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Composição da NOVA PREVIDÊNCIA

 MP FRAUDES  (18/01)

 PEC 06/2019  (20/02)

 PL FORÇAS ARMADAS (20/03)

• PL COBRANÇA DEVEDORES 
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Princípios da Reforma

• Sistema justo e igualitário 
(rico se aposentará na idade 
do pobre)

• Quem ganha menos paga 
menos

• Garantir a sustentabilidade 
do sistema 

• Maior proteção social ao 
idoso: assistência fásica

• Garantir direitos adquiridos

• Separação entre Assistência 
e Previdência

• Opção pela Capitalização



Diagnóstico



Evolução da Taxa de Fecundidade no Brasil:
2000 a 2060

Expectativa de sobrevida por faixa de
idade (em anos)

Fonte: IBGE/ Projeção da População de 2018. Elaboração: SPREV/MF.

Redução da taxa de fecundidade:

impacto sobre  a receita futura do sistema 
(financiado por repartição simples)

Aumento da expectativa de sobrevida:

impacto sobre a despesa (maior duração 
dos benefícios)

Demografia
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Idosos (+65) 2019 2060

Total (em milhões) 20,8 58,2

Idosos/População Total 10,0% 25,5%

1 Idoso a cada X pessoas 10 4

Fonte: IBGE. Elaboração: SPREV/MF.

Evolução da razão de dependência dos 

idosos no Brasil: 2000 a 2060
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Categorias
Realizado 2018 Projeção 2019

Despesa Receita Deficit Despesa Receita Deficit

RGPS 

Urbano

Rural

586,4 391,2 195,2 637,9 419,8 218,0

462,7 381,3 81,4 502,1 409,2 92,9

123,7 9,9 113,8 135,7 10,6 125,1

RPPS União 79,9 33,4 46,5 89,6 35,7 53,9

FCDF 4,8 0,3 4,5 4,8 0,3 4,5

Forças Armadas 21,4 2,4 19,0 21,7 3,3 18,4

Total 692,5 427,3 265,2 754,0 459,1 294,9

Situação Financeira do Sistema Previdenciário 

(RGPS e RPPS), pensões militares e assistência BPC

- Rurais representam 32% dos benefícios e respondem por 58% do deficit do RGPS
- Todos os sistemas apresentam deficit crescentes

BPC 56,2 60,2

Despesa total 748,7 814,2

Notas: 1 - Fonte “Realizado 2018”: RGPS - Fluxo de Caixa FRGPS - SIAFI; RPPS, FCDF e Forças Armadas - RREO 6º bimestre.
2 - Fonte “Projeção 2019”: RGPS - PLOA 2019; RPPS União e Forças Armadas - PLDO 2019; FCDF - mantido “Realizado 2018”.
3 - Forças Armadas: valores das pensões militares.                            4 - Despesa BPC: inclui despesa com RMV.



Regras Gerais
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Principais medidas

o Respeito ao direito adquirido

o Regras de transição para os atuais trabalhadores

o Alíquotas contributivas progressivas: quem ganha mais paga mais; quem ganha menos paga
menos

o Elevação da carência contributiva no RGPS, de 15 para 20 anos

o Extinção da aposentadoria por tempo de contribuição no RGPS

o Idades mínimas de 62/65 anos para Mulheres/Homens no RGPS (urbano) e RPPS

o Rurais: idades mínimas de 60 anos e 20 anos de contribuição

o Taxa de reposição: 60% + 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos x Média dos Salários de
Contribuição (100%)

o Novas regras para professores e agentes de segurança

o BPC Fásico: pago a partir dos 60 anos
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Economia (R$ bi de 2019) 4 anos 10 anos

Reforma do RGPS 82,5 715

Reforma no RPPS da União 33,6 173,5

Alteração nas alíquotas do RGPS -10,3 -27,6

Mudanças das alíquotas do RPPS 13,8 29,3

Assistência fásica e focalização do abono 41,4 182,2

TOTAL DA PEC DA NOVA PREVIDÊNCIA 161,0 1.072,4

Inatividade e pensões das Forças Armadas¹ 28,0 92,3

TOTAL 189,0 1.164,7

¹ Fonte: Ministério da Defesa

Impacto (em R$ bilhões)
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Impacto (em R$ bilhões)



Algumas questões da 
Nova Previdência que 

tem levantado discussões
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1) Retirada da previsão constitucional de 

preservação do valor real

o A proposta desconstitucionaliza a previsão de manutenção do valor real dos
benefícios: passa a ser matéria de lei complementar.

o O § 12 do artigo 12 da PEC 06/2019 mantém esse critério.

o O objetivo da proposta é transferir para a lei complementar (quórum qualificado;
vedação da edição de MPs) aspectos relevantes da Previdência Social, evitando
futuras mudanças no texto constitucional nesse tema.

o Nossa Constituição é absolutamente complexa e prolixa, e isso não significa mais
proteção social;

o Estabelece detalhes de regras de benefícios previdenciários que, no mundo todo, são
definidas em lei;

o Eventual supressão de qualquer tipo de reajuste do valor dos benefícios poderia ser
inconstitucional;
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2) Alíquotas progressivas

o A proposta cria alíquotas iguais para todos, e progressivas para prestigiar o princípio
da equidade tributária;

o Na regra atual, com relação aos servidores, todos pagam a mesma alíquota,
independentemente do valor da remuneração;

o Os precedentes do STF sobre o tema são o fundamento da mudança constitucional.
Em mais de uma oportunidade o STF decidiu que não é possível criar tributos
progressivos sem expressa previsão constitucional.

o Hoje a aposentadoria sem limite de teto é um benefício que só existe para uma
parcela de servidores públicos => tributar de forma diferenciada esses servidores que
tem um tratamento diferenciado é medida de equidade e justiça;

o Com relação ao trabalhador do INSS, hoje, as alíquotas são escalonadas – 8, 9 e 11% -
e não progressivas => isso sim causa distorções e injustiças;

o Com a PEC todos terão alíquotas progressivas
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3) Regras de transição

EXEMPLO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IR DE SERVIDOR PÚBLICO COM SALÁRIO DE R$ 30.000
(A majoração da contribuição dos que ganham mais subsidiará a dos que ganham menos, que será reduzida para 7,5%)

Contribuição Previdenciária Alíquota efetiva: 16,12% R$ 4.835,83

Imposto de Renda Alíquota efetiva: 20,17% R$ 6.050,79

Tributação Total (CP + IR) Alíquota efetiva: 36,29%* R$ 10.886,62**

* Alíquota atual é de 32,57%
** Valor atual de R$ 9.773,14  
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3) Regras de transição

o A PEC prevê regras de transição adequadas para cada tipo de benefício e cada
categoria. Não há nenhuma modificação para situações consolidadas (direitos
adquiridos) e buscou-se prestigiar, ao máximo, a expectativa de direitos

o Evidentemente que a PEC 06/2019, tal como todas as outras propostas já
feitas anteriormente, não consegue ser aplicada apenas para aqueles que
ainda não ingressaram no mercado de trabalho. Essa situação seria ideal, mas
teria que ter sido feita há 25 anos.

o Em especial sobre os servidores públicos, que alegam que não tem transição:
a proposta é clara: podem sair com idade inferior, mas com o critério de
cálculo novo, aplicável a todos os demais trabalhadores. Se quiser sair com
integralidade e paridade, aí precisam contribuir por mais tempo, indo
diretamente para as idades de 65 e 62 para homens e mulheres
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4) Contas públicas

o A PEC não visa ao fim do déficit, mas a redução no ritmo de crescimento das
despesas previdenciárias

o Medidas complementares nas áreas tributária, trabalhista e administrativa
serão necessárias para complementar seus efeitos
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5) Forças Armadas

o As Forças Armadas e os servidores civis têm regime funcional e de inatividade
diferentes

o Não está disciplinado na Constituição Federal

o Não há inconstitucionalidade em tratar de forma desigual aqueles que são
desiguais
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6) Sistema de capitalização

o A criação de um regime de capitalização não fere nenhuma norma
constitucional

o Sistema com cobertura de riscos sociais, com garantia de piso solidário
de um salário mínimo

o Todos os aspectos essenciais da Previdência Social previstos na
Constituição estão mantidos no modelo de capitalização

o Preserva o princípio da solidariedade
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7) Mudanças nas regras para estados e municípios

o O sistema previdenciário brasileiro sempre abrangeu estados e
municípios, e a Nova Previdência apenas mantém essa tradição

o Constituição prevê a competência concorrente em matéria de
Previdência Social (art. 24, inciso XII)

o PEC mantém a competência da União para estabelecer normas gerais
e a competência supletiva dos estados e municípios



Alguns resultados 
esperados com a 
Nova Previdência
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Estimação dos impactos da Nova Previdência –

SPE/ME

• Aplicação do modelo macro-fiscal, utilizado pela SPE na estimação dos efeitos da Nova Previdência
sobre a economia no curto e médio prazos

• Propósito principal do exercício: quantificar a possível diferença de desempenho econômico entre
os cenários com e sem reforma

• A ideia básica: aprovação da reforma constitui uma variação exógena na trajetória das despesas
primárias, que tende a melhorar o resultado primário e reduzir a dívida pública

• Tudo o mais constante, a Nova Previdência implica melhora da percepção do risco, redução da taxa
de juros e aquecimento da atividade econômica, relativamente a um cenário sem reforma

• O aumento do PIB gera aumento da arrecadação e melhora no resultado primário e na dívida
pública, que gera um novo ciclo de redução da taxa de juros, elevação do nível de atividade e
melhora nos indicadores fiscais

http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/estudos-
economicos/2019/nt-modelo-macro-fiscal-01-03-19.pdf/view

http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/estudos-
economicos/2019/ni-reforma-da-previdencia.pdf/view

http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/estudos-economicos/2019/nt-modelo-macro-fiscal-01-03-19.pdf/view
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/estudos-economicos/2019/ni-reforma-da-previdencia.pdf/view
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Crescimento do PIB...
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Crescimento do PIB per capita...
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... e crescimento do emprego
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O crescimento esperado com a Nova 

Previdência beneficiará os mais pobres


