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Conceitos Básicos e Motivação



Conceitos Básicos
• Def.: Seguridade Social (Constituição Federal, artigo194): conjunto integrado de ações de iniciativa dospoderes públicos e da sociedade, destinadas aassegurar os direitos relativos à saúde, àprevidência e à assistência social.
• Def.: Previdência: conjunto de instituições, públicasou privadas, que atuam na assistência aos cidadãosem caso de perda de capacidade laborativa emfunção de idade, doença, invalidez, desempregoinvoluntário, maternidade, reclusão e morte.



• Razão de Dependência = (população inativa) / (população potencialmente ativa).
• População inativa: população de 0 a 14 anos de idade e de 65 anos ou mais; 
• População potencialmente ativa: população de 15 a 64 anos de idade.

Conceitos Básicos (cont.)



Motivação
• Teoria do Ciclo de Vida: Modigliani e Brumberg (1954 e 1980);

Lee (1994) Carroll e Summers (1989)



• Poupança e crescimento econômico;

Motivação (cont.)

Misztal (2011)



Motivação (cont.)

Fonte: Silva (2016).



Histórico da Seguridade Social



• Império Romano: (séc. II) Imperador Trajano instituiu fundações paraalimentar pobres e crianças;
• Califado Rashida: (séc. VII) impostos usados para provisão de renda apobres, idosos, órfãos e viúvas;
• Dinastia Song: (séc. X): imperadores estabelecem asilos, hospitais públicose abrigos para pobres;
• Europa Medieval: instituições católicas descentralizadas (paróquias,dioceses e mosteiros) mantinham hospitais e asilos com recursos doados:

– Espanha (séc. VI): bispo Masona funda primeiro hospital espanhol;
– França e Alemanha (séc. X): hospitais e asilos mantidos por monges beneditinos;

Seguridade Social (Idade Antiga e Idade Média)



Seguridade Social (Idade Moderna)
• Antiga Lei dos Pobres:

• Criada no reinado da Rainha Elizabeth I (1601);
• Beneficiários: pobres, doentes ou idosos;
• Benefícios: comida, roupa, dinheiro, abrigo.
• Administração local: 15 mil paróquias;
• Financiamento: impostos locais;



Seguridade Social (Idade Contemporânea)
• Nova Lei dos Pobres (1834):

• Objetivo: diminuir a carga tributária necessária à concessão dosauxílios determinados pela Antiga Lei dos Pobres;
• Administração centralizada;
• Auxílio condicionado à participação nas Casas de Trabalho.



• Relatório Beveridge (1942): base para a abolição da Lei dosPobres e para a criação do Estado de Bem-Estar Social Inglês.
• 5 Males: escassez, ignorância, doença, miséria e ociosidade.
• Proposta: contribuição semanal paga por todos os trabalhadorese benefícios em caso de doença, desemprego, aposentadoria ouviuvez.
• Convencimento do Parlamento: benefícios para a indústria:

• Redução de custos;
• Aumento de produtividade;
• Aumento da demanda.

Seguridade Social: Caso Inglês



Seguridade Social: Caso Inglês (cont.)
• Lei do Seguro Nacional (1946): estabelece sistema de seguridade socialno Reino Unido:

• Contribuição semanal de todos os trabalhadores;• Benefício: auxílio-creche; auxílio-funeral; seguro-desemprego; pensão;seguro-saúde; aposentadoria.
• Lei de Assistência Nacional (1948): extingue a Nova Lei dos Pobres.

• Benefícios para quem não pagava o seguro nacional: inválidos, mães solteiras,idosos e moradores de rua;

• Seguro Nacional de Acidentes Industriais (1948): benefícios paratrabalhadores que ficaram parcial ou totalmente inválidos por contade acidentes de trabalho.
• Serviço de Saúde Nacional (1948): instituiu a saúde pública.



Seguridade Social: Caso Alemão
• Otto von Bismark: criação do primeiro Estado de Bem-Estar Social do mundo na década de 1880.
• Motivação: 

• Estimular a economia;
• Redução do poder dos socialistas;

“O grande problema do trabalhador é sua insegurança: ele não tem certeza sobre amanutenção da sua capacidade de trabalho; ele não tem certeza sobre sua saúde; e sabeque um dia estará velho e não conseguirá trabalhar. Se ele se tornar pobre por nãoconseguir trabalhar, não terá meios para sair dessa situação. E a sociedade não reconhecenenhuma obrigação em relação a ele, a não ser a ajuda usual aos pobres, mesmo sabendoque ele trabalhou duro a vida toda. Essa ajuda usual aos pobres, porém, deixa a desejar.Principalmente nas grandes cidades”.



Seguridade Social: Caso Alemão (cont.)
• Lei de Auxílio-Doença (1883):

• Custos divididos entre funcionário (2/3) e empregador (1/3).• Pagamento mínimo para tratamento de saúde e remuneração em casode doença por até 13 semanas.• Operação descentralizada.
• Lei de Seguro de Acidentes (1884):

• Benefício (2/3 do salário) aos trabalhadores incapacitados por acidentesde trabalho;• Contribuição apenas patronal;
• Lei da Aposentadoria por Idade e por Invalidez (1889):

• Contribuições de empregados (1/3), de empregadores (1/3) e dogoverno (1/3);• Beneficiários: idosos com mais de 70 anos e inválidos;



• Até 1920:
• Decreto no 9.912-A/1888: regula o direito à aposentadoria dos funcionários dosCorreios: 30 anos de serviço e idade mínima de 60 anos.
• Depois: demais empresas e órgãos públicos: Ministérios, Casa da Moeda,Alfândega, etc.

• Entre 1920 e 1960:
• Lei Elói Chaves (Decreto no 4.682/1923): ponto de partida da previdência socialbrasileira. Cria uma Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados decada empresa ferroviária.

• Caixas de Aposentadorias e Pensões: sistema de capitalização coletiva com contribuiçõesde empregados, empregadores e do estado, e com administração dos empregados e dosempregadores.
• Início da Previdência do Setor Privado: empresas reguladas: bondes, telégrafos, elétricas,etc. Depois: trabalhadores em geral.

• Decreto no 22.872/1933: cria o Instituto de Aposentadoria e Pensões dosMarítimos (primeira instituição estatal brasileira de previdência social de âmbitonacional, com base na atividade genérica da empresa);

Seguridade Social: Caso Brasileiro



Seguridade Social: Caso Brasileiro (cont.)

• Entre 1960 e 1988:
• Lei n° 3.807/1960: Lei Orgânica de Previdência Social –LOPS: unifica a legislação dos Institutos deAposentadorias e Pensões.
• Decreto-Lei n° 72/1966: reuniu os seis Institutos deAposentadorias e Pensões no Instituto Nacional dePrevidência Social – INPS.
• Lei n° 6.179/1974: instituiu renda mensal vitalícia paraos maiores de 70 anos ou inválidos.



Seguridade Social: Caso Brasileiro (cont.)
• Pós-1988 (Sistema Atual):

• Constituição Federal de 1988:
• Art. 201: Regime Geral de Previdência Social (RGPS) (iniciativa privada);
• Art. 40: Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) (funcionáriospúblicos);
• Art. 202: Previdência Complementar (PC) (facultativa a todos).

• Tipos de Regimes Previdenciários:
• Regime de Repartição: contribuições são usadasinstantaneamente para o pagamento dos benefícios: RGPS e RPPS.
• Regime de Capitalização: benefícios resultam da aplicaçãofinanceira da contribuição.



Regime Geral de Previdência Social (RGPS)



Regime Geral de Previdência Social (Princípios)
• Contributividade: benefícios oferecidos apenas aos contribuintes do sistema;
• Filiação obrigatória: todos os que exercerem atividade remunerada (carteira assinada)estão automaticamente filiados;

• Universalidade de participação: todos aqueles que desejarem participar, podem se filiar;

• Uniformidade de benefícios entre trabalhadores urbanos e rurais;

• Seletividade: nem todos os riscos serão cobertos.
• Benefícios: pensão por morte; auxílio-doença; auxílio-reclusão; auxílio-acidente;salário-maternidade; salário-família; aposentadoria por idade; aposentadoria portempo de contribuição; aposentadoria especial; aposentadoria por invalidez.



Regime Geral de Previdência Social (Princípios)
• Distributividade: contribuições cobradas segundopossibilidades e benefícios pagos segundo necessidades;
• Contribuição:



Regime Geral de Previdência Social (Princípios)

• Contribuição (cont.):
• Empregador: 20% sobre o total das remunerações;

• Se empresa do mercado financeiro: + 2,5%;
• Se trabalho com risco: + 1% (risco leve); + 2% (risco médio); ou + 3% (risco grave).

• Benefícios:
• Salário de Benefício (SB): Média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição;
• Auxílio-doença: 91% do SB;
• Auxílio-acidente: 50% do SB;
• Pensão por Morte: 100% da aposentadoria;
• Aposentadoria por invalidez: 100% do SB;



Regime Geral de Previdência Social (Princípios)

• Benefícios (cont.):
• Aposentadoria por idade:

• Urbano: 65 (60) anos se homem (mulher): 70% mais 1% para cada 12 contribuições mensais, até completar 100% do SB;
• Rural: 60 (55) anos se homem (mulher) + 180 meses de atividade rural comprovada:  1 salário mínimo; 

• Aposentadoria por tempo de contribuição:
• 35 (30) anos de contribuição se homem (mulher):  100% do SB vezes o fator previdenciário.



Regime Geral de Previdência Social (Princípios)

• Cálculo dos benefícios segundo o salário decontribuição corrigido;
• Irredutibilidade do valor do benefício;
• Valor do benefício substituto da renda do trabalho nãoinferior ao salário mínimo.
• Gestão quadripartite: governo, empregadores,empregados e aposentados.



• Aposentadoria Rural: benefício concedido ao trabalhadorrural que produz para seu sustento e vende o excedente.
• Requisitos:

• Não é preciso ter contribuído;
• Homens: 60 anos; mulheres: 55 anos;
• Documentos para comprovação: certidão de casamento; escolaridade;escritura de imóveis na zona rural; declaração de ex-empregador; associação asindicato rural; fotos; testemunhas.

• Histórico:
• Lei Complementar 11/1971: ½ Salário Mínimo para 1 trabalhador com 65 anosou mais por família
• CF 1988: modificações: homens e mulheres; idade para 60 (55) anos se homem(mulher); 1 salário-mínimo;

Outros benefícios: Aposentadoria Rural



Outros Benefícios: Benefício de Prestação Continuada (BPC)
• Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS):

• Benefício: 1 salário mínimo.
• Requisitos:

• Ser portador de deficiência ou ter idade mínima de 65 (sessenta ecinco) anos para o idoso não-deficiente;
• Renda familiar mensal (per capita) inferior a ¼ do salário mínimo;
• Não estar vinculado a nenhum regime de previdência social;
• Não receber benefício de espécie alguma, salvo o de assistênciamédica;
• Comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção enem de tê-la provida por sua família;



RGPS em Números

• Fonte: Ministério da Previdência Social.
• Bases: Anuário Estatístico da Previdência Social;Boletim Estatístico da Previdência Social; Resultadodo RGPS.



Resultado Previdenciário Urbano



Resultado Previdenciário Urbano (% PIB)



Resultado Previdenciário Rural



Resultado Previdenciário Rural (% PIB)



Resultado Previdenciário Urbano e Rural (Média Móvel)



Resultado Previdenciário Total



Resultado Previdenciário Total (% PIB)



Custo de Oportunidade

Fonte: Balanço do Setor Público Nacional. Exercício de 2015. Tesouro Nacional. 2016.



• Taxa de Fecundidade:• Até a década de 70: cerca de 6 filhos;• Hoje: 1,7;• Taxa de Reposição: 2,1.

• Taxa de crescimento da população:• Total: 0,5% a.a.• Idosos: 3,5% a.a.

Demografia



Demografia (cont.)



Demografia (cont.)



• Bônus Demográfico: efeito positivo da queda da taxa de fecundidade e do aumento da expectativa de vida;
• Fim do bônus demográfico: • 2035: início da diminuição da população;• 2060: população com 1/3 de idosos.

Demografia (cont.)



Demografia (cont.)



Demografia (cont.)



• 2º Bônus Demográfico: aumento na expectativa de vida:
• 1970: 53 anos;
• Hoje: 75 anos;
• 2040: 80 anos;

Demografia (cont.)



Demografia (cont.)



Demografia (cont.)



Projeção para o Déficit Previdenciário (% PIB)



Cobertura do Déficit Previdenciário (Impostos)

Fonte: OCDE.

Curva de Laffer.



Cobertura do Déficit Previdenciário (Inflação)

Fonte: Ipeadata.



Cobertura do Déficit Previdenciário (Dívida)

Fonte: Banco Central.



•Função de Produção Cobb-Douglas: ఈ ଵିఈ

Cobertura do Déficit Previdenciário (Produtividade)

Fonte: Elaborado por J.A. Scheinkman.

Produto por Trabalhador (EUA = 1).

Fonte: OCDE.



• Lisboa e Scheinkman (2016): Determinantes do Crescimento daProdutividade:
–Trabalho (L):

•Educação: 1 ano a mais de estudo implica aumento de 7% narenda;
•Imigração: 81ª posição no ranking de atração de talentos (Insead).

–Capital (K):
•Comércio Exterior: redução de barreiras tarifárias e não-tarifáriasimplica acesso a insumos e a bens de capital mais eficientes, maiorcompetitividade de empresas locais e maior participação nasexportações;
•Investimento em Pesquisa e Inovação: 28ª posição no ranking depatentes (UPSTO).

Cobertura do Déficit Previdenciário (Produtividade, cont.)



–Produtividade Total dos Fatores (A):
•Diferenças entre escolaridade e estoque de capital explicam menos da metade da diferença derenda entre países.
• Importância das Instituições para o Desenvolvimento Econômico (Acemoglu e Robinson, 2012);
•Estabilidade do Estado de Direito;
•Segurança Jurídica;
•Qualidade dos instrumentos de crédito e de capitais;
•Complexidade da Legislação Trabalhista;

–Setores:
•Especialização em setores mais produtivos ou firmas mais produtivas nos diversos setores?
•Produto nacional por trabalhador aumentaria 68% se a composição setorial do Brasil fosseigual à dos EUA;
•Produto nacional por trabalhador aumentaria 430% se a composição setorial do Brasil fossemantida, mas com produto setorial por trabalhador igual ao americano.
•Nossa baixa produtividade não é explicada pela composição setorial, mas pela eficiência dasfirmas em cada setor.

Cobertura do Déficit Previdenciário (Produtividade, cont.)



–Empresas:
•Países emergentes de baixa produtividade possuem empresas eficientes,porém, há um percentual elevado de empresas ineficientes nos diversossetores;
•Em países desenvolvidos (em desenvolvimento), empresas no grupo das10% mais eficientes são duas vezes (cinco vezes) mais produtivas queaquelas do grupo das 10% menos eficientes;
•Entre 30% e 60% da diferença de produtividade entre EUA e China/Índiadecorrem da maior proporção de empresas ineficientes nestes últimos;
•Facilidade de entrada de empresas mais eficientes e de fechamento deempresas menos produtivas explicam aumento da produtividade nosEUA;

Cobertura do Déficit Previdenciário (Produtividade, cont.)



Déficit Previdenciário: Despesas
• LOAS:

• Idosos com mais de 65 anos e renda familiar mensal per capita inferiora ¼ do SM: benefício: 1 SM;
• Número de benefícios: de 300 mil para 1,8 milhões entre 1999 e 2013.
• Em 2015, 12% da população com 65 anos ou mais recebia benefício deprestação continuada.
• Exemplo dos dois casais;



Fonte: Apresentação do Marcelo Caetano ao Congresso.

Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)



Déficit Previdenciário: Aposentadoria Rural (cont.)



Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)
• Pensões:

• Lei Eloy Chaves (1923):
• Recebiam: a esposa, desde que não desquitada; o marido inválido; a mãeviúva ou o pai inválido; filhos.
• Extinção do direito: novo casamento; filhos com 18 anos; filhas casadas;pensionista em vida desonesta ou vadia;

• CF 1988:
• Recebiam: filhos até 21 anos; cônjuge sem carências; pais.
• Dependência econômica dos cônjuges e filhos é presumida; os pais devemcomprovar.
• Não é necessário ser casado; pensão vitalícia.
• Se um dos dependentes perder o direito, sua parte é dividida entre osdemais.



Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)



Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)



Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)
• Aumento real do benefício previdenciário:

• 2/3 das despesas do INSS estão vinculadas ao salário mínimo;
• Salário Mínimo (SM): aumento de 145% em termos reais nos últimos 20 anos;
• Baixa eficácia para redução da pobreza:

• 13 em cada 100 dos que recebem SM são pobres;
• 1 em cada 100 são extremamente pobres;
• Pobreza (Pobreza extrema): renda familiar per capita mensal abaixo de R$ 154 (R$ 77) em 2015;
• Transferências diretas;



Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)



Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)



Fonte: Dataprev.

Idade Média na Concessão da Aposentadoria por Idade e por Tempo de Contribuição 
Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)



Fonte: OCDE.

Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)



Déficit Previdenciário: Despesas (cont.)



• Benefícios:
• Menor quantidade;
• Menor duração;
• Menor valor;

• Contribuição:
• Maior quantidade;
• Maior duração;
• Maior valor.

Reformas Previdenciárias



• Pensões:
• Lei 13.135/2015:

• Carência para cônjuges: casados ou em união estável por no mínimo dois anos;
• Carência para segurados: contribuição por dois anos;
• Pensão:

• Vitalícia apenas para cônjuge com mais de 43 anos;
• Será paga por 3 a 15 anos, dependendo da idade, se mais jovem ou mais velha;

• Valor: Antes, 100%. Agora, varia de 60% (cônjuge sem filhos) a 100% com 4 filhos ou mais (10%a mais por filho).

• Militares e juízes:
• Pensão vitalícia para filhas solteiras: extinto apenas para quem entrou após o ano 2000.
• Gasto: R$ 3,8 bilhões.
• Continuará a ser pago até o final do século.

Reformas Previdenciárias (cont.)



• Fator previdenciário (Lei 9.876/99): reduz o valor do benefício para quemse aposentar por tempo de contribuição antes dos 65 anos (homens) ou 60(mulheres).

• Onde f = fator previdenciário; Tc = tempo de contribuição do trabalhador; a= alíquota de contribuição (0,31); Es = expectativa de sobrevida dotrabalhador na data da aposentadoria; Id = idade do trabalhador na data daaposentadoria

Reformas Previdenciárias (cont.)



• Fator previdenciário (Exemplo): segurado homem com 60 anos e 35 anosde contribuição junto ao INSS que solicita sua aposentadoria por tempo decontribuição:
Tc = 35 anos
Id = 60 anos
Es = 21,8 (IBGE
a = 0,31 (valor fixo)
f = [(35×0,31) ÷ 21,8] × [1+ (60 + (35×0,31)) ÷ 100] = 0,85
Para salário de benefício de R$ 1.000,00, o benefício será: R$ 850,00 (R$ 1.000,00× 0,85).

Reformas Previdenciárias (cont.)



• Lei Nº 13.135/2015: Cria o sistema 85/95: aposentadoria integral caso otempo de contribuição mais a idade sejam iguais a 85 (mulheres) ou 95(homens). Se o contribuinte decidir se aposentar antes, sua aposentadoriaserá reduzida pelo fator.
• Exemplo: Mulher de 47 anos de idade, que completou 30 anos decontribuição e deseja se aposentar.

• Regra do fator: redução de quase 50% no valor da sua aposentadoria. Paraconseguir 100% do valor: trabalhar mais 12 anos.
• Lei Nº 13.135/2015: Para conseguir 100% do valor: ela teria que trabalhar mais4 anos (soma da sua idade (51) mais seu tempo de contribuição (34) é igual a85).

Reformas Previdenciárias (cont.)



• Preservação do direito adquirido: quem já se aposentou e quem já temdireito a se aposentar não tem regras alteradas;
• Estabelecimento de idade mínima;
• Elevação da idade mínima com o passar do tempo;
• Uniformização do tempo de contribuição e da idade para aposentadoria;
• Valor inicial de pensão diferenciado por número de dependentes;
• Vedação de acúmulo de pensão por morte com aposentadoria ou comoutra pensão;
• Busca da sustentabilidade do sistema em função de mudançasdemográficas;
• Estabelecimento de regras de transição;
• Salário mínimo como piso previdenciário;
• Regras especiais para deficientes e para categorias de risco;

RGPS: Princípios Básicos da Reforma (PEC 287/2016)



• Regra para benefício:
–Tempo de contribuição mínimo de 30 (35) anos se mulher (homem). Depois, como natabela.
– Idade mínima de 53 (55) anos para mulheres (homens). Com o passar do tempo, comona tabela.
–Pedágio: 30% sobre o que falta de tempo de contribuição na data de entrada em vigorda reforma; e idade mínima.

RGPS: Regras em Votação (PEC 287/2016)



RGPS: Regras em Votação (PEC 287/2016)
• Políticos: mesmas regras do INSS;
• Professores: tempo de contribuição mínimo de 25 anos;
• Policiais: idade mínima de 55 anos (homens e mulheres); tempo de contribuição mínimo de 25 (30) anos para mulheres (homens);
• Trabalhadores rurais: idade mínima de 57 (60) anos para mulheres (homens); tempo de contribuição de 15 anos;
• Deficientes: sem idade mínima; tempo de contribuição variável: 20 anos se grave; 25 anos se moderada; 35 anos se leve (deficiência).
• Atividade de risco: redução da idade mínima em até 10 anos;



RGPS: Regras em Votação (PEC 287/2016)
• Pensão por morte: 50% + 10% por dependente até 100%; se receber acima de dois salários mínimos, não poderá acumular pensão e aposentadoria;
• BPC: idade mínima de 66 anos com transição segundo tabela; sem idade mínima para eficientes; 



Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)



• Obrigatoriedade: filiação obrigatória com início a partir doexercício das atividades no cargo;
• Solidariedade: todos os entes federativos devem contribuirpara assegurar que os segurados terão seus benefícios devidosdisponíveis;
• Aposentadoria compulsória: aos 75 anos (EmendaConstitucional n. 88/2015);

Regimes Próprios de Previdência Social (características)



• Idade Mínima: 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. Além disso, 35 anosde contribuição (homens) e 30 (mulheres) e mais 20 anos no serviço público, 10anos de carreira e 5 anos no cargo (Reformas Previdenciárias: EC 20/1998 e EC41/2003).
• Contribuição de aposentados: os funcionários públicos que se aposentaram antesda publicação da Emenda Constitucional no. 41/2003 deverão contribuir com 11%do que exceder o teto do RGPS.
• Princípios genéricos: idênticos aos do RGPS: universalidade; uniformidade;seletividade; distributividade; irredutibilidade do valor do benefício; etc.
• Contributividade: para ter direito aos benefícios, o funcionário deve contribuir como sistema. (EC 20/1998).

• Diferentes alíquotas de contribuição para entes federativos distintos;
• FUNPRESP (Decreto nº 7.808/2012).

Regimes Próprios de Previdência Social (características)



Quantidade de Segurados dos RPPS

Regimes Próprios de Previdência Social (grandes números)



Regimes Próprios de Previdência Social (grandes números)



Regimes Próprios de Previdência Social (grandes números)



Resultado Financeiro dos RPPS

Regimes Próprios de Previdência Social (grandes números)



• Convergência de regras entre RGPS e RPPS:
• Valor mínimo e máximo das contribuições e dos benefícios;
• Idade e tempo de contribuição mínimos;
• Forma de cálculo e de reajuste dos benefícios;
• Forma de cálculo e de duração da pensão.

• Convergência de regras entre RPPS de todos os entes federativos e entreos segurados do RPPS;
• Obrigatoriedade de instituição de previdência complementar;
• Gestor único para todos os poderes, órgãos e entidades.
• Preservação do direito adquirido: quem já se aposentou e quem já temdireito a se aposentar não tem regras alteradas.

RPPS: Princípios Básicos da Reforma



RPPS: Reforma em Votação
• Regra para benefício:

– Entrantes até 2003: esperar até 65 (62) anos de idade se homem (mulher); ou cumprirrequisitos de idade mínima e de tempo de contribuição para ter salário integral;
– Entrantes entre 2004 e a instituição da previdência complementar: regra geral sobre amédia das contribuições desde 1994, mas sem teto do RGPS;
– Entrantes após a instituição da previdência complementar: regra geral e teto do RGPS.
– Regra geral: contribuição por, no mínimo, 35 (30) anos se homem (mulher), depois,como na tabela:



RPPS: Reforma a ser Votada (cont.)
• Idade mínima (regra geral):

– Inicial: 55 (50) para mulheres e 60 (55) anos para homens (se professor, exceto doensino superior). Com o passar do tempo, como nas tabelas;
• Regra de Transição:

– Tempo adicional (pedágio) de 30% sobre o tempo que falta para cumprir o tempomínimo na data de entrada em vigor da reforma;
– Ter a idade mínima exigida. Se professor:



Previdência Complementar



Previdência Complementar Brasileira



Previdência Complementar Brasileira (cont.)



Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
• Definição: órgão responsável por regular a política de segurosprivados, capitalização e previdência privada;
• Composição:

• Ministro da Fazenda (Presidente);
• Superintendente da Superintendência de Seguros Privados(SUSEP) (vice-presidente);
• Representantes dos Ministérios da Justiça e da PrevidênciaSocial, do BACEN e da CVM.



Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP, cont.)
• Funções:

• Regular as atividades dos participantes do SistemaNacional de Seguros Privados (SNSP);
• Fixar as características gerais dos contratos de seguro, deprevidência privada aberta, de capitalização e deresseguro;
• Estabelecer os critérios de constituição das SociedadesSeguradoras, de Capitalização, Entidades de PrevidênciaPrivada Aberta e Resseguradoras.



Conselho Nacional de Seguros Privados (Exemplo de Resolução)



Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
• Definição: Autarquia ligada ao Ministério da Fazenda responsável pelocontrole e pela fiscalização do mercado de seguro, de previdência privadaaberta e de capitalização.
• Atribuições:

• Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação dasSociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência PrivadaAberta e Resseguradoras;
• Proteger a captação de poupança popular por operações de seguro, deprevidência privada aberta, de capitalização e de resseguro;
• Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores de produtos dessesmercados;
• Promover o aperfeiçoamento, a estabilidade, a liquidez e a solvência dasentidades e dos instrumentos operacionais desses mercados;
• Disciplinar e acompanhar os investimentos dessas entidades, em especial osefetuados em bens garantidores de provisões técnicas.



Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC)
• Definição: Entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas quebuscam instituir e operar planos de previdência concedidos em forma derenda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoasfísicas.
• Legislação relacionada:

• Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 1966: Dispõe sobre o SistemaNacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros eresseguros, cria a SUSEP, o CNSP e dá outras providências.
• Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001: Dispõe sobre o Regimede Previdência Complementar e dá outras providências.
• Resolução BACEN Nº 3.308: Altera as normas que disciplinam aaplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos dassociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e dasentidades abertas de previdência complementar.



Exemplos de Produtos das EAPCs: PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).



Tipos de Tributação



Mercado de Previdência Complementar Aberta



Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC)
• Definição: Órgão do Ministério da Previdência Social que regula o regimede previdência complementar fechado.
• Composição:

• Ministro da Previdência Social (presidente);
• Representantes:

• Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc);
• Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC);
• Casa Civil da Presidência da República;
• Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão;
• Entidades fechadas de previdência complementar;
• Patrocinadores e instituidores de planos de benefícios dasentidades fechadas de previdência complementar;
• Participantes e assistidos de planos de benefícios das referidasentidades.



Conselho Nacional de Previdência Complementar (Exemplo de Resolução)



Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)

• Definição: Autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social,responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas deprevidência complementar (fundos de pensão).

• Atribuições:
• Fiscalizar e supervisionar as atividades das entidades fechadas deprevidência complementar;
• Executar políticas para o regime de previdência complementarestabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo ConselhoNacional de Previdência Complementar.



Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC)

• Definição: as entidades fechadas de previdência complementar (fundos depensão) são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, semfins lucrativos, acessíveis, exclusivamente, aos empregados de umaempresa ou grupo de empresas ou aos servidores da União, dos Estados,do Distrito Federal e dos Municípios (entes denominados patrocinadores)ou aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional,classista ou setorial (denominadas instituidores).

• Legislação correspondente:
• Resolução 3.121, de 25 de setembro de 2003, do Conselho Monetário Nacional: regula a aplicação dos recursos dos planos de benefícios.
• Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001: contabilidade dos planos de benefícios.



Fonte: Dataprev.

Mercado de Previdência Complementar Fechada (cont.)



Mercado de Previdência Complementar Fechada



Mercado de Previdência Complementar Fechada (cont.)



Mercado de Previdência Complementar Fechada (cont.)



Mercado de Previdência Complementar Fechada (cont.)

Ativos dos fundos em 2012 (% PIB)


