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➢ Quadro previdenciário atual:

− Déficit Mensal de 130mi;

− Cerca de 54% dos servidores estão inativos ou recebendo 

pensões;

− Proporção do modelo: 3 ativos para cada inativo:

⚫ Atualmente a proporção está 0,86 ativo para cada 

inativo;

− Quadro envelhecido (projeção de 12.000 aposentadorias 

nos próximos anos elevando o percentual de inativos e 

pensionistas para a casa dos 65%.
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Pirâmide Salarial

Faixa Ativos Inativos Pensionistas Total Faixa Isenção Atual

R$0,00 – R$1.000,00 185 2.013 1.764 3.777

R$1.000,00 – R$2.000,00 9.780 8.728 2.867 15.372

R$2.000,00 – R$3.000,00 11.659 3.828 1.362 20.562

R$3.000,00 – R$4.000,00 8.372 5.866 1.312 27.440

R$4.000,00 – R$5.000,00 7.603 5.293 1.040 33.773

R$5.000,00 – R$5.839,45 3.441 9.758 637 44.168

R$5.839,45 – R$7.000,00 1.819 2.871 338

R$7.000,00 – R$8.000,00 709 1.381 214

R$8.000,00 – R$9.000,00 256 464 189

R$9.000,00 – R$10.000,00 419 774 141

R$10.000,00 – R$15.000,00 1.657 1.459 423

R$15.000,00 – R$20.000,00 439 811 141

Acima de R$20.000,00 527 559 507

Total 46.866 43.805 10.935 101.606



➢ Principios da Reforma:

− Nenhuma reforma zera o atual déficit da previdência do RN;

− Mitigação dos impactos negativos imediatos;

− Progressividade do sistema;

− Reversão progressiva do quadro deficitário;

− Reforma onde os impactos fiscais são contrabalanceados 

com os aspectos humanos.

PREVIDÊNCIA SUSTENTÁVEL



➢ Efetividade das medidas:

− Devido ao tamanho do atual desequilíbrio e a perspectiva 

de piora do quadro no futuro, as medidas tomadas devem 

ter efeito no curto, no médio, e no longo prazo.
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➢ Medidas com efeito de curto prazo

− Adoção de alíquotas progressivas;

− Redução da faixa de isenção dos inativos para 1 salário 

mínimo.
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➢ Medidas com efeito de médio e longo prazo

− Alteração do tempo de contribuição e idade mínima;

− Novas regras para concessão de pensão por morte;

− Critérios diferenciados para aposentadoria dos servidores;

− Novas regras de cálculo e reajustamento de aposentadoria 

e pensão por morte.
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➢ Proposta de alteração de alíquotas

− As alíquotas previdenciárias dos regimes próprios de previdência social dos entes 

subnacionais estão regidas sob os seguintes dispositivos da EC 103:

⚫ "Art. 149. ................................................................................................................

⚫ § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, 

contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos 

servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas 

progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de 

aposentadoria e de pensões.

⚫ § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e 

pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de 

pensões que supere o salário-mínimo.

⚫
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−
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Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o 

disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre 

o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às 

obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.

§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta 

do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, 

exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em 

que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de deficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei 

de plano de equacionamento de deficit.

§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora 

do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor 

desta Emenda Constitucional.

§ 7º Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, 

observada regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.



➢ Proposta GT 

−
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Faixa Atual Proposta

Entre 0 e R$5.839,45 (teto do 
RGPS)

11% 11%

Entre R$5.839,46 e R$ 
10.000,00

11% 14%

Entre R$10.000,01 e 
R$20.000,00

11% 16%

Acima de R$20.000,01 11% 18%



➢ Economia da proposta

−
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Proposta Mensal Anual 10 anos

Proposta I (11 a 18 FI R$1.000,00) 15,9mi 211mi 2,11bi



➢ Efeito no contracheque de ativos da proposta
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➢ Efeito no contracheque de inativos da proposta
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➢ Medidas com efeito de médio e longo prazo

− EC deixa aberta a possibilidade de modulação no tempo de 

serviço e idade mínima;
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➢ Valor do benefício
COMO É HOJE PROPOSTA FEDERAL PROPOSTA ESTADUAL

O valor corresponde a 70% da 

média aritmética do período 

contributivo (a ver no próximo 

slide). Acrescentando-se 2% para 

cada ano que exceder 20 anos de 

contribuição

A integralidade é alcançada com 

35 anos de contribuição

O valor corresponde a 60% da 

média aritmética de 100% do 

período contributivo. 

Acrescentando-se 2% para cada 

ano que exceder 20 anos de 

contribuição.

A integralidade é alcançada com 

40 anos de contribuição

O valor corresponde a 70% da 

média aritmética do período 

contributivo. Acrescentando-se 2% 

para cada ano que exceder 20 

anos de contribuição

A integralidade é alcançada com 

35 anos de contribuição.
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➢ Média aritmética do período contributivo

COMO É HOJE PROPOSTA FEDERAL PROPOSTA ESTADUAL

Cálculo incide sobre 80% da 

totalidade do período contributivo, 

ou seja, exclui-se os 20% 

equivalentes aos menores salários

Cálculo efetuado sobre a 

integralidade do período 

contributivo (100%).

Cálculo incide sobre 90% do 

período contributivo, ou seja, 

exclui-se os 10% equivalentes aos 

menores salários.

A incidência será gradualmente 

elevada a 90% do período 

contributivo, sendo:

• 80% até 31/12/2021; 

• 85% a partir de 1/01/2022 e 

• 90% a partir de 01/01/2025
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➢ Cálculo da pensão por morte

COMO É HOJE PROPOSTA FEDERAL PROPOSTA ESTADUAL

A totalidade dos proventos 

percebidos pelo segurado até o 

limite máximo do RGPS + 70% do 

excedente deste limite;

Ou

A totalidade da remuneração do 

cargo efetivo até o limite máximo 

do RGPS + 70% do que exceder.

Cota familiar de 50% do valor da 

aposentadoria do servidor, ou 

daquela a que teria direito se 

fosse aposentado por invalidez, 

acrescido de 10% por 

dependente, até o limite de 100%.

No caso de dependente inválido 

ou com deficiência grave, o valor 

será

• 100% até o limite do RGPS; e

• Cota familiar de 50% 

acrescidas de 10% para cada 

dependente

Cota familiar de 50% do valor da 

aposentadoria do servidor, ou 

daquela a que teria direito se 

fosse aposentado por invalidez, 

acrescido de 10% por 

dependente, até o limite de 100%, 

para todos os casos.

50%  + 10% por dependente.
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➢ Acumulação de pensão

COMO É HOJE PROPOSTA FEDERAL PROPOSTA ESTADUAL

Permite a acumulação de:

• 1 pensão por morte + 1 pensão por 

morte de outro regime de previdência;

• 1 pensão por morte + 1 aposentadoria, 

de outro ou do mesmo regime de 

previdência;

• Pensão por morte decorrente de 

atividade militar + 1 aposentadoria do 

regime próprio

O beneficiado recebe a integralidade das 

pensões

Permite a acumulação de:

• 1 pensão por morte + 1 pensão por 

morte de outro regime de previdência;

• 1 pensão por morte + 1 aposentadoria, 

de outro ou do mesmo regime de 

previdência;

• Pensão por morte decorrente de 

atividade militar + 1 aposentadoria do 

regime próprio

Recebe a integralidade apenas da pensão 

de maior valor. A outra, irá variar segundo os 

seguintes critérios:

• 60% do valor entre 1 e 2 salários 

mínimos;

• 40% do valor entre 2 e 3 salários 

mínimos;

• 20% do valor entre 3 e 4 salários 

mínimos;

• 10% do valor acima de 4 salários 

mínimos

Não há alterações

Permite a acumulação de:

• 1 pensão por morte + 1 pensão por 

morte de outro regime de 

previdência;

• 1 pensão por morte + 1 

aposentadoria, de outro ou do 

mesmo regime de previdência;

• Pensão por morte decorrente de 

atividade militar + 1 aposentadoria do 

regime próprio

O beneficiado recebe a integralidade das 

pensões
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➢ Idade e Contribuição

COMO É HOJE PROPOSTA FEDERAL PROPOSTA ESTADUAL

MULHERES

55 anos de idade

35 anos de contribuição

10 anos de serviço público

5 anos no cargo em que 

aposentada

HOMENS

60 anos de idade

35 anos de contribuição

10 anos de serviço público

5 anos no cargo em que 

aposentado

MULHERES

62 anos de idade

25 anos de contribuição

10 anos de serviço público

5 anos no cargo em que 

aposentada

HOMENS

65 anos de idade

35 anos de contribuição

10 anos de serviço público

5 anos no cargo em que 

aposentado

MULHERES

62 anos de idade

25 anos de contribuição

10 anos de serviço público

5 anos no cargo em que 

aposentada

HOMENS

65 anos de idade

35 anos de contribuição

10 anos de serviço público

5 anos no cargo em que 

aposentado



➢ Conclusão

− Há a possibilidade de adoção de várias alternativas quanto 

às alíquotas, idade mínima, e tempo de contribuição;

− A proposta de reforma visa reduzir o déficit previdenciário 

no curto prazo e reverter a trajetória de crescimento crítica 

deste no médio e longo prazo;

− Manter o atual sistema pode inviabilizar a gestão do RN no 

curto prazo e levará o estado a um colapso em que os 

principais prejudicados serão os próprios servidores 

públicos estaduais.
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Muito Obrigado!
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