A Nova Previdência



LEGENDA

Em Funcionamento 12

Plano Autorizado 1

Entidade Autorizada 1

Lei Aprovada 6

Projeto no Legislativo 4

Em Estudos 4
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EFPC - ENTES FEDERATIVOS



ALTERAÇÕES NOS ARTIGOS 40 e 202 DA CF

* Necessidade de Lei Complementar para EAPC administrar plano de benefício. Art.34 do Substitutivo



Opções dos Entes Federativos para 
instituição do RPC



VANTAGENS DO RPC

Para o ENTES:

• Desvincular o valor da remuneração dos servidores
em atividade dos proventos de aposentadorias no
RPPS

• Estabelecer o teto do INSS para o RPPS e Diminuir
as despesas futuras com o RPPS

• Reduzir os riscos futuros associados ao modelo
exclusivamente de repartição

• Impacto positivo nas contas públicas no médio e
longo prazo;

• Lei de Responsabilidade Fiscal

• Possibilitar o aumento de recursos para outras
áreas como educação e saúde

Para o servidor:

• Possibilitar a manutenção do nível de renda da
ativa

• Diversificação das fontes de pagamento do
benefícios: RPPS + RPC

• Equidade - contribuições dos participantes e
patrocinadora são vertidas para conta individual

• Potencial de rentabilidade superior – investimentos
em renda fixa, renda variável e outros

• Possibilidade de acompanhar e controlar o saldo e
a rentabilidade de sua conta

• Possibilidade de cobertura de benefícios não
programados



C
u
st
o

Complexidade

Adesão 

a Plano

Criação 

de Plano

Criação 

de Entidade

1 - Adesão a Plano
• Convênio de Adesão (Resolução CGPC nº 08/2004)

2 - Criação de Plano 
• Regulamento (Resolução CGPC nº 08/2004)
• Avaliação e Nota Técnica Atuarial (Resolução CGPC nº 08/2004)

(+) Adesão a Plano

3 - Criação de Entidade

• Estatuto (Resolução CGPC nº 08/2004) 

• Diretoria, Conselhos Deliberativo e Fiscal, Pessoal, Sistemas, 
Contabilidade, Atuário, Financeiro e Auditoria.

(+) Adesão a Plano (+) Criação de Plano 

OPÇÕES PARA A INSTUTUIÇÃO DO RPC – ENTE FEDERATIVO



Análise de Viabilidade do Plano Administrativo

• Projeção mensal ( Receitas x Despesas ) com base no potencial número de participantes

• Mínimo, 2 (dois) anos iniciais de funcionamento

• Receitas: % das contribuições do patrocinador e participantes para o Plano Administrativo

• Despesas administrativas: sistemas, contabilidade, atuária, funcionários e etc.

• Riscos:

• Não atingir o número de participantes previstos

• % de contribuição para as Despesas Administrativas a ser cobrado desestimular a entrada de
participantes ou conflitar com os limites legais

CRIAÇÃO DE ENTIDADE



fonte: SURPC/2019

CUSTOS ADMINISTRATIVOS



• Caraterísticas:

• Administra vários Planos com independência patrimonial

• Um Plano por Ente ou Um plano para vários Entes ( Escala )

• Responsabilidades dos patrocinadores continuam sendo independentes

• Vantagens para Patrocinadora:

• Sem custo de criação de uma EFPC ( estrutura física, conselhos e diretoria, sistemas, pessoal especializado e serviços)

• Melhor viabilidade do projeto de previdência complementar

• Realização de todas as atividades gerenciais, administrativas e operacionais

• Maior agilidade na instituição do RPC

• Custos Administrativos rateados

• Ganhos de escala na administração dos ativos e despesas administrativas

• Possibilidade do Ente Federativo, a qualquer momento, criar sua própria EFPC

EFPC MULTIPATROCINADA



(*) Inscrição automática

EFPC DE NATUREZA PÚBLICA - MULTIPATROCINADA



Orientações para os Entes Federativos



• Constituir grupo de trabalho

• Conhecer a legislação e EFPC em funcionamento (estrutura, sistemas e serviços, custos e custeio administrativo)

• Realizar estudo da massa de servidores, englobando o Executivo, Legislativo e Judiciário (idade, sexo, cargo, dependentes 

remuneração, política salarial )

• Definir as questões em relação ao Plano de Benefício:

• Público-alvo

• Extensão do plano aos atuais servidores (condições e incentivos)

• Tipos de coberturas a serem oferecidos (tempo de serviço, idade, invalidez, pensões)

• Base do salário de contribuição e de benefício do participante (salário, função e gratificação)

• Definir o limite máximo de contribuição da Patrocinadora

• Realizar estudo de viabilidade para adesão ou criação de plano e de EFPC

ESTUDO PARA INSTITUIÇÃO DO RPC 



ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI

• Dotação orçamentária para as despesas de implantação do RPC

• Previsão de adesão ou criação de EFPC

• Previsão de novas Patrocinadoras, no caso de criação de EFPC

• Definir público abrangido pelo Plano: detentores de mandato eletivo, membros dos Poderes, servidores de autarquias e 

fundações, tribunais de contas e defensorias, cargos de confiança, professores, polícia e bombeiros

• Benefícios mínimos: programados e de riscos

• Previsão de terceirização de risco

• Migração do Regime para os antigos servidores

• Percentual máximo de contribuição da Patrocinadora

• Forma de repasse das contribuições



PRODUTOS DA SURPC

previdencia.gov.br



Marcia Paim Romera
Coordenadora-Geral de Diretrizes e Políticas de Previdência 

Complementar
sppc.coarg@previdencia.gov.br





Anexos



Sistema de Previdência

Regime Geral  
RGPS

Regimes Próprios 
RPPS

Previdência 
Complementar 

RPC

Obrigatório e Contributivo

• Repartição Simples

Obrigatório e Contributivo

• Repartição Simples

Capitalização/ Reservas

* Substitui o RGPS 

Facultativo

• Capitalização

* Não substitui o RGPS e RPPS



MODALIDADES DE PLANOS  
(§ 1° do art. 18 da LC. 109/01 e Resolução CGPC nº 16/2005)

• Os participantes têm a garantia do recebimento dos benefícios programados no 
valor ou nível previamente estabelecido;

• As contribuições são definidas, atuarialmente, com a finalidade de assegurar a 
concessão e manutenção dos benefícios, podendo variar ao longo dos anos. 

BENEFÍCIO DEFINIDO - BD

• O valor dos benefícios programados será com base no saldo de conta 
acumulado para o participante, advindo de suas contribuições, da patrocinadora 
e da rentabilidade dos recursos investidos;

• As contribuições são predefinidas livremente pelo participante e pela 
patrocinadora. 

CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA – CD 

• Nessa modalidade de plano, os benefícios programados e as contribuições são a 
combinação das modalidades de Benefício Definido e Contribuição Definida . 

CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - CV



Constituição o art.40
• § 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar

para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem
concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201.

PEC 06/2019

• § 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão regime de previdência complementar para seus
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social para o valor da aposentadorias e das pensões no regime próprio de previdência social de que trata este
artigo, ressalvado o disposto no §16.

Substitutivo

• § 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo,
regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência
social, ressalvado o disposto no § 16.

PROPOSTA PARA:



PROPOSTA NO RPC:
Constituição o 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 parágrafos, 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.

PEC 06/2019

• § 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder
Executivo, que oferecerá aos participantes plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observado o
disposto no art. 202 e que poderá autorizar o patrocínio de plano administrado por entidade fechada de previdência
complementar instituída por ente federativo, bem como, por meio de licitação, o patrocínio de plano administrado por entidade
fechada de previdência complementar não instituída pelo ente federativo ou por entidade aberta de previdência complementar.

* Prazo de 2 anos para instituição. Art. 16

Substitutivo

• § 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade
contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência
complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

* Prazo máximo de 2 anos para instituição. § 6º do Art. 9º.

* Necessidade de Lei Complementar para entidade aberta administrar plano de benefícios de Ente Federativo. Art.34



Constituição o art.202
• § 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias,

fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades
fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.

PEC 06/2019

• Sem alteração;

Substitutivo

• § 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de
benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.

PROPOSTA NO RPC:



Constituição o art.202
• § 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou

concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada.

PEC 06/2019

• Sem alteração;

Substitutivo
• § 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou

concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades de previdência complementar.

PROPOSTA DA PEC 06/2019 NO RPC:



Constituição o art.202
• § 6º A lei complementar a que se refere o § 4º deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das

diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de
decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

PEC 06/2019

• Sem alteração;

Substitutivo

• § 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de
previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4° e disciplinará a inserção dos participantes nos
colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação.

PROPOSTA DA PEC 06/2019 NO RPC:


