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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar o sistema de previdência complementar para o poder de 

compra e para qualidade de vida das pessoas no futuro. Antigamente a adesão à previdência 

complementar era muito restrita, pois quase não existia divulgação nesse sentido, além disso a 

previdência complementar fechada se restringia a empresas de grande porte ou alguns órgãos 

públicos e a previdência complementar aberta era produto de luxo, apenas para pessoas de alto 

poder aquisitivo e/ou boa instrução. Hoje em dia, as previdências fechadas já são oferecidas em 

empresas de médio porte, grupo de empresas, associação de classe e nos órgãos públicos em 

quase a sua totalidade e na previdência aberta já se acentuou o número de adeptos. A 

previdência complementar vem demonstrando ser uma solução para evitar a perda de qualidade 

de vida das pessoas no momento da aposentadoria e de grande relevância para a economia. O 

estudo investiga o problema através de um método exploratório, qualitativo e documental por 

meio de um acervo em livros, artigos e sites com informações sobre o assunto. O aumento dos 

investimentos em Previdência Complementar tem sido um aspecto bem relevante já que grande 

parte dos ativos são em títulos públicos, renda fixa e renda variável, negociados no mercado 

financeiro. Os ativos dos fundos de pensão de alguns países são responsáveis por grande parte 

do PIB. 

 

Palavras-chave: Previdência. Previdência Complementar. Aposentadoria. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to analyze the pension system for the purchasing power and quality of life in 

the future. Previously joining the pension was very restricted because hardly existed disclosure 

in this sense also the closed pension was restricted to large companies and some government 

agencies and the open pension was luxury product, only to top people purchasing power and / 

or good education. Nowadays, closed social securities are already offered in medium-sized 

companies, group of companies, trade association and government agencies almost full and 

open pension already emphasized the number of supporters. The pension has proven to be a 

solution to prevent the loss of quality of life at retirement and of great importance to the 

economy. The study investigates the problem through an exploratory, qualitative and 

documentary method through a collection of books, articles and websites with information on 

the subject. The increased investment in Pension Funds has been a very important aspect since 

most of the assets are in government bonds, fixed income and equities traded on the financial 

market. The assets of some countries pension funds are responsible for much of the GDP. 

 

Keywords: Welfare. Pension Funds. Retirement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O termo previdência é proveniente do latim prévidere, que segundo Martins (2002) 

significa “ver com antecipação as contingências sociais e procurar compô-las”. 

Se for levado em consideração o sentido etimológico, o termo previdência significa 

segundo Affonso Almiro (1984), “ver antecipadamente”, “calcular”, “pressupor”. Já se for 

levado em consideração o sentido sociológicos refere-se “a preocupação ontológica do homem 

com o seu futuro”. 

A definição de Previdência Social pelo Ministério da Previdência Social é o seguro 

social para a pessoa que contribui. É uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer 

e conceder direitos aos seus segurados. A renda transferida pela Previdência Social é utilizada 

para substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a capacidade de trabalho, 

seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário, ou mesmo a 

maternidade e a reclusão1. 

Segundo Chan et al. (2006) a previdência é “um instrumento criado pelo homem para 

amenizar as adversidades inesperadas e promover tranquilidade num período em que a sua 

capacidade de trabalho é limitada”. 

Como nas citações, o objetivo da previdência é amparar os trabalhadores quando 

terminar seu ciclo de trabalhador, na aposentadoria, em contrapartida ao seu tempo de 

trabalhado e contribuição ele receberá uma remuneração por isso. 

O conceito da previdência vem da ideia do mutualismo, que segundo Macedo (2014) 

significa “solidariedade de grupo de pessoas, na defesa de interesses comuns; organização de 

indivíduos para formação de recursos destinados à proteção recíproca ou de familiares; socorros 

mútuos2”. 

Segundo De Plácido e Silva (1999), o termo mutualidade é “derivado do mutual 

(recíproco), exprime o regime de cooperação adotado em certas espécies de sociedades, em que 

os próprios sócios são aqueles que se inscrevem para concorrer aos benefícios distribuídos pela 

sociedade. Por seus efeitos, a mutualidade assemelha-se à cooperativa, que se organiza com 

                                                           
1 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia. Acesso em: 24 de novembro de 2014. 
2 Disponível em: http://www.diegomacedo.com.br/seguridade-social. Acesso em: 24 de novembro de 2014. 

http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia
http://www.diegomacedo.com.br/seguridade-social
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semelhante finalidade, apenas se distinguindo da mutualidade por ter um capital que nesta não 

existe”. 

Então, pode-se considerar o mutualismo como sendo a reunião de pessoas que criam um 

grupo específico para que possam depositar e agrupar uma reserva econômica em um lugar 

comum, para ajudar o participante em caso de necessidade e/ou do seu dependente, mitigando 

assim imprevistos futuros. 

É perceptível que a previdência social no Brasil vem passando por problemas, desta 

forma impossibilitando uma garantia de que os trabalhadores na sua aposentadoria terão o seu 

poder de compra mantido, consequentemente, numa perda de qualidade de vida a partir do 

momento que cessam o seu período laborativo, deixando de ser um trabalhador 

economicamente ativo. 

Devido ao crescente aumento do déficit da previdência social, algo que vem ocorrendo 

em vários países do mundo, foram necessárias reformas na previdência. Ao longo do tempo 

elas vem sendo processadas, seguindo a lógica da retração dos direitos sociais, onde segundo 

Matijascic (2003), os trabalhadores passam a “contribuir com valores maiores e/ou por mais 

tempo e ao mesmo tempo e depender de condições mais rigorosas de acesso às aposentadorias, 

via elevação da idade fixada para ter direito aos benefícios e/ou redução do valor das 

prestações”. 

De acordo com Moura et al. (2007) apud Coimbra e Toyoshima (2009) “a previdência 

como função do estado vem trazendo prejuízos para a sociedade de um modo geral, não apenas 

pelos déficits que vem acumulando durante anos, mas também pelo seu potencial distributivo 

de transferência de renda, que vem sendo questionado pelos estudiosos”. 

Como medida amenizadora deste déficit, a previdência social no Brasil já passou por 

três reformas reguladoras desde a Constituição de 1988. A primeira abrangeu todos os 

trabalhadores vinculados ao regime geral do Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) 

por meio da Emenda Constitucional nº 20/98. A segunda regularizou os servidores públicos 

federais, estaduais e municipais, vinculados aos regimes próprios de previdência social por 

meio da Emenda Constitucional nº 41/03 e, posteriormente, criou-se outra Emenda 

Constitucional de nº 47/2005, como extensão à Emenda Constitucional nº 41/2003, para o caso 

de aposentadoria voluntária. 

Um dos principais fatores dessas reformas foi a instituição de um teto previdenciário 

para limitar os ganhos dos funcionários e melhorar a saúde dos regimes. Segundo o site Gazeta 
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do povo, “o valor máximo das aposentadorias do INSS caiu de 20 salários mínimos, em meados 

dos anos 1970, para pouco mais de seis atualmente”. 

Com os rumos que a previdência brasileira vem tomando e a limitação ao teto 

previdenciário, as pessoas que recebem mais de 06 (seis) salários mínimos e estão vinculadas 

ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), precisarão buscar uma complementação de 

renda para manter o seu poder de compra, já que existe uma limitação dos valores pagos pela 

previdência social. Mas não serão apenas os trabalhadores da iniciativa privada que sentirão 

essa defasagem na aposentadoria, porque através da Emenda Constitucional de nº 41/03 e 47/05, 

os servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) terão a sua 

aposentadoria limitada ao mesmo teto dos funcionários do RGPS e também precisarão de uma 

complementação na renda. 

Nos países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, 

a previdência complementar foi a grande facilitadora para resolução deste problema. 

Diante disso, diversos países estão reestruturando suas previdências sociais, buscando 

alternativas que viabilizem o benefício a todos os trabalhadores contribuintes, sem 

comprometer a sustentabilidade do instrumento. Nesse contexto, tem surgido uma grande 

procura pela previdência complementar que como nome já diz ela tem como principal objetivo, 

ampliar a renda das pessoas e manter o seu poder de compra na sua aposentadoria e, em caso 

de morte do titular do benefício, amparar seus dependentes com o pagamento de uma pensão. 

Nos países mais avançados, que se utilizam desse sistema, e que possuem planos 

previdenciários mais desenvolvidos, como é o caso do Brasil, conhecemos três pilares. 

O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (2014) descreve que “o sistema 

contributivo previdenciário brasileiro está estruturado em três pilares. Um dos pilares é formado 

pela previdência básica, coberta pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e 

administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). [...] Outro pilar é o dos regimes 

de previdência para servidores públicos civis e militares em níveis federal, estadual e municipal. 

[...] Por fim, o terceiro pilar é composto pela Previdência Complementar3”. 

O primeiro pilar é o que trata da previdência social propriamente dita, onde o cidadão 

recebe um benefício máximo de R$ 4.390,24, como aposentadoria, caso tenha contribuído pelo 

teto máximo. Evidentemente, isso acaba trazendo impactos significativos, pois quanto maior 

                                                           
3 Disponível em: http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/PrevidenciaSocial13.pdf. 

Acesso em: 24 novembro de 2014. 
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era o seu salário na ativa, maior será sua perda de qualidade de vida como aposentado. Logo, 

quem recebe um valor de salário acima do benefício máximo, ou contribui avulsamente ou 

individualmente pelo teto, vai experimentar uma perda na qualidade de vida, necessitando de 

se valer de um dos outros pilares. É pautado na EC 20/98. 

O segundo pilar é o regime próprio de previdência social. Esse regime de previdência é 

referente aos funcionários públicos que é dividido em civil ou militar, cada um deles com 

condições específicas e são pautados na EC 41/03. Ela obedece o mesmo teto do regime geral 

para funcionários aposentados após o ano de 2004. 

O terceiro pilar é o da previdência complementar, que pode ser dividido em entidade 

aberta de previdência complementar e entidade fechada de previdência complementar. A 

previdência complementar fechada ou fundo de pensão é fechada aos trabalhadores e 

funcionários de uma empresa ou órgão público e a cada real depositado a contratante contribui 

com os funcionários, complementando o mesmo valor para a aposentadoria dos mesmos. 

Geralmente, é praticado por empresas públicas, grupos de empresas ou empresas bem 

estruturadas, pois é necessária uma boa gestão para controlar o sistema. 

A previdência aberta é a contratação por uma pessoa, através de uma instituição 

financeira, de um plano de previdência privada que lhe permita ter, futuramente, uma melhor 

qualidade de vida e manter seu poder compra, mas caso ocorra algum problema financeiro com 

a pessoa e ela precise resgatar o valor investido de forma parcial ou integral, esse processo pode 

ser feito com tempo mínimo de 60 dias. Por isso, o mais importante para esse segmento é se 

conscientizar da importância do pagamento da contribuição ao plano de previdência privada, 

programando-se financeiramente, não comprometendo a utilização desse dinheiro para outros 

fins. 

 

1.1 CONTEXTULIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

1.1.1 Conceituação de seguridade social 

 

Para Freudenthal (2004) a previdência social é: 

 

Uma forma de seguro, semelhante em muitos pontos ao seguro privado, mas diferente 

dele sob vários aspectos, a começar pelo fato de se tratar de uma atribuição do Estado, 

um programa social. Essencialmente, cabe-lhe substituir pelo menos em parte a 
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remuneração dos seus segurados, nas situações, previstas em lei, em que ela deixa de 

ser recebida por motivo alheio à vontade do interessado. 

 

Segundo Oliveira et al. (1997) apud Baima (1998), seguridade social é o conjunto de 

políticas e ações articuladas com o objetivo de amparar o indivíduo e/ou seu grupo familiar ante 

os eventos decorrentes de morte, doença, invalidez, idade, desemprego e incapacidade 

econômica em geral. 

Quanto aos componentes da seguridade social, Baima (1998) expõe que: 

 

O seguro social, também conhecido como previdência social, é constituído por um 

programa de pagamentos em dinheiro e/ou serviços prestados ao segurado e seus 

dependentes, como compensação da perda de capacidade de trabalho, geralmente 

mediante um vínculo contributivo, e com certa proporcionalidade entre benefícios e 

contribuições. 

A saúde, entendida como o conjunto de políticas e ações de natureza médica, sanitária, 

nutricional, educacional e ambiental, que visa à cura dos agravos ao bem-estar físico 

e mental do indivíduo e de seus dependentes, bem como da comunidade em geral. 

A assistência social, integrada por programas de pagamentos em dinheiro, distribuição 

de bens in natura e de prestação de serviços, dirigidos a uma clientela de caráter 

residual, cujo único critério seja a necessidade, sem necessariamente incluir vínculo 

contributivo. 

 

A seguridade social é responsável em amparar os trabalhadores que estiverem em 

condições legais de contribuição e/ou de trabalho para auxiliar com pagamentos em dinheiro 

em caso de ficar impossibilitado de trabalhar, já a saúde e a assistência social tem o objetivo de 

amparar as pessoas medicamente e socialmente independente de contribuição previdenciária, 

mas de forma solidária. 

A previdência social delimitou os tipos de segurados para agilizar o trâmite de obtenção 

do benefício pelos trabalhadores no momento da aposentadoria, reduzindo-se assim a 

burocracia. Com isso, os segurados, segundo Monteiro (2009), são classificados como: 

 

- Empregado: são os trabalhadores com carteira assinada, temporários, diretores-

empregados, ministros e secretários públicos, quem trabalha em empresa brasileira 

fora do Brasil, bem como multinacionais e outros organismos internacionais que 

estejam instalados no país. 

- Empregado doméstico: como o próprio nome diz, são os empregados que trabalham 

em domicílios (faxineiros, jardineiro, caseiro, etc...). 

- Trabalhador avulso: são os empregados por sindicatos ou gestores de mão-de-obra, 

que prestam serviços em outras empresas (nesta categoria estão estivadores e 

carregadores de embarcação, por exemplo). 

- Contribuinte individual: são os famosos autônomos, que trabalham por conta própria 

ou que prestam serviços de natureza eventual em outras empresas. Estão nessa 

categoria vários trabalhadores que margeiam o mercado informal como motorista de 

táxi, diaristas, ambulantes e associados de cooperativas. 
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- Segurado especial: é quem trabalha em família, sem o rigor da carteira assinada. 

Nessa categoria encontram-se cônjuges, filhos maiores de 16 anos, pescadores 

artesanais e índios. 

- Segurado facultativo: esta categoria é destinada a qualquer cidadão que não exerce 

atividade profissional remunerada, mas que deseja contribuir para garantir uma 

aposentadoria (como donas-de-casa, síndicos, estudantes, desempregados e 

presidiários, entre outros). 

 

No Brasil, de acordo com Baima (1998), o seguro social (previdência social) pode ser 

subdividido em: 

 

- Previdência social assistencial, caracterizada pela iniciativa do Estado em prover 

renda para os segmentos incapazes de se autossustentar e que não tiveram capacidade 

contributiva para as instituições de previdência social ao longo de sua vida. 

- Previdência social básica, ou simplesmente previdência social, que compreende os 

benefícios em dinheiro e demais programas, cuja finalidade é a de proporcionar ao 

indivíduo e a seus dependentes as condições socialmente definidas como 

indispensáveis à sua manutenção quando da perda de capacidade de trabalho.  

- Previdência complementar, de caráter opcional, financiada por recursos privados, 

sujeitos à regulação estatal, cujo objetivo é complementar os benefícios e serviços da 

previdência social. Por ser de caráter complementar, os valores dos benefícios não 

estão necessariamente vinculados aos valores dos benefícios da previdência social, e 

sim têm apenas caráter adicional ao benefício da previdência social. 

 

Segundo o MPAS (2014), do ponto de vista social, um sistema previdenciário costuma 

ser medido pelo cumprimento de alguns objetivos, entre eles “oferecer cobertura às pessoas em 

condição de vulnerabilidade, evitar e reduzir a pobreza entre a população idosa e repor a renda 

dos seus contribuintes quando não mais puderem participar da produção das riquezas do país”. 

Segundo Monteiro (2014), “a Previdência Social é um sistema estatal cuja principal 

função é a proteção social dos trabalhadores que se aposentam ou que, por algum motivo, ficam 

impossibilitados de trabalhar4”. 

Ainda segundo Freudenthal (2004): 

 

A Previdência Social mantém-se pelas contribuições de trabalhadores por conta de 

outrem, autônomos e, em alguns países, do próprio Estado (como já foi no Brasil); ela 

destinava-se apenas a quem exercia atividade remunerada, ou seja, População 

Economicamente Ativa (PEA), que, por lei são segurados obrigatórios que contribuem 

durante sua vida ativa para fazerem jus à compensação representada pela 

aposentadoria e demais benefícios. 

 

A previdência social prevê benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-

maternidade (gravidez), auxílio-reclusão (prisão) e pensão para os dependentes, para o 

                                                           
4 Disponível em: http://pessoas.hsw.uol.com.br/previdencia-social-brasil2.htm. Acesso em: 28 de outubro de 2014. 
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trabalhador que estiver em dia na qualidade de segurado. Para isso, precisa ter contribuído no 

mínimo 12 meses antes de solicitar ao benefício. 

Desta forma, se o trabalhador por algum motivo não estiver trabalhando ou contribuindo 

regularmente, ele não estará cumprindo tais requisitos, logo ele não estará apto a receber a 

cobertura financeira do governo, como doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou velhice 

(aposentadoria ou pensão). 

A retenção ao funcionário pela empresa para o INSS tem caráter compulsório, desta 

forma o funcionário não tem escolha em pagar. Essa contribuição é recolhida pela empresae 

paga ao INSS. A alíquota para recolhimento no INSS tem uma tabela que varia de 8 a 11%, de 

acordo com o salário contribuição. A tabela abaixo mostra como é a proporção entre o salário 

contribuição e sua alíquota respectiva, de acordo com o MPAS (2014): 

 

Tabela 1. Tabela INSS 

TABELA VIGENTE 

Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador 

avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de Janeiro de 2014 

Salário-de-contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) 

até 1.317,07 8,00 

de 1.317,08 até 2.195,12 9,00 

de 2.195,13 até 4.390,24 11,00 

Fonte: Previdência Social5 

 

O trabalhador contribui para o INSS com o percentual de 8% a 11% do seu salário, 

limitando-se ao valor máximo de R$ 482,92 (de acordo com teto de 2014) mensais, pois esse 

valor corresponde à 11% do salário de contribuição mais alto do ano vigente que é R$ 4.390,24. 

As empresas complementam o percentual de 20% para a aposentadoria do funcionário, logo se 

o trabalhador contribui com 8%, a empresa complementa com 12% e se o trabalhador contribui 

com 11% a empresa complementará com 9%. 

Ellery Jr. e Bugarin (2003) apud Coelho e Camargos (2012) apontam que, 

“aproximadamente, 15% de contribuição sobre a folha de pagamentos seriam suficientes para 

financiar um regime de aposentadoria integral, sendo que, no caso da economia brasileira, existe 

                                                           
5 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/. Acesso em: 24 de novembro 2014. 

http://www.previdencia.gov.br/
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uma contribuição média de 22% sobre a folha de pagamento, paga pelas empresas, e mais 10% 

pagos pelos empregados, e, no entanto, o caixa do INSS ainda se encontra em déficit”. 

A Previdência Social oferece diversos benefícios e seguros aos seus contribuintes, que 

podem ser divididos em duas subcategorias: aposentadoria e outros benefícios. Os tipos de 

aposentadorias oferecidas pelo governo, segundo o MPAS (2014) são: 

 

- Aposentadoria por idade urbana: tem direito a aposentadoria por idade os 
trabalhadores urbanos a partir dos 65 anos para os homens e a partir dos 60 anos de 

idade para as mulheres, desde que cumprida a carência exigida. 

- Aposentadoria por idade rural: tem direito a aposentadoria por idade os trabalhadores 

rurais a partir dos 60 anos para os homens e a partir dos 55 anos de idade para as 

mulheres, desde que cumprida a carência exigida. 

- Aposentadoria por idade da pessoa com deficiência: trata-se de benefício aprovado 

pela Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, que incluiu novas regras em 

relação à redução da idade para a concessão de Aposentadoria por Idade da Pessoa 

com Deficiência. Considera-se pessoa com deficiência, nos termos da referida Lei 

Complementar, aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

impossibilitem que a pessoa participe de forma plena e efetiva na sociedade, em 

igualdade de condições com as demais pessoas que não possuem tal impedimento. 

- Aposentadoria por invalidez: é um direito dos trabalhadores que, por doença ou 

acidente, forem considerados pela perícia médica da Previdência Social incapacitados 

para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento.  

- Aposentadoria por tempo de contribuição: para ter direito à Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição Previdenciária, é necessário comprovar carência e tempo 

mínimo de contribuição, exigidos pela Lei nº. 8213/91, podendo ser integral ou 

proporcional. 

- Aposentadoria especial: o trabalhador deverá comprovar, além do tempo de trabalho, 

efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de 

agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do benefício (15, 20 ou 25 

anos).  A aposentadoria especial será devida ao segurado empregado, trabalhador 

avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa 

de trabalho ou de produção. Além disso, a exposição aos agentes nocivos deverá ter 

ocorrido de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.6 

 

Para facilitar os trabalhadores e agilizar o processo de aposentadoria, o INSS segmentou 

a aposentadoria em tipos de aposentadorias. A aposentadoria por idade urbana é respectiva ao 

trabalhador privado e público em situações normais que cumpriu seu tempo de trabalho formal 

com 65 anos para o homem e 60 para a mulher. 

Já a aposentadoria por idade rural, como o nome já menciona é para pessoas que 

trabalharam no campo e completaram a idade necessária para se aposentar, 60 homem e 55 

mulher; e a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é nova e é para trabalhadores 

deficientes físicos e que atingiram um estágio que a sua deficiência impossibilite que a pessoa 

                                                           
6 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/. Acesso em: 24 de novembro 2014. 

http://www.previdencia.gov.br/
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trabalhe mesmo em condições que anteriormente conseguiria com os outros companheiros de 

trabalho. 

A aposentadoria por invalidez, é quando uma pessoa que tinha a plena condição física 

de trabalho e se torna incapaz de exercer sua atividade, enquanto a aposentadoria por tempo de 

contribuição é necessário comprovar que contribuiu 35 anos para os homens e 30 anos para as 

mulheres. 

A aposentadoria especial é para o trabalhador que teve exposição à situações insalubres 

e/ou que possam prejudicar a saúde no trabalho, fazendo com que essa pessoas possa se 

aposentar antecipadamente de acordo com seu nível de exposição à essa situação. 

Vale ressaltar que a aposentadoria é esperada por muitos trabalhadores, pois é seu 

momento justo de descanso após muitos anos trabalhando arduamente. Muitos esperam a 

aposentadoria para curtir os momentos que não puderam ser curtidos por conta do trabalho, mas 

esbarram nas limitações financeira que lhes são impostas no ato da aposentadoria. A sua 

remuneração fica limitada a um teto de R$ 4.390,24, e muitos no seu período de trabalho tinham 

salários muito maiores que isso, gerando uma defasagem relevantes em suas finanças. Para que 

essa defasagem não ocorra, ou pelo menos seja amenizada é recomendado que o trabalhador 

faça adesão a uma previdência complementar. 

De acordo com o MPAS (2014), “a previdência complementar é um benefício opcional, 

que proporciona ao trabalhador um seguro previdenciário adicional, conforme sua necessidade 

e vontade7”. Tem como objetivo garantir uma complementação financeira para o futuro 

aposentado e/ou beneficiário, mediante a contratação deste benefício. Essa aposentadoria 

contratada será regulada pela entidade gestora, com base em cálculos atuariais. 

Segundo a Previdência social (2014), “no Brasil existem dois tipos de previdência 

complementar: a previdência aberta e a previdência fechada8”. 

As entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão), de acordo com 

o Banco Central do Brasil (2014): 

 

São organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos e são 

acessíveis, exclusivamente, aos empregados de uma empresa 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, denominados instituidores.9 

                                                           
7 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/. Acesso em: 24 de novembro 2014. 
8 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-

complementar/. Acesso em: 24 de novembro de 2014. 
9 Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/efpp.asp. Acesso em: 24 de novembro de 2014. 
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As entidades de previdência fechada devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 3.121, de 25 de setembro de 2003, no 

que tange à aplicação dos recursos dos planos de benefícios. Também são regidas pela Lei 

Complementar 109, de 29 de maio de 2001. 

Já as entidades abertas de previdência complementar, segundo o Banco Central do Brasil 

(2014), “são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por objetivo 

instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedido em forma de renda 

continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas10”. São regidas pelo 

Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 1966, e pela Lei Complementar 109, de 29 de maio de 

2001. As funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador são exercidas pelo Ministério da 

Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

 

Figura 1. O Sistema de Previdência no Brasil 

 

Fonte: Previdência Social11 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

                                                           
10 Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/efpp.asp. Acesso em: 24 de novembro de 2014. 
11 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/. Acesso em: 24 de novembro 2014. 

http://www.previdencia.gov.br/
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A partir da análise dos aspectos apresentados e que acompanham a previdência social 

ao longo dos anos, nota-se que é necessário um caminho alternativo para a recuperação da 

previdência social e, além disso, de mudanças que permitam a sua sobrevivência para as futuras 

gerações. Diante desses cenários, a pesquisa tem por objetivo demonstrar a importância da 

previdência complementar para o futuro das pessoas aposentadas e da previdência social. Sendo 

assim, esta dissertação deve-se responder a seguinte questão: “A conscientização da população 

em adquirir um plano de previdência complementar pode auxiliar a manutenção do poder de 

compra das futuras gerações e a sustentabilidade da previdência social? ” 

 

1.3 OBJETIVO 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo final dessa pesquisa é analisar e apresentar a essencialidade da manutenção 

e ampliação da Previdência Complementar no Brasil, buscando argumentos, em ambos os 

sistemas, para que o trabalhador brasileiro possa se assegurar que a previdência complementar 

é uma proteção e garantia para seu poder de compra e qualidade de vida na aposentadoria e a 

para a sustentabilidade do sistema de previdência social. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Definir o que é previdência complementar; 

• Apresentar a evolução da previdência complementar; 

• Mostrar o funcionamento dos planos de previdência privada; 

• Apontar as vantagens da previdência complementar para futuras gerações e para 

economia brasileira e os riscos ligados à previdência complementar. 

 

1.4 AS QUESTÕES DA PESQUISA 

 

• O que é previdência complementar? 

• Como surgiu a previdência complementar e qual seu histórico? 

• Qual são os critérios e modelos de funcionamento de previdência privada? 
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• Quais as vantagens da previdência Complementar para os futuros aposentados e para 

a previdência social e quais são os riscos ligados a ela? 

 

1.5 A JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho visa permitir um melhor entendimento sobre previdência 

complementar pelo futuro aposentado do RGPS ou RPPS e a sua importância para a 

manutenção do seu poder de compra. Percebeu-se, nesse estudo, a essencialidade da 

previdência complementar também para a economia e a sociedade como um todo, em razão de 

possuir em sua formação de carteira de ativos produtos em renda fixa e renda variável. 

Em relação à previdência privada, observou-se que a adesão aos planos e seu nível de 

renda variável e renda fixa atrelado é de acordo com a idade e arrojo do participante. O fato de 

serem diversificadas, com a utilização de renda fixa e variável, aquece a economia porque são 

títulos negociados no mercado de capitais. 

Profissionalmente, esse estudo poderá auxiliar na identificação do perfil do futuro 

participante, de acordo com a idade e arrojo, possibilitando a negociação de um plano sob 

medida que atenda melhor suas pretensões, configurando uma menor perda do seu poder de 

compra. 

 

1.6 A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é restrita aos três pilares da previdência no Brasil (RGPS, RPPS e 

previdência complementar), indo desde as primeiras instituições de caráter assistencial, como 

a Casa de Misericórdia de Santos em 1543 até os dias atuais. Para a previdência complementar 

com o poder de compra dos futuros aposentados e previdência social no Brasil 

 

1.7 A ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A dissertação está estruturada em seis capítulos, apresentados conforme descrição a 

seguir: 

 

Capítulo 1: Introdução 
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O objetivo deste capítulo é apresentar ao leitor a previdência social e seus conceitos, 

tipos de segurados, delimitações e as emendas constitucionais que reformaram o RGPS e 

criaram e institucionalizaram RPPS. 

 

Em seguida, são apresentados: a situação problema, o objetivo geral e específico, 

perguntas da pesquisa, justificativa e delimitação da pesquisa. 

 

Capítulo 2: Metodologia 

O capítulo apresenta o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, onde são descritos 

os meios que serão utilizados para obtenção dos resultados da dissertação como método da 

pesquisa, instrumento de pesquisa e tamanho e tratamento das amostras. 

 

Capítulo 3: Evolução histórica da Previdência Social no Brasil 

Neste capitulo, realizou-se uma ampla pesquisa bibliográfica para fundamentar a 

dissertação. 

A evolução histórica da Previdência Social, além de apresentar os problemas ligados a 

esses regimes e demonstrar a situação atual da previdência social no país. 

 

Capítulo 4: Previdência Complementar 

Foram levantadas as características e relevância da previdência complementar para o 

país, sua evolução histórica, composição, variáveis atreladas às entidades abertas e fechadas. A 

importância da previdência complementar para o poder de compra dos aposentados, para a 

economia e para previdência social. 

 

Capítulo 5: Análise de resultados 

Serão apresentadas análises de questões da pesquisa, referenciais teóricos e quadros que 

fundamentam as pesquisas 

Será mostrada a sua importância para a economia do país, os riscos a que está sujeita e 

se buscará argumentos para que o sistema continue crescendo, dado o seu papel neste novo 

modelo de previdência no país. 

 

 

Capítulo 6: Conclusão e Recomendações para trabalhos futuros 
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O Capítulo apresenta as conclusões da pesquisa com base nas análises apresentadas e 

recomendação de trabalhos futuros. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

O referido capítulo visa demonstrar os aspectos metodológicos adotado pela presente 

pesquisa. 

 

2.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

Com vistas a referenciar os principais artigos e livros relacionados ao tema desta 

Dissertação, foi realizada uma análise bibliométrica na base Scielo e no Google Acadêmico 

disponível, com relação à palavra-chave previdência complementar, cujos resultados são 

apresentados a seguir: 

 

Quadro 1. Os 10 artigos mais recentes ordenados por data 

Base: Scielo | Palavras-chave: previdência complementar, previdência privada. 

 OS 10 ARTIGOS MAIS RECENTES ANO 

1 

Namilton Nei Alves, Coelho; Marcos Antônio de, Camargos. Fundos de pensão 

no Brasil: uma análise dos fatores determinantes para sua expansão na 

perspectiva dos seus gestores / Private pensionfunds in Brazil: 

ananalysisofdeterminingfactors in theirexpansionfrom a managerial 

perspective. Organ. Soc.; 19(61); 277-294; 2012-06 

2012 

2 

Nicolas Soudki, Saad; Celma de Oliveira, Ribeiro. Modelo de apreçamento de 

opções embutidas em produtos de previdência no Brasil / A model for 

pricingoptionsembedded in pensionproducts in Brazil. Prod.; 21(3); 528-537; 

2011-09 

2011 

3 

Leandro Willer Pereira, Coimbra; Silvia Harumi, Toyoshima. Uma análise do 

setor de previdência complementar brasileiro / Ananalisys for 

brasiliancomplementaryprovidence sector. ev. econ. contemp.; 13(3); 439-466; 

2009-12 

2009 

4 

Marcelo Vinhal, Nepomuceno. Atitudes ante produtos bancários: a visão dos 

funcionários / Attitudestowardbankproducts: theemployee's perspective. RAM, 

Rev. Adm. Mackenzie; 9(7); 41-69; 2008-12 

2008 

5 

Sérgio Jurandyr, Machado; Luis Felipe Jacques da, Motta. Estrutura a termo da 

taxa de juros e imunização: novas perspectivas na gestão do risco de taxa de 

juros em fundo de pensão. Rev. adm. contemp.; 11(2); 173-190; 2007-06 

2007 

6 

Sérgio, Cardoso; Emílio, Capelo Júnior; Dimitri Mendonça Spinelli, Chagas; 

Alane S., Rocha; Paulo César de Souza, Batista. Pequenas e médias empresas 

como patrocinadoras de planos previdenciais em entidades fechadas de 

previdência complementar / Smallandmedium-sizedcompaniessponsoring 

social securityplans in supplementaryprivatepensionplans. Rev. contab. finanç.; 

17(spe2); 28-41; 2006-12 

2006 
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7 

Alexsandro Broedel, Lopes; Cláudio Vilar, Furtado. Private equity na carteira 

de investimentos das entidades de previdência privada / Private equity in 

theinvestment portfolio ofprivatepensionplans. Rev. contab. finanç.; 17(spe2); 

108-126; 2006-12 

2006 

8 

José Augusto, Pina; Hermano A., Castro; Maria de Fátima A., Andreazzi. 

Sindicalismo, SUS e planos de saúde / Trade unionism, Unified Health System 

(SUS) and private health insurance. Ciênc. saúde coletiva; 11(3); 837-846; 

2006-09  

2006 

9 
Flávio Marcílio, Rabelo. Perspectivas de expansão da previdência privada 

fechada no Brasil. Rev. adm. empres.; 40(4); 56-69; 2000-12 
2000 

10 

Flávio Marcílio, Rabelo. Fundos de pensão, mercados de capitais e Corporate 

Governance: lições para os mercados emergentes. Rev. adm. empres.; 38(1); 

27-37; 1998-03 

1998 

Fonte: Autor 

 

Quadro 2. Os 10 artigos mais significativos por fator de impacto 

Base: Scielo | Palavras-chave: previdência complementar, previdência privada. 

 10 ARTIGOS MAIS SIGNIFICATIVOS POR FATOR DE IMPACTO ANO 

1 

Leandro Willer Pereira, Coimbra; Silvia Harumi, Toyoshima. Uma análise do 

setor de previdência complementar brasileiro / Ananalisys for 

brasiliancomplementaryprovidence sector. ev. econ. contemp.; 13(3); 439-466; 

2009-12 

2009 

2 

Sérgio Jurandyr, Machado; Luis Felipe Jacques da, Motta. Estrutura a termo da 

taxa de juros e imunização: novas perspectivas na gestão do risco de taxa de 

juros em fundo de pensão. Rev. adm. contemp.; 11(2); 173-190; 2007-06 

2007 

3 

Sérgio, Cardoso; Emílio, Capelo Júnior; Dimitri Mendonça Spinelli, Chagas; 

Alane S., Rocha; Paulo César de Souza, Batista. Pequenas e médias empresas 

como patrocinadoras de planos previdenciais em entidades fechadas de 

previdência complementar / Smallandmedium-sizedcompaniessponsoring 

social securityplans in supplementaryprivatepensionplans. Rev. contab. 

finanç.; 17(spe2); 28-41; 2006-12 

2006 

4 

José Ricardo, Duarte Ojeda; Carlos Cebarut, Elizalde Sánchez; María Teresa, 

Casparri. Evaluacióndeldesempeño económico de los sistemas de pensiones 

privados enLatinoamérica (1997-2008) / Evaluationoftheeconomic 

performance ofprivatepension systems in LatinAmerica (1997-2008) / 

Avaliação do desempenho econômico dos sistemas de previdência privada na 

América Latina (1997-2008). Soc. Econ.; (21); 243-266; 2011-12  

2011 

5 

Alexsandro Broedel, Lopes; Cláudio Vilar, Furtado. Private equity na carteira 

de investimentos das entidades de previdência privada / Private equity in 

theinvestment portfolio ofprivatepensionplans. Rev. contab. finanç.; 17(spe2); 

108-126; 2006-12 

2006 

6 

Namilton Nei Alves, Coelho; Marcos Antônio de, Camargos. Fundos de pensão 

no Brasil: uma análise dos fatores determinantes para sua expansão na 

perspectiva dos seus gestores / Private pensionfunds in Brazil: 

ananalysisofdeterminingfactors in theirexpansionfrom a managerial 

perspective. Organ. Soc.; 19(61); 277-294; 2012-06 

2012 



31 

 
 

7 

Nicolas Soudki, Saad; Celma de Oliveira, Ribeiro. Modelo de apreçamento de 

opções embutidas em produtos de previdência no Brasil / A model for 

pricingoptionsembedded in pensionproducts in Brazil. Prod.; 21(3); 528-537; 

2011-09 

2011 

8 

Flávio Marcílio, Rabelo. Fundos de pensão, mercados de capitais e Corporate 

Governance: lições para os mercados emergentes. Rev. adm. empres.; 38(1); 

27-37; 1998-03 

1998 

9 

Marcelo Vinhal, Nepomuceno. Atitudes ante produtos bancários: a visão dos 

funcionários / Attitudestowardbankproducts: theemployee's perspective. RAM, 

Rev. Adm. Mackenzie; 9(7); 41-69; 2008-12 

2008 

10 

José Augusto, Pina; Hermano A., Castro; Maria de Fátima A., Andreazzi. 

Sindicalismo, SUS e planos de saúde / Trade unionism, Unified Health System 

(SUS) and private health insurance. Ciênc. saúde coletiva; 11(3); 837-846; 

2006-09 

2006 

Fonte: Autor 
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Quadro 4. Os 10 artigos mais significativos por relevância 
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2014 
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Dentre os trabalhos pesquisados na bibliometria, consideramos importante para o inicial 

e conceitual de nossa dissertação, a contribuição de Rabelo (2000), apresenta em seu artigo a 

importância de fatores como a distribuição da renda, a distribuição do emprego formal de 

acordo com o tamanho do estabelecimento e o setor de atividade econômica e o grau de 

formalização do mercado de trabalho para expansão da previdência Complementar no Brasil, 

fatos esses que só poderão acontecer com um esforço em conjunto do governo e das empresas. 

Para isso, julga-se necessário um aumento da flexibilidade do governo com empresas de 

pequenas empresas que buscarem abrirem seus próprios planos privados já que o custo não é o 

grande entrave, assim fomentando a aumento da cobertura da previdência complementar 

fechada no país.  

Da mesma forma, Coelho e Camargos (2012) apresentam um texto sob a ótica de quem 

está com a “mão na massa”, os gestores de fundo pensão, com uma pesquisa de quais são os 

aspectos mais importantes para o crescimento desta previdência, e como resultado eles 

observaram uma necessidade de mais dedicação em programas de educação previdenciária, a 

necessidade de novos incentivos fiscais e tributários com as empresas e uma maior preocupação 

com a legislação vigente e suas mudanças. 

Corroborando Coimbra e Toyoshima (2009) apresentam as dificuldades da criação da 

previdência complementar pelas empresas, no que tange aos níveis de concentração, os efeitos 

das políticas de fiscalização, o grau de eficiência das empresas e as barreiras à entrada e à saída 
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de firmas no setor. Eles observam na pesquisa que as empresas de médio porte são as mais 

eficientes do setor e estão ganhando participação no mercado e que as grandes empresas 

continuam crescendo, embora sejam menos eficientes que as médias, fruto da grande influencia 

que os grandes bancos que apoiam os grandes fundos, fazem sobre as novas e menores 

empresas. 

Sob os aspectos de como a previdência complementar pode influenciar na economia do 

país, Rabelo (1998) contribui em seu texto com a importância do crescimento da previdência 

complementar para a expansão dos mercados de capitais, devido aos fundos de pensão e de 

previdência privada investirem seus ativos em ações de empresa públicas e privadas. Com os 

investimentos em empresas públicas e o aquecimento dos mercados de capitais, é gerado um 

crescimento da capacidade produtiva e consequentemente com o aumento de recursos para 

financiamento do desenvolvimento. No artigo também são apresentadas experiências de 

previdência complementar em países desenvolvidos para servirem de parâmetro e servirem de 

contribuição pra o crescimento, além de apresentar o funcionamento e crescimento de fundos 

de pensão nos mercados emergentes. 

Sob a ótica das pessoas que necessitam da previdência complementar para manter o 

poder de compra no futuro Saad e Ribeiro (2011) dão sua contribuição apresentando em seu 

texto a importância da pesquisa de todos os aspectos e tipo de previdência privada a ser 

contratada antes da tomada da decisão. Aspectos como tempo a contribuir e a situação 

trabalhista (carteira assinada, autônomo e informal) devem ser levados em conta. No texto é 

proposto uma modelagem específica para o problema através da caracterização da opção 

financeira embutida nos produtos de previdência com possibilidade de conversão do saldo final 

do participante em benefício vitalício sob termos predeterminados, outros aspectos como 

características financeiras desse passivo, tais como convexidade e fluxo de caixa equivalente, 

para aumento de desempenho da carteira de ativos. Ao final, são apresentados os resultados e a 

análise de sensibilidade da aplicação da modelagem do fundo de previdência complementar 

aberta proposto. 

 

2.2 DEFINIÇÃO DE PESQUISA 

 

De acordo com Clark e Castro (2003), a pesquisa tem como objetivo desenvolver o 

processo de construção do conhecimento, discordando ou corroborando com o conhecimento 

existente com base em métodos científicos que possam ser reproduzidos e validados.  
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Desta forma, a pesquisa beneficia o meio social e comunitário, visando ao surgimento 

de novos conhecimentos. 

Gil (1999) define pesquisa como “o processo formal e sistemático de desenvolvimento 

do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas, 

mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

Para Marcone e Lakatos (2001): 

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de pensamento 

reflexivo que requer um tratamento cientifico e se constitui no caminho para se 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito mais do que 

apenas a verdade: é encontrar respostas para questões propostas, utilizando modelos 

científicos. 

 

2.3 ESCOLHA DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2001), a escolha da metodologia está relacionada 

com o problema estudado, em função da natureza do fenômeno, objetivo da pesquisa e de outras 

questões envolvidas na investigação. Deste modo, objetiva-se, a seguir, descrever os 

procedimentos utilizados na pesquisa.   

Para Triviños (1987) apud Terence (2002) a pesquisa pode ser classificada segundo suas 

características: a) com a natureza, como aplicada; b) com a forma de abordagem do problema, 

como qualitativa; c) com seus objetivos, como exploratória. 

De acordo com Gil (1999), as pesquisas são classificadas em três grupos: exploratórias, 

descritivas e explicativas que verificam hipóteses causais. Para o autor, as pesquisas que 

verificam hipóteses causais são adotadas na atualidade com outra definição, descritas como 

explicativas. 

A seguir, apresentam-se os conceitos dos tipos de pesquisa acima citados por Gil (1999): 

• Pesquisa exploratória: tem como objetivo primordial desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, com base na formulação do problema ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores. 

• Pesquisa descritiva: tem como finalidade a descrição das características de 

determinada população, ou fenômenos, ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. 

• Pesquisa explicativa: são caracterizadas pela preocupação em identificar as causas 

que contribuem para a ocorrência do fenômeno. 



36 

 
 

 

Considerando que o estudo tem o objetivo a conscientização da importância da 

previdência complementar, adotou-se a método exploratório, porque buscou investigar, como 

preocupação central, a identificação de fatores que determinam ou contribuem para o objetivo 

final do estudo, que é mostrar a essencialidade da adesão do maior número de pessoas possíveis 

aos planos de previdência complementar para futuro da economia e da qualidade de vida da 

sociedade. 

 

2.4 PESQUISA QUALITATIVA OU QUANTITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa não emprega técnica estatística, ela geralmente é direcionada 

mediante à coleta de dados, em contato direto do entrevistador com o objeto de estudo, onde o 

pesquisador busca a compreensão do caso, através dos participantes da situação estudada. 

Para Demo (2000), as metodologias qualitativas são geralmente consideradas como 

pesquisa participante, pesquisa ação, levantamento feitos através de questionários abertos ou 

diretamente gravados, história oral, análises de grupo. 

Os dados trabalhados foram tratados de acordo com os objetivos estabelecidos para o 

estudo. Como não se identificou uma forma quantitativa adequada para analisar os dados, 

adotou-se uma abordagem qualitativa, baseada em publicações pertinentes ao assunto. Dessa 

forma, o intuito da pesquisa foi analisar as possíveis defasagens na qualidade de vida do 

aposentado, e os meios nos quais esses fatos pudessem ser contornados, refletindo-se na 

compreensão de uma sociedade evolutiva e o seu futuro. 
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3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

 

O primeiro indício de previdência social no Brasil ocorreu no século XVI, com o 

surgimento de instituições de caráter assistencialista e a primeira delas foi a Casa de 

Misericórdia de Santos em 1543. 

Segundo Martinez (1996) apud Baima (1998), “na época do império, surgiram os 

montepios civis e militares e outras sociedades beneficentes, sendo o primeiro, o Montepio dos 

Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha, criado no dia 2 de setembro de 1795, pelo príncipe 

D. João, no Palácio Queluz, em Lisboa”. 

O ano de 1889 foi histórico devido à criação do Fundo de Pensões do Pessoal das 

Oficinas de Imprensa Nacional, aumentando a preocupação de proteção previdenciária por 

categoria de empregado. Já no ano seguinte, eram os empregados do Ministério da Fazenda que 

estariam amparados pela criação de Montepio para esses trabalhadores. 

Em 1892, foi ampliada a proteção aos trabalhadores, principalmente aqueles expostos 

aos riscos inerentes as suas atividades, com a instituição da aposentadoria por invalidez e a 

pensão por morte aos operários do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. 

Em 1894, alguns políticos já apresentavam projeto de lei que visava instituir um seguro 

de acidente de trabalho. Observou-se assim um aumento na sensibilidade aos cuidados com 

trabalhador, demonstrando um amadurecimento do que viria a ser a previdência. 

Em 1919, com a criação da OIT (Organização Internacional do trabalho), que tinha 

como principal objetivo é estender e normatizar a proteção ao trabalhador. Com isso, as 

ordenações jurídicas trabalhistas foram atualizadas. Dentre elas, segundo o site da previdência: 

“a Lei n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919, que tornou compulsório o seguro contra acidentes do 

trabalho em certas atividades, tornando obrigatória a indenização, por parte do empregador, dos 

acidentes ocorridos na execução do trabalho, assim estabelecendo o seguro de acidentes 

pessoais de trabalho”. 

Mesmo com todas as melhorias na qualidade de trabalho e direitos do trabalhador, o 

marco inicial da previdência social aconteceu em 1923 com a Lei Eloy Chaves (Decreto Lei nº 

4.682). 

Segundo Giambiagi (2008, p. 278), “a lei tratava, especificamente, dos casos das 

empresas ferroviárias, cujas caixas de aposentadorias destinavam-se a amparar seus 

empregados na sua posterior inatividade”. 
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Com isso surgiram as caixas de aposentadorias e pensões (CAPs). Com o sucesso das 

CAPs dos ferroviários, as duas décadas seguintes ficaram marcadas pela criação de CAPs nos 

mesmos moldes. Nessa ordem surgiram as CAPs dos portuários (1926), dos serviços 

telegráficos e radiotelegráficos (1930), de força, luz e bondes (1930), dos demais serviços 

públicos (1931), que somadas totalizaram mais de 180 CAPs instaladas no Brasil em 1937. 

Segundo a Previdência Social (2014), “a lei Eloy Chaves instituiu a Caixa de 

Aposentadorias e Pensões para os trabalhadores ferroviários. Desde então, a Previdência Social 

iniciou uma trajetória de aumento da cobertura, garantindo benefícios previdenciários para 

todas as categorias profissionais12”. 

Segundo Quadros (2004), “no início desse processo, as CAPs eram vinculadas por 

empresa. Cada empresa possuía a sua CAPs, gerando uma grande quantidade de instituições, 

mas com pequeno número de segurados, acarretando uma pulverização na captação de 

recursos”. 

Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho Indústria e Comércio para normatizar o 

trabalho, devido à grande preocupação no amparo aos trabalhadores urbanos e a importância 

do controle das CAPs. Segundo o site da previdência (2014), “o Decreto n° 19.433, de 26 de 

novembro de 1930, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo como uma das 

atribuições orientar e supervisionar a Previdência Social, inclusive como órgão de recursos das 

decisões das Caixas de Aposentadorias e Pensões”. 

Com a criação desse ministério e a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão 

(IAP), que tinha como objetivo reunir um grupo de CAPs de setores específicos para reduzir a 

pulverização de recursos existentes e abranger um maior número de pessoas. O Estado visando 

ter um maior controle do processo que envolve o direito dos trabalhadores e a gestão dessas 

instituições, começou a influenciar diretamente as decisões e administração delas, nomeando 

seus presidentes. Com essas medidas, além dos trabalhadores urbanos, parte dos trabalhadores 

autônomos começaram a ser contemplados. 

Segundo Pandolfi (1999), o primeiro a ser criado foi o Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Marítimos (IAPM) em junho de 1933, em seguida o dos Comerciários (IAPC) em 

maio de 1934, o dos Bancários (IAPB) em julho de 1934, o dos Industriários (IAPI) em 

dezembro de 1936, e os de outras categorias profissionais nos anos seguintes. Em fevereiro de 

                                                           
12 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_100202-164641-248.pdf. Acesso em: 26 de 

novembro de 2014. 

http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_100202-164641-248.pdf
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1938, foi criado o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE). A 

presidência desses institutos era exercida por pessoas livremente nomeadas pelo presidente da 

República. 

A discrepância de acumulação de recursos dos IAPs começou a chamar a atenção do 

Estado, porque, enquanto alguns com poucos funcionários e/ou com salários baixos geravam 

um montante baixo de reserva, outros acumulavam grande quantidade de capital e em especial 

os que continham funcionários com salários bem elevados e/ou categorias com muitos 

funcionários. Outro fator que começou a preocupar o Estado, foi o fato dos IAPs ricas se 

tornarem cada vez mais fortes na reivindicação dos seus direitos, em consequência 

pressionando-os, com isso o Estado começou a pensar em unifica-las para resolver os dois 

problemas de uma vez só. 

De fato a primeira tentativa para essa unificação ocorreu em 1940, com o nome de 

Instituto e Serviços Sociais no Brasil, mas não teve sucesso. O passo seguinte ocorreu em 1946 

quando começou a tramitar no Congresso Nacional um projeto que tinha a unificação dos 

Institutos como um dos seus objetivos, que com algumas mudanças e alguns adendos anos após 

ficou conhecido como Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS). 

Na década de 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) foi aprovada, e visava 

estabelecer a uniformidade das contribuições e dos planos de benefícios, e visava estender a 

cobertura aos empregados urbanos e autônomos em geral. Em 1966, ocorreu a primeira 

unificação institucional, através da criação do Instituto Nacional de Previdência social (INPS, 

incorporando assim vários institutos existentes.Outra grande conquista do trabalhador ocorrida 

em 1966, foi a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que contempla 

uma indenização ao trabalhador demitido, que também pode ser usado para compra da casa 

própria. 

Segundo Giambiagi (2008, p. 279), “o final dos anos 1960 e a primeira metade da década 

de 1970 foram caracterizados pela ampliação da abrangência da cobertura previdenciária a 

trabalhadores inicialmente não contemplados pelas regras existentes”. 

A década de 70 ficou marcada por grandes avanços na abrangência da previdência 

social, que começou a contemplar os trabalhadores rurais e empregados domésticos, a inscrição 

de autônomos em caráter compulsório, o amparo previdenciário aos maiores de 70 anos de 

idade e inválidos, e a extensão dos benefícios de previdência e assistência social aos 

empregados rurais e seus dependentes. 
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Além da abrangência dos segurados a previdência social começou a se preocupar com 

aspectos jurídicas, que não eram previstas pela legislação, como o seguro referente ao acidentes 

de trabalho. Todas essas tentativas da previdência social em melhorar os aspectos jurídico, 

gerando benefícios para os trabalhadores esbarravam na limitação de alçada existente por não 

possuir um ministério próprio, ficando vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, que 

tinha a agenda trabalhista como prioridade. 

Em 1974, foi criado Ministério da Previdência Social pressionado pelo envelhecimento 

da população, aumento do número de beneficiários do sistema e com avanço do conceito de 

seguridade social. A principal responsabilidade desse novo ministério foi elaborar e executar 

as políticas de previdência, assistência social e social.  Segundo Giambiagi (2008), “a criação 

desse ministério foi um novo marco na evolução da previdência social brasileira”. 

Segundo De Freitas (2014), “em 1977 institui-se o Sistema Nacional de Previdência e 

Assistência Social - SINPAS pela Lei 6.439 de 1/7/1977, com objetivo de reorganizar a 

Previdência Social [...] O SINPAS era composto por: INPS, INAMPS, IAPAS, Fundação 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), a Empresa de Processamento de Dados da Previdência 

Social (DATAPREV) e, na condição de órgão autônomo, a Central de Medicamentos 

(CEME)13”. 

O Ministério da Previdência Social observou que as funções do sistema previdenciário 

deveriam ser exercido por órgãos específicos, com isso instituiu em 1977 o Sistema Nacional 

de Previdência e Assistência Social (SINPAS) que seria composto por 3 órgãos que surgiriam 

do desmembramento do INPS. Assim, o INPS ficou responsável apenas pela concessão e 

manutenção dos benefícios; o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social( 

INAMPS) ficaria responsável pelo atendimento médico; o Instituto da Administração 

Financeira da Previdência e Assistência Social(IAPAS) seria responsável pela gestão 

administrativa, financeira e patrimonial do sistema. 

Segundo a Previdência Social (2014), “a denominada Constituição “Cidadã”, de 1988, 

criou o conceito de seguridade social, reunindo as áreas da Saúde, Assistência e Previdência 

Social. Começava a ser formada a grande rede de proteção social, que hoje beneficia 

diretamente mais de 70 milhões de trabalhadores brasileiros14”. 

                                                           
13 Disponível em: http://monografias.brasilescola.com/direito/uma-analise-previdencia-brasileira.htm. Acesso em: 

24 de novembro de 2014. 
14 Disponível em: http://www1.previdencia.gov.br/85anos/discurso.asp. Acesso em: 24 de novembro de 2014. 

http://monografias.brasilescola.com/direito/uma-analise-previdencia-brasileira.htm


41 

 
 

Podemos verificar nos artigos que a Constituição de 1988, apresentou os seguintes 

aspectos quanto à determinação da responsabilidade estatal frente à proteção social dos 

cidadãos, segundo Cardoso Jr e Jaccoud (2005): 

 

i) a instituição da Seguridade Social como sistema básico de proteção social, 

articulando e integrando as políticas de seguro social, assistência social e saúde;  

ii) o reconhecimento da obrigação do Estado em prestar de forma universal, pública e 

gratuita, atendimento na área de saúde em todos os níveis de complexidade; para tanto, 

o texto constitucional prevê a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), sob 

gestão descentralizada e participativa;  

iii) o reconhecimento da assistência social como política pública, garantindo direito 

de acesso a serviços por parte de populações necessitadas, e direito a uma renda de 

solidariedade por parte de idosos e portadores de deficiência em situação de extrema 

pobreza; 

iv) o reconhecimento do direito à aposentadoria não integralmente contributiva (ou 

seja, parcialmente ancorada em uma transferência de solidariedade) dos trabalhadores 

rurais em regime de economia familiar; e 

v) o reconhecimento do seguro-desemprego como direito social do trabalhador a uma 

provisão temporária de renda em situação de perda circunstancial de emprego. 

 

Em 1990, ocorreram mudanças significativas, como a extinção do Ministério da 

Previdência e Assistência Social e com as suas atribuições divididas, o INAMPS foi absorvido 

pelo Ministério da Saúde e mediante a fusão do INPS e IAPAS, foi criado o Instituto Nacional 

de Seguro Social. As Leis nº 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, dispuseram sobre o plano 

de custeio e os planos de benefícios da Previdência Social, respectivamente. Em 1995, ressurge 

o Ministério da Previdência e Assistência Social, atual Ministério da Previdência Social, ao 

qual fica subordinado o INSS. 

 

Figura 2. Histórico da Previdência Social no Brasil 

 

Fonte: http://www.capesesp.com.br/ 
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A partir da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que instituiu o Real, verifica-se 

grande preocupação com o custeio da Previdência. A consolidação de uma moeda que não se 

desvalorizava como as moedas de até então, fizeram com que as decisões no âmbito do 

Ministério da Previdência fossem embasadas com lastro na moeda, o que se constatou na 

reforma de previdência de 1998, com os benefícios sendo calculados a partir de médias de 

contribuição a partir dessa época. 

O ano de 1998 apresentou-se como um dos mais importantes na história da Previdência 

no Brasil. A lei 9.717, publicada no Diário Oficial no dia 28 de novembro de 1998, dispôs sobre 

regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social 

dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dos 

militares. Também nesse ano, foi promulgada a Emenda Constitucional     nº 20, de 15 de 

dezembro de 1998, que trouxe uma série de mudanças para a Previdência Social, dentre as quais 

o limite de idade nas regras de transição para a aposentadoria integral no setor público –fixado 

em 53 anos para o homem e 48 para a mulher, novas exigências para as aposentadorias especiais 

e mudança na regra de cálculo de benefício, com introdução do fator previdenciário. 

Nesse histórico da Previdência Social no Brasil, a introdução do fator previdenciário 

merece atenção especial, pois pela primeira vez verificamos uma preocupação das autoridades 

com o aumento da expectativa de vida da população brasileira, pois se no final do século XIX 

a população brasileira possuía baixa expectativa de vida, o mesmo já não se podia dizer ao final 

da década de 1980.Os legisladores, preocupados com o custeio da previdência, notaram que 

não seria possível aos regimes existentes sustentarem o pagamento de benefício por tanto 

tempo, visto que até então, por conta de várias exceções na Lei, vários eram aqueles que se 

aposentavam com idade entre 40 e 50 anos, recebendo um benefício por cerca de 30 anos ou 

mais. 

A década dos anos 2000 foi marcada principalmente pela preocupação do governo em 

fiscalizar todos os agentes envolvidos na previdência. Não raras eram as notícias de “rombos” 

na previdência, causadas por agentes públicos ou por má administração das diferentes esferas 

de governo. Começava-se a ver que se uma rígida fiscalização não fosse implementada não 

seria viável arcar com os compromissos futuros, mesmo com a grande reforma ocorrida ao final 

da década anterior. 

Conforme a Previdência social (2014), “a Previdência Social iniciou, em outubro de 

2005, o Censo Previdenciário para atualizar os dados cadastrais de aposentados e pensionistas 
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do INSS. O objetivo do Censo é atualizar a base de dados de Previdência e, como consequência, 

eliminar pagamentos indevidos de benefícios15”. 

A Previdência Social realizou um grande Censo Previdenciário, no qual todos os 

aposentados e pensionistas do Regime Geral foram obrigados a atualizar os seus dados 

cadastrais. O censo Previdenciário gerou uma situação bastante desconfortável ao governo, já 

que a obrigatoriedade para os segurados mais velhos foi alvo de críticas para o governo de 

oposição da época, devido à dificuldade de deslocamento desses segurados. 

Outro fator marcante desta época foi o aumento da preocupação por parte do governo 

em incentivar a adesão à Previdência Social, pois pensava-se que era importante aumentar a 

base de contribuinte, pois em função de uma população cada vez mais longeva, a relação entre 

a base contribuinte e base que recebe o benefício estava cada vez menor. 

Nota-se que, a partir deste ponto qualquer política de governo, em relação à Previdência 

Social, terá como norte o estudo cada vez mais elaborado dos impactos da longevidade na 

Previdência. Durante quase um século, esse assunto passou despercebido, no entanto, todos os 

anuários estatísticos do IBGE terão que ser levados em consideração nas estratégias futuras 

para o sistema previdenciário brasileiro. 

A partir de 2007, o sistema da Previdência Social passou a ser unificado ao da Receita 

Federal, criando a Super Receita. Como ideia conceitual de que esse órgão, além de diminuir a 

burocracia e os gastos, ajude a investigar fraudes contra o sistema. 

 

3.1 SITUAÇÃO ATUAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

 

A previdência social no Brasil tal como ocorre em todo o mundo, inclusive nos países 

desenvolvidos, tem enfrentado algumas turbulências financeiras, que acabam pressionando o 

Governo a formular e encaminhar ao Congresso Nacional uma ampla reforma, como ocorreu 

nos casos citados anteriormente, como as Emendas Constitucionais nº20/98 para previdência 

social e 41/03 e 47/2005 para os funcionários públicos. As causas dessas crises financeiras são 

alguns fatores que originaram os atuais déficits e desequilíbrio do sistema da previdência social 

e que podem ser explicados em quatro grupos: fatores institucionais, fatores estruturais, fatores 

conjunturais e fatores gerenciais. 

 

                                                           
15 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/. Acesso em: 24 de novembro de 2014. 
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3.1.1 Fatores Institucionais 

 

Esses fatores demonstraram a grande vulnerabilidade do INSS e do MPAS, gerada pela 

mistura inadequada entre políticas de assistência social e de previdência social. Com a 

formulação da constituição de 1988, ocorreram alteração na previdência social que 

evidenciaram alguns exemplos de desordem de políticas governamentais: A concessão de 

aposentadoria especial, aumento do piso dos trabalhadores rurais de meio para um salário 

mínimo, a mudança no sistema de capitalização e a criação de um regime próprio para os 

servidores públicos. 

A aposentadoria especial foi criada para proteger trabalhadores que tiveram exposição 

à condições prejudiciais de saúde e de forma ininterruptas, com isso muitas pessoas tiveram o 

direito de se aposentar antecipadamente, e por ter sido uma novidade foram concedidas 

aposentadorias à trabalhadores que não obedeciam todas as exigências para recebimento de tal 

benefício, gerando a concessão de aposentadoria de forma integral para pessoas que poderiam 

trabalhar, reduzindo assim  o número de contribuintes. 

O aumento do piso dos trabalhadores rurais para um salário mínimo gera um 

crescimento nos gastos da previdência social porque muitos desses trabalhadores jamais 

contribuíram para a previdência. Segundo o Plano Nacional das Trabalhadoras e dos 

Trabalhadores Rurais Empregados – PLANATRE no site Normas Legais (2014), “a média de 

trabalhadores rurais empregados que contribuem para a previdência é de apenas 42,9%, ou seja, 

a cada dez empregados, somente quatro contribuem. Entre os informais, somente 5,0% 

recolhem à previdência. [...] Os trabalhadores rurais empregados informais que estão em 

situação de trabalhos ou vínculos temporários atingem 47,0% do total”. 

Com isso, a previdência social dobrou os seus gastos com os trabalhadores rurais, 

beneficia pessoas que nunca contribuíram e dos trabalhadores rurais que receberão tal benefício 

no futuro, poucos trabalham formalmente e/ou contribuem. 

Outro fator institucional muito relevante para esse déficit ocorreu com a mudança do 

sistema de capitalização, no qual as pessoas recebem na aposentadoria tudo depositado durante 

seu período laborativo, através do sistema de repartição simples (pay-as-you-go) sob pressão 

do Estado por obter mais recursos, e que consiste na aposentadoria dos inativos financiada pelos 

ativos contemporâneos e assim sucessivamente, ficando o ativo atual dependendo do aumento 

do número de contribuintes para sua aposentadoria. Segundo Giambiagi (2008), “o mecanismo 

de capitalização está associado à concepção da previdência social como uma poupança (...), no 
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caso da repartição, sua concepção filosófica é de entender a previdência social como um sistema 

solidário, por meio do qual há uma estrutura de transferência de uma parte da sociedade para 

outra”. 

Com a constituição de 1988 foi criado o regime próprio da previdência (RPPS) que 

contempla os servidores públicos, antes sujeitos à CLT, tornando-os estatutários, 

desvinculando-os do RGPS. Com essa separação dos regimes o volume de recursos que era 

proveniente dos servidores públicos reduziram a geração de um montante considerável no caixa 

da previdência, em contrapartida esses mesmo servidores que tinha salários alto não participam 

mais de regime, reduzindo as grandes saídas de recursos. Ainda assim, o regime próprio teve 

mais desvantagens com essa alteração. 

Como o aumento dos pensionistas é maior do que o crescimento dos contribuintes, o 

déficit vem aumentando gradualmente, fato esse que acarretará em possíveis aumentos na 

alíquota de contribuição dos futuros contribuintes a longo prazo. O rombo não está maior 

devido à ajuda do Governo com as transferências da União que cobrem esse déficit. 

 

3.1.2 Fatores Estruturais 

 

Os fatores estruturais subdividem-se em dois grupos: 

 

a) Econômicos: de acordo com as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, 

principalmente o avanço da tecnologia, para aumentar a competitividade num 

mundo globalizado, fato que vem gerando fusões nas empresas e estruturas, 

tornando-as cada vez mais enxutas e, consequentemente, obrigando a migração de 

muitos trabalhadores para o mercado informal. Para se ter ideia do problema gerado 

pela saída de muitos trabalhadores do mercado formal, em consequência menos 

contribuintes, segundo Molina (1999, Apud Gomes Neves, 2001)é fundamental essa 

citação: “na década de 50, haviam oito contribuintes para cada aposentado, nos anos 

90, esta relação caiu para 2,3 e, atualmente, é de 1,7 contribuintes para cada 

aposentado”. Sendo que na concepção do autor, o ideal seria a proporção de quatro 

contribuintes para cada aposentado. Em números absolutos são 51,1 milhões de 

contribuintes e 30,8 milhões de beneficiários do INSS, entre aposentados, 

pensionistas e pessoas que recebem benefícios assistenciais. Levando em conta que 

o trabalhador contribui com o INSS de 8% a 11% e as empresas completam os 20% 
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e os contribuintes individuais contribuem em até 20% , a proporção necessária seria 

de 4 contribuintes por aposentado para equilibrar o sistema, fato esse que é quase 

impossível. 

 

Para se mensurar essa proporção, devemos analisar que todo país possui, seja ele 

subdesenvolvido ou desenvolvido, uma população economicamente ativa (PEA), essa parcela 

do contingente populacional que representa todas as pessoas trabalhadoras ou que estão 

procurando emprego. São elas que produzem para o país e que integram o sistema produtivo. 

A população de idade ativa, segundo o IBGE (2014) é dividida em: população economicamente 

ativa e não economicamente ativa ou mesmo inativa16. 

 

Figura 3. População de idade ativa 

 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/ 

 

Segundo o IBGE (2014), população economicamente ativa: 

 

Compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto 

é, a população ocupada e a população desocupada, assim definidas: população 

ocupada - aquelas pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam 

ou tinham trabalho mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em férias). [...] 

População desocupada - aquelas pessoas que não tinham trabalho, num determinado 

período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram 

alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.).17 

                                                           
16 Disponível em: http://www.census.gov/population/www/projections/summarytables.html. Acesso em: 28 de 

novembro de 2014. 
17 Disponível em: http://www.census.gov/population/www/projections/summarytables.html. Acesso em: 28 de 

novembro de 2014. 
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No Brasil, de acordo com o IBGE (2014), “a PEA brasileira compreende 51% da 

população, apesar de esse número não considerar aqueles que não trabalham com contrato 

formal ou carteira assinada. Ainda segundo o IBGE, do total da população ativa no Brasil, 

pouco mais de 20% encontram-se no setor primário, 21%, no setor secundário; e 59%, no setor 

terciário18”. 

No setor produtivo baseado na participação de homens e mulheres, segundo o site 

agência Brasil foi observado entre os anos de 2011 e 2012 o aumento da participação das 

mulheres no grupo de pessoas ocupadas nas em cerca de 5,2 milhões de empresas e em outras 

organizações formais ativas no país foi registrada a alta de 3,2%. Esse valores configuram um 

crescimento de 1,5 ponto percentual em relação ao aumento da participação dos homens no 

período (1,7%).Assim, o aumento na participação feminina de pessoal ocupado assalariado, no 

período de 2011 a 2012 pela primeira vez foi superior à presença masculina. Enquanto os 

homens somaram 41,5% (438,9 mil pessoas), as mulheres, 58,5% (619,8 mil pessoas). 

 

Figura 4. Produtividade Brasileiro x Americano 

 

Fonte: http://www.folha.uol.com.br/ 

 

                                                           
18 Disponível em: http://www.census.gov/population/www/projections/summarytables.html. Acesso em: 28 de 

novembro de 2014. 
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Observa-se uma baixa produtividade do trabalhador brasileiro comparado ao 

trabalhador americano e abaixo da média mundial, demonstrando a ociosidade de muitos 

trabalhadores brasileiros. Em diversos países esse índice é bem superior, alcançando, 

aproximadamente, 75% dos que atuam no setor produtivo. 

Baseado nesses dados acentua-se o problema a ser combatido pela previdência social – 

que tem entre seus objetivos evitar a pobreza das pessoas – e que por contingência demográfica, 

biológica ou acidental não possam participar do processo de riqueza nacional por meio de 

mercado de trabalho. 

 

b) Demográficos: há dois fatores que influenciam demais na redução da proporção 

contribuinte/beneficiário da previdência social. A queda da natalidade e o aumento 

da expectativa de vida, traduzindo-se por uma população mais velha e um menor 

número de contribuintes. Segundo Giambiagi (2008, p.287), “a queda da relação 

entre o número de contribuintes e beneficiários da previdência social é um fenômeno 

mundial, que decorre: (a) do envelhecimento gradativo das sociedades; (b) da queda 

do crescimento da população e, portanto, com alguma defasagem no tempo, do 

contingente de ativos e (c) da dificuldade de mudar as regras de aposentadoria”. 

 

Conforme Pena (2014), a taxa de natalidade: “número de nascidos vivos em 

permilagem, ou seja, número de crianças nascidas para cada mil habitantes19”. 

Observa-se que em 70 anos, a taxa de natalidade, teve uma variação em sua taxa de 44,4 

(mil/%) para 15,66 (mil/%), que representa uma redução de 64,72%, fato esse que demonstra 

uma redução do número de futuros contribuintes. 

Os principais fatores que potencializam essa queda na natalidade é a participação da 

mulher no setor produtivo e o mercado de trabalho competitivo que faz com as pessoas estudem 

mais e trabalhem mais e faz com quer os casais tenham filhos mais tarde e de forma programada, 

consequentemente, em menor quantidade. Desta forma, a taxa de fecundidade sofre uma 

redução. 

 

 

Figura 5. Crescimento vegetativo 1960/2020 

                                                           
19 Disponível em: http://www.brasilescola.com/geografia/taxa-natalidade-mortalidade.htm. Acesso em: 28 de 

novembro de 2014. 
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Fonte: http://geoarmando.blogspot.com.br/ 

 

Figura 6. Taxa de Fecundidade 1940/2010 

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br 
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De acordo com Cerqueira e Francisco (2014), “a taxa de fecundidade consiste em uma 

estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida20”. 

Na evolução da taxa de fecundidade no Brasil, é possível observar que há uma redução 

bastante relevante da redução do número de filhos de 6,16 para 1,9 de 1940 à 2010, que 

percentualmente representa uma redução de 69%, mais um fator que potencializa o 

estreitamento da proporção contribuinte x beneficiário da previdência social. 

De acordo com Pena (2014), taxa de mortalidade consiste no “número de falecimentos 

em permilagem, ou seja, o número de mortes para cada mil habitantes21”. 

Baseado no gráfico, observa-se uma queda na taxa de mortalidade de 1950 que tinha um 

de 20,9 (mil/%) para 8,4 (mil/%) em projeção de 2020, assim ocorreu uma redução de 60% de 

mortes. 

Uma forma de identificar esse estreitamento da proporção contribuinte x beneficiário é 

taxa de crescimento vegetativo, que é definido segundo Faria (2014) como “a diferença entre a 

taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado local ou país geralmente expressa 

em porcentagem22”. Como um comparativo entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, 

o crescimento vegetativo teve uma redução de 69%, indo de 2,35 em 1950 à 0,72 em projeção 

de 2020. Isso representa que a proporção de pessoas que nascem e pessoas que morrem estão 

praticamente iguais, embora ainda tenha mais nascimentos do que morte. 

A queda na taxa de mortalidade está ligada às pessoas que estão cada vez mais 

preocupadas com a saúde e a medicina mais evoluída em diagnósticos de doenças, portanto a 

expectativa de vida das pessoas vem aumentando. 

A expectativa de vida da população, em nível mundial, é crescente.  Segundo o IBGE 

(2010) define expectativa de vida, ou esperança de vida como: “Número médio de anos que um 

indivíduo de idade x esperaria viver a partir desta idade, se estivesse sujeito a uma lei de 

mortalidade observada. Particularmente, se x = 0, tem-se a expectativa de vida ao nascer”. 

Desta forma, segundo Pacievitch (2010) a expectativa de vida ao nascer é o número de 

anos que se calcula que um recém-nascido pode viver caso as taxas de mortalidade registradas 

da população residente, no ano de seu nascimento, permaneçam as mesmas ao longo de sua 

                                                           
20 Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/geografia/taxa-fecundidade.htm. Acesso em: 28 de novembro 

de 2014. 
21 Disponível em: http://www.brasilescola.com/geografia/taxa-natalidade-mortalidade.htm. Acesso em: 28 de 

novembro de 2014. 
22 Disponível em: http://www.infoescola.com/geografia/crescimento-vegetativo. Acesso em: 28 de novembro de 

2014. 
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vida. A mesma fórmula é utilizada para o cálculo de sobrevida de uma pessoa aos 60 anos, por 

exemplo. 

Entre 1900 e 2010, a população brasileira saltou de 17,4 para 190,7 milhões de pessoas, 

segundo os censos demográficos. Atualmente, o IBGE estima que a população brasileira seja 

cerca de 202,7 milhões de pessoas. 

O aumento durante o século XX se deu principalmente pelo êxodo imigrante ocorrido 

no Brasil. Para ilustrar melhor, segue abaixo a série histórica representativa desse aumento: 

 

Figura 7. Expectativa de vida brasileira 1980/2009 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/ 

 

Em contrapartida à natalidade vem à expectativa de vida, que no Brasil vem crescendo 

de uma forma significativa. No gráfico acima, podemos identificar um crescimento de 17% na 

expectativa de vida, no espaço de tempo de 30 anos, metade do tempo que foi aferido pelo 

gráfico da natalidade. Dessa forma, identifica-se outro fator que culminará no aumento do 

rombo na previdência social, com aumento dos beneficiários. 

Na figura abaixo, se for analisada uma projeção a partir de 2010 até 2050, já que no 

gráfico anterior foi estudado até 2009, há uma projeção de crescimento de 13,67% em 40 anos. 

 

 

 

Figura 8. Expectativa de vida brasileira 1940/2050 
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Fonte: http://www.folha.uol.com.br/ 

 

 

 

Tabela 2. Participação relativa percentual da população por grupos de idade na população total (1980/2050) 

 

Fonte: http://veja.abril.com.br/ 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pirâmide etária do Brasil 
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Fonte: http://veja.abril.com.br/ 

 

Baseado na Tabela 2 e na Figura 9, fazendo-se um comparativo entres os anos 1980 a 

projeção para o ano 2050, observa-se que a projeção da população entre 0 e 14 anos que estão 

ligados aos futuros contribuintes apontou um decréscimo de 65,61%, que ocasiona um 

estreitamento na base da pirâmide etária, consequentemente uma drástica redução nos futuros 

depositários da previdência. Na referência a população de 15 a 64 anos, considerada a 

população em idade ativa ocorreu um acréscimo de 11,06%, percentual que comparado ao 

anterior é muito irrelevante, causando um sutil alargamento do meio da pirâmide. 

Considerando que as pessoas se aposentam aos 65 anos, observa-se que a faixa de 65 

anos ou mais, teve um acréscimo de 466%, alargando de forma muito relevante o topo da 

pirâmide, ocasionando um grande descasamento na proporção contribuinte X beneficiário. 

Como a previdência social é baseada no regime de repartição, pode-se afirmar que a tendência 

é haver, em um curto espaço de tempo, mais beneficiários do que contribuintes, gerando um 

enorme rombo na previdência social. 

Segundo o IBGE (2010), em vários países do mundo as populações estão envelhecendo. 

Estudos mostram que o número de pessoas idosas cresce em ritmo maior do que o número de 

pessoas que nascem, acarretando um conjunto de situações que modificam a estrutura de gastos 

dos países em uma série de áreas importantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, os indivíduos 

seniores, chamados de mature consumers, representam mais de um terço da população do país. 

Giambiagi (2007) comenta a respeito do ciclo de vida de um indivíduo e as barreiras 

que contribuem para as variações como: 
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Mortalidade Infantil (ainda no primeiro ano), Insegurança Pública (entre os 20 e 30 

anos) e “Doenças Típicas da Vida Adulta” como câncer e enfarto (entre os 40 e 50 

anos). Por isso, ele classifica de “sobreviventes” as pessoas após aos 60 anos, fase 

“cuja chance de viver mais anos do que se esperava na média ao nascer aumenta muito 

pelo fato de ter vencido algumas das barreiras mais difíceis. Ou seja, quem não morreu 

com poucos meses, não levou um tiro aos 20 anos e não teve um ataque cardíaco aos 

45, está preparado para viver muito tempo”. 

 

3.1.3 Fatores Conjunturais 

 

Os fatores conjunturais são as crises e recessões, que geram o aumento na taxa de 

desemprego, causando uma debandada forçada de contribuintes por tempo indeterminado, 

motivo esse que caminha em paralelo com os fatores econômicos e no contingente de pessoas 

fora do sistema previdenciário. 

Segundo Faria (2014), “recessão econômica é o nome dado ao período em que a 

economia de determinado país sofre um declínio significativo na sua taxa de crescimento 

econômico. Ou seja, quando há decréscimo na atividade comercial (e consequentemente na 

indústria)23”. 

De acordo com Dicionário Informal (2014): 

 

A recessão ocorre quando diminui o volume total de despesas na economia de uma 

nação. As despesas podem diminuir porque os consumidores compram menos 

automóveis, casas e outros bens; porque as empresas produzem menos bens, ou 

compram menos máquinas e equipamentos; ou, ainda, porque o governo reduz ou 

elimina alguns de seus programas24. 

 

O agravamento da recessão pode culminar em uma crise, que segundo Ferreira (2004) 

significa uma “manifestação repentina de ruptura do equilíbrio. Fase difícil, grave, na evolução 

das coisas, dos acontecimentos, das ideias. Manifestação violenta de um sentimento. Período 

de instabilidade financeira, política ou social”. Na definição de crise nota-se que é algo que 

altera a harmonia de forma drástica, causando sequelas que são muito difíceis de serem 

revertidos e/ou necessitando de um grande período para ser restabelecido. 

No âmbito financeiro, a palavra crise significa segundo Goldsmith (1969) apud 

Gonçalves (2009) “uma aguda, breve, ultracíclica deterioração de todos ou da maioria dos 

                                                           
23 Disponível em: http://www.infoescola.com/economia/recessao-economica. Acesso em: 28 de novembro de 

2014. 
24 Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/recess%C3%A3o. Acesso em: 28 de novembro de 2014. 
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indicadores financeiros – taxas de juros de curto prazo, preços de ativos (ações, imóveis, terras), 

insolvência comercial ou falência de instituições financeiras.”. 

Um dos fatores relevantes nas recessões e crises é a taxa de desemprego nos países. 

Conforme o DIEESE (2014), a taxa de desemprego “indica a proporção da PEA que se encontra 

na situação de desemprego total (aberto mais oculto). A taxa de desemprego específica de 

determinado segmento populacional (homens, chefes de família, etc.) é a proporção da PEA 

desse segmento que se encontra na situação de desemprego25”. 

O PNAD disponibilizou gráfico mostrando as taxas de desemprego dos anos de 1992 a 

2005 no Brasil, observa-se, conforme abaixo, que no início de 1994 com plano real e a 

estabilização da economia a taxa de desemprego foi uma das mais baixas analisadas, atingido 

em 1995 o patamar de 6,7%. Influenciada principalmente pela a crise financeira dos tigres 

asiáticos no período de 1997 a 1998, que foi resultado das desvalorizações e crise bancária em 

vários países da Ásia. Logo em seguida em 1998, ocorreu também a crise financeira russa, 

causada pela desvalorização do rublo e inadimplência da Rússia. 

 

Figura 10. Taxa de desemprego de 1992 a 2005 (em %) 

 

Fonte: IBGE/PNAD 

 

O Brasil como emergente sofreu uma grande desconfiança do mercado mundial, 

culminando com uma grande saída de dinheiro do país, com isso influenciando a taxa de 

desemprego que atingiu um patamar elevado em 1999 de 10,4%. Esses momentos de crise 

                                                           
25 Disponível em: http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaPed.html. Acesso em: 30 de novembro de 

2014. 
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forçaram muitas empresas a demitirem seus funcionários, ocasionando um aumento no 

desemprego e consequentemente a redução da quantidade de contribuintes. 

 

Figura 11. Taxa de desemprego de 2003 a 2015 

 

Fonte: IBGE/PNAD 

 

Apesar da dificuldade de analisar uma trajetória mais exata da taxa de desemprego 

devido à mudança metodológica em 2002 nos critérios de desemprego, é possível identificar 

uma redução na taxa de desemprego. Por isso, os número do gráfico entre os anos de 2003 à 

2005, desentoam um pouco nos dois gráficos. As políticas econômicas e sociais que reduziram 

drasticamente a taxa de desemprego. 

Em 2003, a taxa média de desemprego era de 12,3%; em 2015, já existe uma projeção 

de 5,7%, que fomenta o número de contribuintes para a previdência social. Entre os anos de 

2008 e 2009, a taxa de desemprego sofreu um crescimento devido a crise do subprime 

americano, gerada pela concessão de crédito imobiliário de forma desordenada, criando-se uma 

bolha especulativa que culminou com um grande calote, consequentemente com a “quebra” de 

alguns bancos. 

 

 

 

 

3.1.4 Fatores Gerenciais 
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Fatores gerenciais agravaram a situação da previdência social, sobretudo, as fraudes, 

que somente no ano de 1998, causaram um rombo de 30% do total dos benefícios. Os altos 

custos operacionais, caracterizados pelas despesas administrativas exorbitantes, totalizaram 

10% dos benefícios pagos. As evasões de receita, caracterizadas pela sonegação (evasão ilegal) 

e a elisão tributária (evasão legal) também foram marcantes para o agravamento da situação. 

Entende-se sonegação como o não pagamento dos impostos, enquanto a elisão é 

caracterizada pela utilização de “brechas” na lei para pagar menos impostos. Segundo Baima 

(1998), “ao comparar as contribuições declaradas pelas empresas ao Ministério da Previdência 

Social, com uma estimativa do montante devido a partir das declarações dos salários da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), o lucro liquido contabilizado, sobre o qual incide a 

contribuição social sobre o lucro líquido que é financiadora da previdência, é exemplo de 

evasão de contribuição”. 

O Regime Geral possui dois outros aspectos que o atingem, agravando a sua necessidade 

de financiamento que são: A política de fomento a vários segmentos e a política de distribuição 

de renda através do aumento do salário mínimo: 

Política de fomento a vários segmentos: caracteriza-se pelos subsídios legais concedidos 

a alguns setores que não contribuem pela regra geral, em razão de possuírem regras 

diferenciadas, como no caso das empresas optantes pelo simples (regime de tributação de 

entidades filantrópicas, clube de futebol e outros). Essas empresas recebem benefícios, mas não 

contribuem, gerando uma “renúncia tributária”. Apenas as renúncias das instituições 

filantrópicas, no período entre 2003 a 2008, foram estimadas em R$ 36,0 bilhões. A do super 

simples em R$ 24,5 bilhões e a de exportação da produção rural estimada em R$ 12,4 bilhões. 

Somadas, alcançaram a cifra de R$ 73,0 bilhões de renúncias visíveis. 

Uma análise da Tabela 3 demonstra que a arrecadação líquida total do INSS entre os 

anos 2012 e 2013 (período de janeiro a julho), teve um acréscimo de 3,8%, aumento esse 

irrelevante se comparado ao crescimento das despesas com benefício que foi acrescido em 

6,3%. No comparativo dos anos, a variação dos resultados (arrecadação líquida - despesas com 

benefícios) que são negativos, tiveram um aumento de 21,90%.Outro fator que é levado em 

consideração é a arrecadação com renúncias previdenciárias, quando apresentam uma redução 

do seu valor é porque sua arrecadação está reduzindo. No quadro acima nota-se um crescimento 

de 19,2% do valor arrecado com as em igual período, em contrapartida resultado do INSS 

levando em conta as renúncias previdenciárias teve uma variação negativa de 25,2%. O 

descasamento no fluxo de caixa vem configurando mais agravamento desse déficit. 
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Tabela 3. Fluxo de caixa INSS 

 

Fonte: Previdência Social 

 

Política de distribuição de renda através do aumento do salário mínimo: a maior parte 

dos benefícios concedidos pela previdência social tem o valor de 1 (hum) salário mínimo. 

Segundo Silvestrin (2014), “o salário mínimo atual é descrito na Constituição Federal de 1988 

como a remuneração capaz de atender às necessidades vitais básicas do empregado e às de sua 

família. Isso inclui moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene, lazer, transporte 

e previdência social26”. 

Segundo Sicsú (2014), “o salário mínimo foi instituído por Getúlio Vargas em 1940. A 

cada 1º de maio é comemorado o dia do trabalhador e também o dia do salário mínimo27” e 

menciona a declaração de Getúlio Vargas: “(…) assinamos hoje um ato de incalculável alcance 

social e econômico: a lei que fixa o salário mínimo para todo o país”. 

                                                           
26 Disponível em: http://www.silvestrin.com.br/silvestrin/novo-salario-minimo-2014. Acesso em: 30 de novembro 

de 2014. 
27 Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/economia/salario-minimo-na-ditadura-e-hoje-643.html. Acesso 

em: 1 de dezembro de 2014. 

http://www.silvestrin.com.br/silvestrin/novo-salario-minimo-2014
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Segundo Silvestrin (2014), salário mínimo é “o menor valor que o empregador pode 

pagar aos seus funcionários. É estabelecido por lei e válido no País inteiro, seja para 

trabalhadores urbanos ou rurais28”. 

O salário mínimo foi criado para proteger os trabalhadores da exploração das empresas 

que muitas vezes se aproveitavam de períodos de crise e de grande oferta de mão de obra para 

pagar aos trabalhadores valores muito abaixo do mercado, e falta de opção pressionava as 

pessoas a se submeterem a isso. Visando conceder condições de suprir ao menos as 

necessidades de subsistência foi estipulado um valor plausível para isso. 

Segundo Silvestrin (2014), o reajuste periódico tem a finalidade de preservar o poder 

aquisitivo do cidadão e é previsto na Constituição. O valor do novo salário mínimo é definido 

pelo governo usando como base o percentual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

dos dois anos anteriores e aliando a variação da inflação do ano anterior. 

Como na criação do salário mínimo, o governo tem a preocupação em tentar manter o 

poder de compra de seus trabalhadores reajustando o salário mínimo, para isso ele alia o 

crescimento da capacidade produtiva do país dos dois últimos anos com o aumento do índice 

de preços e de consumo do ano anterior. 

 

Tabela 4. Salário mínimo de 2012 a 2014 

VIGÊNCIA VALOR MENSAL NORMA LEGAL D.O.U. 

01.01.2014 R$     724,00 Decreto 8.166/2013 24.12.2013 

01.01.2013 R$     678,00 Decreto 7.872/2012 26.12.2012 

01.01.2012 R$     622,00 Decreto 7.655/2011 26.12.2011 

Fonte: http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/salario_minimo.htm 

 

Como em 2012, o salário mínimo era de R$ 622,00 e, em 2013, esse mesmo salário foi 

para R$ 678,00, um aumento da ordem de 9%, logo os gastos com o pagamento de benefícios 

subiram, aumentando o percentual dos gastos em relação ao PIB. Se for feita a comparação de 

2013 e 2014, nota-se um aumento dos gastos públicos em 1(um) ano de 6,78%. 

Segundo Afonso et al. (2010), “entre 1994 e 2008, o salário mínimo acumulou um 

aumento real de quase 110%, crescendo em relação à renda média no país. Atualmente, o salário 

mínimo chega a 40% da renda média brasileira”. 

                                                           
28 Disponível em: http://www.silvestrin.com.br/silvestrin/novo-salario-minimo-2014. Acesso em: 30 de novembro 

de 2014. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto-8166-2013.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto-7872-2012.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto-7655-2011.htm
http://www.silvestrin.com.br/silvestrin/novo-salario-minimo-2014
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Ainda de acordo com os fatores gerenciais, com a situação da previdência tanto para o 

regime geral quanto para o regime próprio no Brasil, o regime geral deve ser analisado tanto 

para os atuais, como para os futuros participantes.  Em especial aos futuros funcionários 

públicos e seus regimes próprios, começando pelas duas últimas reformas da previdência, 

originadas a partir das Emendas Constitucionais nº 20/98 (para previdência social) e a           nº 

41/03 (para os funcionários públicos), e que depois passou por outra reforma, a Emenda 

Constitucional nº 47/2005, que se refere ao valor dos benefícios a serem pagos e seu acesso. 

De acordo com Quadros (2004), a Emenda Constitucional nº 20/98, estabeleceu 

condições mais restritas de acesso ao direito de aposentadoria, estabelecendo uma idade mínima 

de 53 anos para os homens e 48 anos para as mulheres, para conceder aposentadoria 

proporcional a partir de 30 anos de contribuição, e que, na regra anterior, não previa um 

limitador. Outro tópico abordado foi o tempo de contribuição, que permaneceu fixado em 35 

anos, que teve a principal mudança o cálculo do benefício. Surgiu, então, a expressão: 

 

Figura 12. Cálculo de benefício previdenciário 

 

Fonte: http://www.anapar.com.br/ 

 

A grande mudança na regra foi a ampliação na base de cálculo, que passa a corresponder 

a 80% das maiores remunerações de todo período laboral do segurado, enquanto na regra 

anterior, tinha-se como base as 36 últimas remunerações, respeitando-se o teto da contribuição 

da época, que beneficiava os segmentos dos salários com trajetória ascendente, e que eram 

considerados socialmente injustos. 

Para equacionar o problema anterior, foi necessário criar o cálculo do fator 

previdenciário, tendo como objetivo equiparar o tempo de contribuição e o de usufruto do 

benefício.  
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A expressão a seguir nos apresenta o algoritmo de cálculo do fator previdenciário, de 

acordo a Previdência Social (2014): 

 

Figura 13. Cálculo fator previdenciário 

 

Fonte: DIRBEN/INSS 

 

O resultado da multiplicação do tempo de contribuição vezes alíquota, representa o 

número de meses que o segurado destinou seu salário ao sistema de seguridade. Quando da 

divisão deste valor pela expectativa de sobrevida, de acordo com Vieira (1999), está se 

alcançando a equalização entre números de meses pagos e número de meses recebidos, para 

cada salário médio contribuído já calculado anteriormente. A multiplicação pela idade e tempo 

de contribuição vezes alíquota, representa o prêmio concedido a cada segurado por permanecer 

no sistema. 

Em resumo, esta expressão que sintetiza muito do que é hoje a filosofia da previdência 

social oficial, diz que quanto maior a idade e o tempo de contribuição que o segurado tiver ao 

decidir se aposentar maior será o seu prêmio. Valor esse, sempre limitado ao teto de 

contribuição, definido pela Emenda Constitucional nº41/03 e revisto posteriormente pela 

Emenda Constitucional n°47/05 em 10 salários mínimos. 

Viera (1999) previu que “a nova regra de cálculo do benefício significa um importante 

passo em direção à construção de um sistema previdenciário que consiga arcar com os 

benefícios das gerações atuais e futuras em bases atuariais no Regime Geral de Previdência 

Social. Quanto ao futuro, os próximos passos devem estar relacionados com o equacionamento 

da previdência do setor público e o desenvolvimento da previdência complementar”. 
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4 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

 

De acordo com Nogueira (1981) apud Baima (1998), “a previdência social básica é 

estatal e compulsória, assim sendo, a pessoa não tem direito de escolha, tendo sido implantada 

com essa obrigatoriedade pela primeira vez na Alemanha, por Bismark, o chanceler de ferro. 

Já a previdência complementar é privada e facultativa, remontando às eranoigregas, às 

sodalitiaromanas, às guildas germânicas, aos montepios espanhóis e portugueses e às 

irmandades britânicas”. 

Para efeitos práticos, e por ser uma característica marcante da previdência 

complementar o fato de ser privada, serão consideradas indistintamente as expressões 

"previdência complementar" e "previdência privada". 

De acordo com Pacca (2010), a fundamentação constitucional que trata, 

respectivamente, da previdência social geral e da previdência social complementar está 

expressa nos artigos 201 e 202 da Carta Magna, evidenciando-se que no Brasil existe a 

previdência social obrigatória – regida pelo sistema de repartição – e a previdência 

complementar facultativa – regida pelo sistema de capitalização. 

No Brasil existem três tipos de previdências: a previdência social básica que tem sua 

filiação em caráter compulsório dedicado aos trabalhadores regidos pela CLT, os regime 

próprio destinado aos funcionários públicos civis e militares também de caráter compulsório, e 

ambos de gestão pública e o seu benefício máximo estipulado em R$ 4.390,24, e a previdência 

complementar que tem sua filiação optativa, com uma gestão privada e tendo como principal 

objetivo complementar a renda de quem recebe acima do teto da previdência social. 

De acordo com a Previdência Social (2014), “a previdência complementar é um 

benefício opcional, que proporciona ao trabalhador um seguro previdenciário adicional, 

conforme sua necessidade e vontade29”. Tem como objetivo garantir uma complementação 

financeira para o futuro aposentado e/ou beneficiário mediante a contratação deste benefício. 

Essa aposentadoria contratada será regulada pela entidade gestora, com base em cálculos 

atuariais. A previdência social abrange a maior camada da população até o seu teto e seus 

                                                           
29 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-

complementar/. Acesso em: 24 de novembro de 2014. 
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contribuintes possuem alguns benefícios, além de sua aposentadoria, como proteção contra 

riscos de morte, acidentes, doenças, invalidez e outros. 

No Brasil existem dois tipos de previdência complementar: a previdência fechada 

(fundo de pensão) e a previdência aberta (previdência privada). 

A previdência fechada como o nome já diz, é constituída por fundos de pensão fechados 

como empresas coligadas, patrocinado por empresas ou até fundos multipatrocinados, enquanto 

a previdência aberta é constituída por bancos e seguradoras. 

Ambas funcionam de maneira simples. Durante o período em que o cidadão estiver 

trabalhando, paga todo mês uma quantia de acordo com a sua disponibilidade. O valor 

acumulado pode ser retirado na forma de rendimento mensal ou retirado integralmente. As 

entidades abertas de previdência complementar estão vinculadas ao Ministério da Fazenda e 

são fiscalizadas pela SUSEP, órgão do governo que recebe mensalmente relatórios oficiais das 

entidades para apuração de todos os valores e aplicações dos participantes, verificando o 

cumprimento da legislação, enquanto as entidades fechadas de previdência complementarestão 

sob a tutela da PREVIC– Superintendência Nacional de Previdência Complementar e estão 

vinculadas ao Ministério da Previdência Social. 

 

4.1 LEGISLAÇÃO BÁSICA 

 

As entidades fechadas, também conhecidas por fundos de pensão, estão passando por 

um crescimento significativo devido ao aumento dos volumes de recursos administrados 

ocasionado pelo aumento do número de entidades participantes. 

Para evitar possíveis riscos de insolvência, como o ocorrido na época dos antigos 

montepios, o Governo instituiu a lei nº 6.435, de 15.07.1977, fazendo desta data o marco inicial 

da previdência privada no Brasil. Ao longo do tempo aconteceram algumas modificações e, 

finalmente, foi revogada pela lei Complementar nº 109, de 29.05.2001. A lei n° 11.053, de 

29.12.2004, foi criada para estipular a tributação dos planos de benefícios de caráter 

previdenciário e dá outras providências. Na Constituição Federal de 1988, há regulamentação 

para competência da União em administrar (...) câmbio e capitalização, bem como as de seguros 

e de previdência privada no art.21 inciso VII, legislar sobre seguridade social no art.22 inciso 

XXIII e no parágrafo único aborda que Lei Complementar poderá autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. No art.24, institui 

competência à União, Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre previdência social, 
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proteção e defesa da saúde e no art.30 permite ao Município a suplementar a legislação Federal 

e Estadual no que couber. 

A classificação das entidades de previdência complementar em abertas e fechadas é a 

base do quadro institucional da previdência privada, e foi estabelecida por meio de quadro 

legislativo que inclui, além da Lei Complementar n° 109/01, também o decreto n° 4942, de 

30.12.2003. 

Para completar este quadro básico é previsto no § 4° do art.202 da Constituição Federal, 

a Lei Complementar nº 108, que dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, O Distrito 

Federal e os Municípios, suas autarquias e fundações, sociedades de economia mista e outras 

entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar. 

Nota-se que a legislação supracitada se refere à reforma da previdência complementar. 

Outro fato perceptível de que a reforma do Regime Geral da previdência social de 1998, abrange 

a previdência privada, fato que mostra o resultado de uma tendência, estimulada pelo Governo, 

a se dar um maior acesso à previdência complementar. Antes dessa reforma a legislação 

restringia este acesso, porque havia limitação à criação de fundos de pensão somente para 

empresas. 

As duas Emendas Constitucionais foram fundamentais para criação dos fundos de 

pensão, a Emenda Constitucional n° 20/98 reformulou o Regime Geral, abrindo a possibilidade 

de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios constituíssem esses fundos, enquanto a 

Emenda Constitucional 41/03, que reformou os regimes próprios, estabeleceu a efetivação dos 

fundos. 

A Lei Complementar n° 109/01 criou a possibilidade de uma organização de classe, um 

sindicato ou uma associação profissional de constituir uma entidade de previdência aberta para 

seus associados, criando a figura do Instituidor. Desta maneira, os profissionais liberais, que 

não necessariamente tem vínculo empregatício, embora tenham remuneração alta, através de 

suas categorias profissionais podem constituir fundos que lhe possibilitem se aposentar com 

uma remuneração acima do teto do INSS. 

 

4.2 ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

As entidades fechadas de previdência complementar podem ser denominadas também 

como fundos de pensão e de acordo com o BCB (2014) “são organizadas sob a forma de 

fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos e são acessíveis, exclusivamente, aos 
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empregados de uma empresa 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, denominados 

Instituidores30”. 

As entidades de previdência fechada obedecem as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 3.121/03, no que se refere à aplicação 

dos recursos dos planos de benefícios. Outra lei que regulamenta tais entidades é a Lei 

Complementar 109/01. O órgão responsável pela fiscalização dessas entidades fechadas é a 

PREVIC– Superintendência Nacional de Previdência Complementar e estão vinculadas ao 

Ministério da Previdência Social. 

Segundo Martinez (1996) apud Baima (1998), “o primeiro fundo de pensão surgido no 

Brasil, com as características de fundo fechado, foi a Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil S.A – PREVI, criada em 16.04.1904”, e que hoje é o maior fundo de pensão 

do Brasil com uma carteira de aproximadamente 125 bilhões, três vezes maior do que a 

PETROS, a segunda maior. 

O segundo fundo a ser criado foi o Fundo de Beneficência dos Funcionários do Banco 

do Estado do Paraná S.A – FUNBEP em 1967, e logo depois em 1970, foi criada a Fundação 

Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, hoje a segunda maior do país. Na década de 70, foi 

criada uma grande quantidade de fundos de pensão de empresas estatais e suas subsidiárias, tais 

como a Vale do Rio Doce, Eletrobrás, Telebrás e a REFER – fundo de pensão dos ferroviários. 

Todas essas entidades foram criadas antes da promulgação da Lei 6.435/77, que as 

regulamentou e, por isso, elas se intitularam fundações de seguridade. Entretanto, como esta 

nomenclatura, constava no texto constitucional e, desta forma não era passível de modificação, 

apesar das críticas a essa denominação, ela permaneceu. 

Devido ao quadro legislativo que regula essas entidades, apenas empresas com um 

grande número de empregados e que possuam um grande aporte de capital se interessam em 

aderir ou criar um fundo de pensão ou previdência privada. Nota-se, também, que só as grandes 

empresas, sejam elas estatais ou privadas, ou multinacionais, decidiram aderir a esse esquema 

de previdência privada. 

A razão de apenas grandes empresas ou com grande número de funcionários ou órgãos 

públicos criarem um fundo de pensão é devido ao grande volume financeiro necessário para 

                                                           
30 Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/efpp.asp. Acesso em: 30 de novembro de 2014. 
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compor uma carteira de ativos bem diversificada, evitando dessa maneira o risco de ficar 

vulnerável a qualquer oscilação do mercado. Para compor uma carteira diversificada é 

necessário um bom gestor de fundo ou uma comissão com um bom conhecimento de mercado 

outra barreira para criação desse fundo por qualquer empresa. Lembrando sempre que esses 

fundos de pensão tem que ser autônomos e não pode ter qualquer influência de investimento 

por parte da empresa responsável pelo fundo. 

Segundo De Abreu, “no início dos anos 70, acompanhando o boom econômico, ocorreu 

uma proliferação dos fundos de pensão. A previdência privada movimentava cerca de 10% do 

giro das bolsas no Brasil”. 

De acordo com Rodarte (2011), “em 1970 a poupança constituída pela previdência 

complementar fechada era praticamente nula e no final de 2010 representava 14,6% do PIB, 

percentual significativo, mas ainda muito baixo quando comparado aos de países mais 

desenvolvidos, onde a relação ativos/PIB chega a superar 100% em alguns casos”. 

No Brasil, começaram a surgir na década de 70, os fundos de pensão que eram baseados 

na experiência desses países, e ao final desta década, essa ideia começou a ter anuência entre 

empresas estatais, autarquias e outras repartições públicas, a ponto delas obterem um volume 

expressivo de capital. Dessa forma, esses órgãos foram utilizados como modelo para 

disseminação entre empresas privadas. 

Na década de 80, as empresas públicas tiveram um crescimento muito significativo, e 

com isso, o processo de criação de fundos evoluiu bastante, proporcionando que, atualmente, 

esses planos se dividam em previdência complementar fechada e aberta. A previdência 

complementar fechada é exatamente como esses fundos de pensão, exclusivos a funcionários 

de uma empresa especifica ou até mesmo por um grupo de empresas. Já a previdência 

complementar aberta é acessível a todos que estiverem dispostos a investir uma determinada 

quantia. 

De acordo o estudo feito pela consultoria Towers Watson e publicado no Uol (2014) , 

os fundos de pensão brasileiros apresentaram o melhor desempenho da última década, 

considerando-se os 13 maiores mercados do mundo. O crescimento desse mercado, em moeda 

corrente, foi de 14,7% entre 2000 e 2010. Considerando apenas o um comparativo entre os anos 
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de 2009 e 2010, o mercado de fundos administrados por entidades fechadas de previdência 

complementar cresceu 11,6% no Brasil31. 

 

Figura 14. Fundos de pensão 

 

Fonte: Superintendência Nacional de Previdência Complementar (em 31/12/2010) 

 

Quadro 6. Maiores fundos de pensão por patrimônio 

 

Fonte: http://www.portalbrasil.net/ 

 

                                                           
31 Disponível em: http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/04/26/mercado-de-fundos-de-

pensao-do-brasil-tem-o-melhor-resultado-da-decada.jhtm. Acesso em: 01 de novembro de 2014. 



69 

 
 

Avaliando-se os dez maiores fundos de pensão, percebe-se que a PREVI equivale a 44% 

do total de investimentos desse grupo seleto. No entanto, se forem avaliados os dois maiores 

fundos de pensão (PREVI e PETROS) possui uma fatia considerada de 61% dos investimentos. 

De acordo com Pena (2009), “o sistema atual conta com 372 entidades fechadas de 

previdência complementar, 1.037 planos previdenciários, 2.555 patrocinadores, 2,7 milhões de 

participantes e assistidos, protegendo cerca de 6,7 milhões de pessoas direta e indiretamente”. 

O fato de aproximadamente sete milhões de pessoas que serem beneficiadas de forma 

direta ou indireta pelos fundos de pensão é muito relevante para esses fundos. No gráfico 

podemos identificar pelas colunas de participantes ativos (no período laboral), dependentes 

(que estão recebendo benefícios do fundo de pensão) e pessoas efetivamente assistidas 

(aposentados). 

Nota-se com o quadro a importância da adesão a um fundo de pensão por um 

funcionário, com objetivo de poupar para a aposentadoria devido aos benefícios diretos e 

indiretos que essa opção podem ocasionar, que passa pelo próprio poder de compra ao amparo 

à família no seu falecimento ou invalidez. 

As empresas e os órgãos públicos estão dando mais atenção aos fundos de pensão devido 

a grande oportunidade de ganhos presentes e futuros e além de indiretamente ser um fator 

motivador para os seus funcionários. Com isso, muitas empresas que não tinham um fundo de 

pensão começaram a criar os seus e os que já possuíam aumentaram a sua exigência em relação 

a gestão e desempenho em relação aos seus. Com o crescimento do número de fundos de pensão 

e volume movimentado nesses fundos o Brasil está entre os maiores mercados do mundo. 

Nesse quadro abaixo nota-se que embora a POSTALIS (Instituto de Seguridade Social 

dos Correios e Telégrafos) tenha o maior número de participantes ativos, ele não é situada nem 

entre os dez maiores fundos pensão. Isso se dá ao grande número de funcionários (participante 

ativos) com salários baixos, ao contrário dos funcionários de fundos de pensão como PREVI e 

PETROS que tem na sua carteira muitos contribuintes de alto poder aquisitivo. Lembrando que 

cada real depositado pelo funcionário a empresa colabora com a mesma quantia, faz com que 

se evidencie essa análise. 

 

 

 

Quadro 7. Maiores fundos de pensão por patrimônio por participantes ativos 
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Fonte: http://www.portalbrasil.net/ 

 

De acordo com Lopes e Furtado (2006), “as Entidades Fechadas de Previdência Privada 

(EFPP) e Companhias Seguradoras  são  investidores institucionais extremamente importantes 

para o funcionamento do mercado financeiro. Como possuem obrigações com longo prazo de 

exigibilidade, essas instituições podem investir em ativos com maturidade mais longa”. 

 

4.3 ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

As Entidades Abertas de Previdência Complementar tem como marco de surgimento da 

“previdência privada” brasileira a criação do Montepio Geral de Economia dos Servidores do 

Estado (MONGERAL), em 10 de janeiro de 1835, pelo, então, Ministro da Justiça, Barão de 

Sepetiba. A principal característica é o oferecimento de planos em caráter facultativo e 

mutualista. /1923. 

De acordo com a SUSEP (2014), o Decreto n° 4.270, de 10/12/1901 e seu regulamento 

anexo, conhecido como “Regulamento Murtinho”, normatizaram o funcionamento das 

companhias de seguros de vida, marítimos e terrestres, nacionais e estrangeiros, já existentes 

ou que viessem a se organizar no território nacional. Além de estender as normas de fiscalização 



71 

 
 

a todas as seguradoras que operavam no País, o Regulamento Murtinho criou a 

“Superintendência Geral de Seguros”, subordinada diretamente ao Ministério da Fazenda.32 

Ainda segundo a SUSEP (2014), com a criação dessa superintendência, foram 

concentradas, numa única repartição especializada, todas as questões pertinentes à fiscalização 

de seguros, antes distribuídas entre diferentes órgãos. Sua jurisdição alcançava todo o território 

nacional e, através de sua competência, constavam as fiscalizações preventivas, exercidas por 

ocasião do exame da documentação da sociedade requerente da autorização para funcionar, e 

repressiva, sob a forma de inspeção direta, periódica, das sociedades. Posteriormente, em 12 de 

dezembro de 1906, através do Decreto n° 5.072, a Superintendência Geral de Seguros foi 

substituída por uma Inspetoria de Seguros, também subordinada ao Ministério da Fazenda33. 

A criação das empresas de capitalização auxiliou no desenvolvimento destas entidade, 

e a primeira delas foi fundada em 1929, conhecida como "Sul América Capitalização S.A". 

Embora ela tenha sido fundadas em 1929, somente três anos mais tarde,é que foi oficializada a 

autorização para funcionamento das sociedades de capitalização, através do Decreto n° 

21.143/32 , que foi revogada em 1933 com o  Decreto n° 22.456, também sob o controle da 

Inspetoria de Seguros. Para evitar a propagação dessas empresas desordenadamente e ter um 

controle mas assertivo, o parágrafo único do artigo 1° do referido decreto definia: "As únicas 

sociedades que poderão usar o nome de "capitalização" serão as que, autorizadas pelo Governo, 

tiverem por objetivo oferecer ao público, de acordo com planos aprovados pela Inspetoria de 

Seguros, a constituição de um capital mínimo perfeitamente determinado em cada plano e pago 

em moeda corrente, em um prazo máximo indicado no dito plano, à pessoa que subscrever ou 

possuir um título, segundo cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no mesmo titulo". 

Com o passar do tempo, notaram uma necessidade de uma regulamentação para garantir 

empresas de seguro e resseguro para reduzir os riscos de sinistros de empresas que possuíam 

muitos usuários e em 1966, através do Decreto-Lei n° 73/66,foram reguladas todas as operações 

de seguros e resseguros e instituído o Sistema Nacional de Seguros Privados, constituído pelo 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), sociedades autorizadas a operar em seguros 

privados e corretores habilitados. 

                                                           
32 Disponível em: http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro. Acesso em: 1 de novembro de 2014. 
33 Disponível em: http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro. Acesso em: 1 de novembro de 2014. 



72 

 
 

Com a criação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), uma autarquia, ela 

ficou responsável por fiscalizar as entidades abertas, por ser dotada de personalidade jurídica 

de Direito Público, com autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada ao Ministério da 

Indústria e do Comércio até 1979, quando passou a ser vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Em 28 de fevereiro de 1967, o Decreto n° 22.456/33, que regulamentava as operações 

das sociedades de capitalização, foi revogado pelo Decreto-Lei n° 261, passando a atividade de 

capitalização a subordinar-se, também, a numerosos dispositivos do Decreto-Lei n° 73/66. 

Adicionalmente, foi instituído o Sistema Nacional de Capitalização, constituído pelo CNSP, 

SUSEP e pelas sociedades autorizadas a operar em capitalização. 

Com essas alterações e regulamentações, as diretrizes de funcionamento dos seguros 

privados ficaram bem definidas com a CNSP ficando responsável pela regulamentação e 

normatização dos seguros privados e a SUSEP responsável pela fiscalização das empresas e 

profissionais que atuam no mercado. A previdência privada por ser um seguro privado para 

garantir o futuro do contribuinte é fiscalizado pela SUSEP. 

A previdência privada ou previdência complementar aberta é um plano em que qualquer 

pessoa (mediante subscrição do risco pelo segurador) pode ingressar, individualmente. 

De acordo o BCB (2014), “entidades abertas de previdência complementar são 

entidades constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por objetivo 

instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda 

continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas. São regidas pelo 

Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e pela Lei Complementar 109, de 29 de maio 

de 200134”. 

A previdência aberta é facultativa e está acessível a qualquer pessoa que tenha uma 

“sobra” mensal de dinheiro, desta forma as pessoas somente vão aderir a algum plano caso 

queira complementar a sua renda futura. Para as pessoas que já identificaram essa possibilidade 

de redução do poder de compra caso fique apenas por conta do INSS, a previdência privada se 

apresenta como um recurso bem interessante para quem quer reverter isso e complementar a 

renda. As pessoas devem estar atentas ao escolher sua previdência adequada, pois as instituições 

que fazem esses seguros têm fins lucrativos. 

A previdência privada é oferecida por seguradoras ou por bancos. Para adesão à 

previdência privada é necessário procurar um banco ou uma seguradora, escolher o plano mais 

                                                           
34 Disponível em: http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/efpp.asp. Acesso em: 24 de novembro de 2014. 
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adequado ao momento da vida e, assim, mensurar o risco no momento da aquisição, escolhendo 

com calma o plano mais adequado ao seu perfil. A grande vantagem dos planos abertos é a sua 

liquidez, já que os depósitos podem ser sacados a cada dois meses. Outros pontos que devem 

ser observados na adesão ao plano são o desempenho mensal e volume financeiro do plano, 

pois quanto maior o volume mais diversificado é a carteira e mais seguro é o investimento. No 

Brasil, o número total de participantes de planos abertos é de mais de cinco milhões de pessoas. 

Para se ter uma ideia da movimentação financeira, o acumulado do ano de 2014 até 

agosto, segundo Nascimento (2014), indica um crescimento de investimento em previdência de 

5,68%, resultando no montante de  R$ 49,5 bilhões, e a captação líquida (diferença entre os 

resgates e os aportes) obteve um crescimento de 11,82%, atingindo o valor de R$ 22,4 bilhões, 

no comparativo ao mesmo período do ano anterior. Se for levado em consideração o volume de 

novos recursos aplicados pelos participantes, sofreu um aumento 41,10% , se comparado ao 

mesmo período de 2013, acarretando um incremento de 1,8 bilhões no valor de novos aportes, 

consequentemente, volume de entrada de 6,2 bilhões.35 

As entidades abertas possuem uma grande variedade de planos de previdência privada, 

e sua diferença surge no percentual investido entre renda fixa e renda variável, na possibilidade 

de abater um percentual na declaração do imposto de renda e no tipo de plano de contribuição. 

As entidades abertas, da mesma forma que os fundos de pensão, estão obrigadas a 

constituir reservas técnicas, fundos especiais e provisões, como também respeitar regras de 

diversificação na constituição de suas de carteiras de investimento, visando minimizar certos 

riscos. 

As instituições de previdência trabalham arduamente para aumentar seu volume de 

captação e seu marketshare (fatia de mercado) no setor de previdência. 

Segundo dados da FENAPREVI (2014)A Unibanco Vida e Previdência liderou o 

ranking de captação no mês de março, com 31,17% do total arrecadado, seguido pelo Bradesco 

Vida e Previdência (27,15%), BrasilPrev (15,77%), Caixa Vida e Previdência (8,30%), HSBC 

Vida e Previdência (3,97%), Real Seguros Vida e Previdência (3,87%), Santander Seguros 

(2,90%), Metropolitan Life (1,14%), Icatu Hartford (1,05%), SulAméricaSeg e Prev (0,90%).36 

                                                           
35 Disponível em: http://brasileconomico.ig.com.br/previdencia-privada/2014-11-05/investimento-em-

previdencia-privada-cresce-568-e-chega-a-r-495-bi-ate-agosto.html. Acesso em: 20 de dezembro 2014. 
36 Disponível em: http://br.advfn.com/noticias/ING/2009/artigo/37601943. Acesso em: 28 de dezembro de 2014. 

http://br.advfn.com/noticias/ING/2009/artigo/37601943
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A Unibanco Vida e Previdência fundiu com a Itaú Vida e Previdência e teve um 

crescimento considerável de mercado. O Unibanco/Itaú vive trocando a liderança de captação 

com a Bradesco Vida e Previdência. 

 

4.3.1 Tipos de planos de benefícios 

 

Os planos de benefícios, que são determinantes na constituição do plano de previdência 

mais adequado ao cliente, são divididos em três tipos: 

 

a) Planos de benefícios definidos (BD): onde há uma determinada renda ou pecúlio 

que, em função de algumas normas que regem as contribuições (usualmente 

calculado em função dos últimos salários e eventualmente do próprio benefício a 

ser concedido pela previdência oficial), é previamente definido. Eles surgiram na 

época da implementação dos planos de previdência das empresas estatais e grandes 

corporações privadas, na década de 70. Tem como característica um valor 

determinado de capitalização no final do plano, embora a rentabilidade e as 

contribuições sejam variáveis. Um plano de benefício definido tem por objetivo 

garantir ao funcionário aposentado, o mesmo salário que ele percebia trabalhando. 

Essa renda, na maior parte das vezes, é vitalícia. 

 

b) Planos de contribuição definida (CD): onde é dada uma contribuição fixada, o valor 

do benefício (renda ou pecúlio) é variável, conforme o valor resultante da aplicação 

de certa regra de capitalização. Surgiram com o crescimento dos fundos, a partir da 

década de 80, quase exclusivamente pelo setor privado. Desta forma, empresas que 

tem previdência própria preferem esse, porque repassam os riscos para os 

empregados e os custos são previsíveis e, portanto, sob maior controle. No plano 

de contribuição definida o valor do benefício vai depender do saldo acumulado do 

fundo, da mesma forma como funcionam o Plano Gerador de Benefício Livre 

(PGBL) e o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), à venda em bancos e 

seguradoras. 

De acordo com Lima et al. (2007) “entende-se por plano de benefícios de caráter 

previdenciário na modalidade de contribuição definida, aqueles cujos benefícios 
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programados têm seu valor previamente ajustado ao saldo de conta mantido em 

favor do participante”, também conhecido por plano de contribuição definida. 

 

c) Mistos ou Variáveis: que oferecem tanto uma, quanto outra modalidade. Vários 

fundos de pensão têm obtido sucesso nas migrações ao adotar uma espécie de 

terceira via. São processos vantajosos, que oferecem não só incentivos para os 

funcionários abandonarem os planos BDs, como também disponibilizam modelos 

mais elaborados, os chamados planos de contribuição variável (ou mistos). Esses 

planos surgem como alternativa para alcançar um ponto comum entre empresas e 

empregados nas previdências próprias, porque, além disso, ambos terão benefícios 

fiscais. 

 

4.3.2 Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI) 

 

De acordo com a PETROS (2014), o FAPI é: 

 

Um tipo de fundo de aposentadoria que tem como objetivo a acumulação de recursos 

a partir, exclusivamente, dos aportes feitos pelo titular do contrato que normalmente, 

é seu futuro beneficiário. Após um período estabelecido por lei, os contribuintes 

poderão transformar o saldo acumulado em um plano efetivo de aposentadoria, 

podendo comprar um benefício de renda em uma seguradora.37 

 

Segundo Terra (2014), “o FAPI é aconselhável para quem declara o imposto de renda 

usando o formulário simplificado e, atualmente, está praticamente em desuso. Nessa opção, não 

existe uma garantia de rentabilidade mínima38”. 

Por outro lado, todos os rendimentos são repassados integralmente para o participante e 

pode-se abater também 12% da renda bruta anual na declaração do imposto de renda. 

Apesar de não contar com taxa de carregamento, se o resgate for feito em um intervalo 

menor do que 12 meses, haverá a incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). É 

vendido por bancos e seguradoras. 

 

4.3.3 Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) 

                                                           
37 Disponível em: https://www.petros.com.br/petrossite/Download/dicionario/dicionario_f.pdf. Acesso em: 28 de 

dezembro de 2014. 
38 Disponível em: http://invertia.terra.com.br/previdencia/interna/0,,OI147062-EI1807,00.html. Acesso em: 20 de 

dezembro de 2014. 

http://invertia.terra.com.br/previdencia/interna/0,,OI147062-EI1807,00.html
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Segundo Oliveira e Pacheco (2005), plano gerador de benefício livre (PGBL) é o plano 

de contribuição definida, em que não há garantia mínima de rentabilidade; no entanto, todo o 

rendimento líquido do fundo é repassado ao cotista. 

De acordo com Lima et al. (2007), o conceito de PGBL “é aquele em que o valor do 

benefício, pagável de uma única vez ou sob a forma de renda, e das respectivas contribuições, 

é estabelecido previamente na proposta de inscrição” . 

Segundo a Bradesco Previdência (2014), PGBL é um plano de previdência 

complementar que permite a acumulação de recursos e a contratação de rendas para 

recebimento a partir de uma data escolhida pelo participante39. 

 

Figura 15. Simulação PGBL 

 

Fonte: http://www.sulamerica.com.br/ 

 

O PGBL é um plano de previdência complementar à previdência social, na qual a pessoa 

pode pré-determinar sua retirada, ou até mesmo em caso de necessidade, sacar até antes da data 

prevista, embora essa escolha não seja recomendada, já que o dinheiro não foi totalmente 

capitalizado. Esse plano é recomendado para quem faz a declaração do imposto de renda 

completa, já que nesse caso o imposto pode ser deduzido em até 12% da renda bruta anual do 

investidor. 

                                                           
39 BRADESCO. Planos de previdência. Disponível em: http://www.bradescoprevidencia.com.br/. Acesso em: 25 

de outubro de 2014. 
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Na Figura 15 pode-se identificar a vantagem de aderir a um plano de previdência 

privada, porque além de garantir no futuro a complementação de renda, ele pode ser utilizado 

para abater no imposto de renda. No comparativo, de quem possui o PGBL observa-se uma 

abatimento de R$ 7.200,00 na base de cálculo do IR, que em termos reais vai gerar um 

abatimento de R$ 1.980,00 no pagamento total do IR. 

 

4.3.4 Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) 

 

Segundo Oliveira e Pacheco (2005), “vida gerador de benefício livre (VGBL) é o seguro 

de vida que funciona como plano de previdência. Não garante rentabilidade mínima, e todo 

rendimento líquido é repassado ao cotista”. 

De acordo com Lima et al. (2007) “entende-se por plano de benefícios de caráter 

previdenciário na modalidade de contribuição definida, aqueles cujos benefícios programados 

têm seu valor previamente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante”, 

Também conhecido por plano de contribuição definida 

Segundo o Bradesco Previdência (2014), VGBL é um plano com possibilidade de 

acumulação de recursos para o futuro, os quais podem ser resgatados na forma de renda mensal 

ou pagamento único a partir de uma data escolhida pelo participante40. 

O VGBL foi feito para ser um seguro de vida, porém muitas pessoas o utilizam como 

plano de previdência privada, principalmente, os autônomos, isentos do imposto de renda, os 

declarantes do formulário simplificado ou até mesmo as pessoas que declaram no formulário 

completo, mas que investem acima de 12% de sua renda bruta anual, já que nesse caso o imposto 

de renda incide somente sobre o rendimento, mas em contrapartida não tem abatimento no 

imposto de renda. 

A escolha de planos de previdência privada em face do investimento em renda variável 

pode ser um fator relevante ao futuro do aposentado, gerando um custo de oportunidade que se 

caracteriza com o benefício que a pessoa terá com a escolha de outra coisa. 

Os planos de previdência privada podem ser utilizados como poupança, pois é uma 

forma de guardar dinheiro, mas com a vantagem de poder beneficiar a economia, já que parte 

dos recursos são investidos em ações de empresas ou fundo de ações do mercado financeiro. 

                                                           
40 BRADESCO. Planos de previdência. Disponível em: http://www.bradescoprevidencia.com.br/. Acesso em: 25 

de outubro de 2014. 
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Mas o governo para evitar movimentações em curto prazo, ele estabeleceu uma tabela 

regressiva para incentivar as pessoas a deixarem o dinheiro investido por mais tempo em 

contrapartida e ele vai reduzindo o imposto sobre a retirada ao longo do tempo. 

 

Tabela 5. Tabela Regressiva 

 

Fonte: Receita Federal 

 

Observa-se que os planos VGBL e PGBL tem o objetivo de incentivar a manutenção do 

dinheiro investido por pelo menos 10 anos para que a pessoa pague o menor juros praticado. 

Desta forma, o governo “pune” com impostos cada vez maiores as pessoas que deixarem o 

dinheiro por menos tempo. Assim, com o passar do tempo as pessoas vão pagando menos com 

o passar do tempo, medida essa para mitigar a grande entrada e saída de recursos desses planos. 

Conforme Coelho e Camargos (2012), “a tributação do Imposto de Renda (IR), em 

relação à previdência privada no Brasil, possui, atualmente, uma natureza de postergação de 

imposto, ou seja, durante a fase de acumulação de recursos, há a possibilidade de isenção de 

IR, sendo que quando do recebimento de benefícios aplica-se esse imposto”. 

 

4.4 Renda Fixa x Renda Variável 

 

De acordo com Correa (2014), “os investimentos de renda fixa são aqueles em que você 

pode prever com quanto dinheiro estará após algum tempo, pois são corrigidos por algum 

indicador. São seguros, mas de rendimento relativamente baixo (embora cresçam 

exponencialmente quando considerado um longo prazo)41”. 

                                                           
41 Disponível em: http://paipobrefilhorico.blogspot.com/2009/04/investimentos-renda-fixa-e-renda.html. Acesso 

em: 20 de dezembro de 2014. 
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Segundo Bonafé (2007), “os investimentos em renda fixa normalmente são os mais 

conservadores e são pagos com juros que podem ser pré ou pós-fixados”. Os juros podem ter 

uma taxa previamente definida, denominados pré-fixados, enquanto que nos juros pós-fixados 

apenas se conhece o rendimento no dia do vencimento do título, sendo que esses juros são 

atrelados a algum índice que tenha variações periódicas. Os ativos de renda fixa são públicos 

ou privados, conforme a condição da entidade ou empresa que os emite. Dentre eles estão, a 

caderneta de poupança, o CDB (certificado de depósito bancário), os debêntures, o tesouro 

direto, os planos de previdência e os fundos de renda fixa. 

Segundo o Portal do Investidor (2014), a comparação entre renda variável e renda fixa 

é: 

 

Nos investimentos em títulos de renda variável, o investidor não tem como saber, 

previamente, qual será a rentabilidade da aplicação. Porém, se a escolha for feita com 

critério, diante de opções bem avaliadas e com diversificação dos investimentos, a 

aplicação em renda variável poderá proporcionar ao investidor um retorno maior do 

que o obtido em aplicações de renda fixa. As diferenças entre os títulos de renda fixa 

e os de renda variável estão diretamente ligadas ao processo de formação de preços 

em seus respectivos mercados.42 

 

Segundo Oliveira e Pacheco (2005), “custo de oportunidade é um conceito muito 

utilizado na economia e representa o quanto investidor deixa de ganhar em um determinado 

investimento para investir em outro”. 

O perfil do investidor definirá qual será o melhor investimento de acordo com as 

aspirações futuras, seja ele com maior retorno, todavia com maior risco na renda variável ou 

com menor retorno, porém com menor risco na renda fixa. Os fatores que influenciarão o perfil 

deste investidor são a idade, a cultura, o estado civil, os dependentes e, acima de tudo, o arrojo. 

Na renda variável é possível minimizar riscos, com a aplicação da teoria do portfólio, onde 

através da diversificação esse risco é reduzido, embora não seja o mesmo nível que a renda fixa. 

Outro fator minimizador de riscos é a aplicação em longo prazo, quando há um tempo hábil 

para as ações terem uma maior oscilação, podendo alcançar um preço médio mais justo. 

A renda variável consiste na utilização da poupança do agente (dinheiro que sobrou do 

salário) para investir no mercado acionário, principalmente, nas dez empresas de maior volume 

da Bovespa. Essa estratégia pode dar um bom retorno e proporcionar uma boa liquidez, ou seja, 

um ganho de recursos e facilidade de conversão em dinheiro. Em razão disso, é necessário 

                                                           
42 Disponível em: http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/primeiros_passos/Investindo/Conceitos_ 

Importantes.html. Acesso em: 20 de dezembro de 2014. 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/primeiros_passos/Investindo/Conceitos_
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analisar as possibilidades que assegurem um futuro melhor para as pessoas que cumpriram 

dignamente o seu tempo produtivo, e que aspiram gozar de sua aposentadoria com relativa 

tranquilidade e honra. 

A renda fixa é baseada em um “empréstimo” onde uma empresa ou governo emitem 

títulos para que a pessoa receba um valor pela contrapartida deste empréstimo, enquanto a renda 

variável é a compra de cotas dessa empresa, tornando essa pessoa acionária e visando que o 

lucro ou o prejuízo da empresa reflita no dinheiro empregado. 

Segundo o Portal do Investidor (2014), “diversificar é a prática de dividir o dinheiro 

entre diferentes investimentos para reduzir o risco. Uma expressão que resume muito bem essa 

estratégia é: ‘Não ponha todos os ovos em uma única cesta’”43. 

  

                                                           
43 Disponível em: http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/primeiros_passos/Investindo/Conceitos_ 

Importantes.html. Acesso em: 20 de dezembro de 2014. 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/menu/primeiros_passos/Investindo/Conceitos_
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Nota-se que a previdência social está passando por dificuldades e suas perspectivas 

estão piorando com o aumento da expectativa de vida e com a queda da natalidade, fatores esses 

que causam os descasamentos na proporção de contribuintes e beneficiários que hoje tem uma 

proporção de 2,1 de contribuinte por beneficiário. O trabalho traz uma pesquisa para apontar a 

previdência complementar como uma solução para amenizar a perda do poder de compra e da 

qualidade de vida. 

 

Quadro 8. Principais fatores que afetam a Previdência social 

Principais fatores que afetam a Previdência Social 

Fatores Institucionais 

Mistura inadequada entre políticas de assistência social e de previdência 

social 

Concessão de pensão especial inadequadamente 

Aumento de meio para um salário mínimo aos trabalhadores rurais 

Fatores Estruturais 
a) Econômico: Redução no número de trabalhadores pelo mercado 

b) Demográfico: Queda da natalidade, fecundidade e mortalidade 

Fatores Conjunturais Recessão e crise – Desemprego 

Fatores Gerenciais Concessão de benefícios, elisões e evasões fiscais 

 

Observa-se que o quadro acima demonstra os principais fatores que propiciam a 

degradação da previdência social. Fatores esses em especial, a redução do número de 

contribuintes com o desemprego e a redução da natalidade que são os futuros contribuintes e o 

aumento da qualidade de vida que gera a redução da mortalidade, logo o aumento do número 

de beneficiários do INSS. 

Um motivo que está implícito na queda da natalidade é o aumento da presença das 

mulheres no mercado de trabalho e o mercado de trabalho que condiciona as pessoas se 

capacitarem e direcionando seu trabalho para os estudos, com isso postergam geração de filhos. 

Além do mau planejamento e gerenciamento do governo e da falha nas leis que possibilitam a 

fuga de recursos que deveriam estar empregados na previdência social. 
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Quadro 9. Salário mínimo x Teto INSS 

 

Fonte: Previdência Social 

 

Nota-se que a perda de poder aquisitivo não é privilégio de quem ganha acima de 10 

(dez) salários mínimos, mas de quem ganha a partir 7 (sete) salários mínimos. A perda deste 

poder ocorre devido ao reajuste do INSS ser diferente do salário mínimo. O Regime Geral é 

corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE, que em suas últimas 

correções foram abaixo dos reajustes concedidos ao salário mínimo, consequentemente quem 

recebe a partir de um salário mínimo já possui esta defasagem. 

O mais preocupante neste quadro é que na aposentadoria acontece a perda do poder de 

compra e consequentemente da qualidade de vida. As pessoas que trabalharam a sua vida quase 

toda para no momento de “descanso” ter condições financeiras de gozar desse benefício não 

terão condições em fazer isso, pois esse é o momento mais dispendioso para as pessoas, com 

aumento dos planos de saúde, aumento dos gastos remédios e dificuldade de se locomover. 

No Quadro 9, observa-se que quem recebia R$ 7.240,00, só em se aposentar já perde 

33,14% do seu poder de compra, cerca de R$ 2.850,00. Desta forma, fica mais que evidente a 

necessidade de uma complementação de renda para não ocorrer essa perda. A previdência 

complementar é a solução apresentada nesse trabalho, além de trazer vantagens para a economia 

com o investimento em ações. 

A previdência complementar exerce um papel de suma importância na economia, por 

contribuir tanto para o social quanto pelos aspectos econômicos. No social caracteriza-se por 

proporcionar benefícios aos participantes, além desempenhar um importante papel na criação 

de empregos. No aspecto econômico, suas principais virtudes são a geração de uma poupança 

interna e de aquecer a economia devido a utilização de renda variável em seus fundos. Esses 

fundos são considerados, segundo Cavalcante e Misumi (2003), “o mais importante investidor 
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institucional do Brasil, dispondo de recursos aplicados a longo prazo”. A seguir é mostrado 

como acontece esta presença na economia brasileira. 

Como grandes formadores de poupança, devido ao seu regime de capitalização pautado 

em renda fixa, renda variável, investimentos imobiliários e outras operações financeiras, a 

previdência complementar é considerada um grande investidor. Os fundos de pensão investiram 

até dezembro de 2010 cerca de R$ 538 bilhões e as entidades abertas cerca de R$ 185 bilhões. 

Sendo que as entidades abertas só em 2011 tiveram um crescimento de 21%, alcançando 

investimentos que totalizam R$ 225 bilhões. Como o PIB de 2010 do Brasil foi de R$ 2,194 

trilhões, nota-se que a soma dos fundos de pensão com as entidades abertas em 2010 totalizam 

um valor de R$ 723 bilhões, valor este que representa 33% do PIB do país no ano. De acordo 

com dados da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), dos 538 

bilhões referentes à previdência fechada estavam assim investidos: 

- 51,9% em Renda fixa, composta de títulos públicos e títulos privados. 

- 37,2% em Renda variável, composta de ações e fundos de ações. 

- 3 % em investimentos imobiliários, compostos de edificações, terrenos, participações 

em empreendimentos imobiliários. 

Os fundos de pensão tem sido ao longo tempo os grandes garantidores do mercado de 

ações no Brasil, mantendo carteiras que são administradas de forma conservadora e dando a sua 

contribuição a este mercado com investimentos em renda variável. Os fundos de pensão não só 

contribuem para o crescimento acionário como também investem no mercado imobiliário, 

financiando os principais shoppings centers do país e grande número de prédios comerciais, 

além de possuir participação no capital ou até na gestão de grandes empresas nacionais. Um 

fato que fica evidente é que esta participação em atividade meio dos fundos de pensão tornam 

os participantes mais interessados no crescimento das empresas nacionais e do país, por serem 

os titulares das ações das empresas que os fundos participam. 

É importante esclarecer as peculiaridades dos fundos de pensão e da poupança que 

administram. Ao contrário, das outras formas de poupança em que podem ser desacumuladas 

para consumo imediato, os fundos de pensão tem sua poupança muito menos flexível. Nos 

fundos de pensão, a poupança é contratualmente constituída pra gerar benefícios acumulados 

pra uma pós-aposentadoria, desta forma com pesados desincentivo para retirada antecipada. A 

poupança previdenciária força para que os participantes continuem por pelo menos 20 anos, 

sempre visando o longo prazo. Este montante ao longo prazo fica no país, não podendo ser 

aplicado no exterior por determinação legal, com isso mantendo o compromisso dos fundos 
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com os participantes em investir em construção, bolsa de valores e na socialização do capital 

com a participação acionária nas empresas. 

Outro papel muito relevante da previdência complementar é de ser o principal 

mecanismo capaz de proporcionar ao seu participante a manutenção da sua qualidade de vida 

sem ter seu poder de compra afetado. Desta forma, o aposentado não irá depender 

exclusivamente da previdência social ao se aposentar, evitando a sua saída do mercado 

consumidor ocasionado pela diminuição da sua renda mensal. 

Na década de 70 e 80 era comum em muitas empresas terem o quadro de funcionários 

bastante envelhecido, pois muitos funcionários não queriam parar de trabalhar para não terem 

degradação no seu padrão de vida. Com o surgimento da previdência complementar possibilitou 

que os funcionários pudessem se aposentar mais cedo e proporcionar a entrada dos mais jovens 

ao mercado de trabalho gerando uma renovação, além de ser um instrumento fundamental na 

política de recursos humanos das empresas. 

 

Quadro 10. Ativos dos fundos de pensão 

 

 

A previdência complementar é cada vez mais importante no mundo, devido a grande 

relevância de seus ativos para composição do PIB dos países. Percebe-se que os treze mercados 

de fundos de pensão (P13) possuem ativos que totalizam 26 trilhões e representam 69% do PIB 

desses países. Destes treze países sete (Austrália, Canadá, Japão, Holanda, Suíça, Grã- Bretanha 

e Estados Unidos) recebem o nome de P7 e destacam-se por possuírem 95% dos ativos do P13. 

O grande destaque do mundo em ativos são os Estados Unidos, berço moderno da previdência 

complementar e seus fundos de pensão atinge uma magnitude de 15 trilhões de dólares, valor 

este que representa 105% do seu PIB. Outros fatos muito relevantes são que os Estados Unidos 



85 

 
 

possuem 58% dos ativos do P13, além da notória participação dos seus fundos de pensão no 

mercado de capitais do seu país e até do exterior. 

Nota-se que nos países desenvolvidos a previdência complementar tem tomado o rumo 

correto, em que a previdência social atende um nível básico de necessidades dos seus cidadãos, 

mas é a previdência complementar que proporciona seus padrões de renda de quando estava na 

ativa. Apesar desta tendência há países como a França que são obrigados a constantes reformas 

em seus sistemas de previdência social, principalmente por terem sinais cada vez mais evidentes 

de esgotamento de um Estado provedor. 

As entidades abertas de previdência Complementar são constituídas de renda fixa e 

variável, nas modalidades mencionadas anteriormente. A composição da carteira com 

percentuais em renda fixa e variável vai depender do perfil do investidor, em que mais arrojado 

possui mais renda variável e mais conservador composto por maior percentual em renda fixa. 

Além dessas peculiaridades na composição da carteira as entidades abertas possuem 

dois modelos que se adequam ao perfil do trabalhador em que classifica-se em Plano Gerador 

de benefício livre (PGBL) para quem faz declaração no formulário completo e o Vida Geradora 

de Benefício livre (VGBL) para autônomos, isentos e quem faz declaração em formulário 

simplificado. 

 

Quadro 11. Vantagens e desvantagens de VGBL e PGBL 

VANTAGENS X DESVANTAGENS 

 Incentivo fiscal (período 

de acumulação) 

Tributação no período 

de resgate 

Declaração de 

Imposto de renda 

PGBL Dedução de até 12% da 

renda bruta 

Tributado sobre o total 

(montante) 

Formulário 

Completo 

VGBL Não obtém dedução Tributado apenas sobre 

o rendimento 

Formulário Simples 

ou Isento. 

 

Observa-se que cada plano tem suas vantagens e desvantagens. O PGBL é recomendado 

para quem recebe valores acima do teto do Imposto de renda e/ou quem tem patrimônio (móvel 

ou imóvel) a declarar, assim terá que fazer a declaração no formulário completo. Para quem 

possui esse plano terá o benefício em abater em até 12% no valor bruto do seu imposto de renda, 

porém ao se aposentar, será tributado sobre o valor total acumulado. 
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Para quem é isento no imposto de renda, autônomo ou empresário que recebe a maior 

parte dos seus rendimentos por dividendos o plano VGBL é o mais recomendado, pois ao se 

aposentar ele só será tarifado sobre o valor do rendimento adquirido ao longo dos anos, e como 

desvantagem em relação ao PGBL não terá como abater os 12% do imposto de renda. 

 

Quadro 12. Campo de forças da Previdência Complementar 

Forças favoráveis Forças Contra

Estratégia Nacional de Educação Financeira Incentiva a Ineficiência da Previdência Social

Manutenção do poder de compra A opção do autônomo à Previdência Complementar

Melhoria da qualidade de vida Retirada dos trabalhadores mais cedo da Previdência Social

Auxilia indiretamente a Previdência Social Falta de informações mais aprofundada dos planos de previdência

Antecipação da aposentadoria  Riscos Financeiros

Gera Benefícios fiscais às empresa Riscos de  Gestão

Incentiva a poupança forçada das pessoas Riscos Econômicos

Fomentar a economia Riscos Institucionais
 

 

No Quadro 12 é feito um comparativo para que seja possível observar quais são as forças 

favoráveis (vantagens) e forças contra ( desvantagens) da Previdência Complementar, e dentre 

elas, os principais pontos positivos são a manutenção do poder de compra, melhoria da 

qualidade de vida e o auxílio indireto à Previdência Social e os principais pontos negativos são 

os riscos que estão ligados à ela como: Riscos financeiros, riscos de gestão, riscos econômicos 

e riscos institucionais. 

A administração da previdência pública de acordo com regime financeiro utilizado se 

resume a um problema orçamentário, e tem como foco, o equilíbrio do orçamento no longo 

prazo. A previdência complementar por sua vez não tem no seu processo de acumulação apenas 

o somatório das contribuições realizadas ao longo do tempo. No seu processo ela tem também 

o retorno alcançado com os investimentos feitos a partir destas contribuições. 

Desta forma uma gestão financeira eficiente dos recursos é primordial satisfação dos 

participantes e da vida do plano. Com a mudança do perfil da maioria dos planos de pensão 

para contribuição definida (CD) e seus participantes cada vez mais responsáveis pelos seus 

resultados, a questão de risco presente sempre quando de se trata de investimento e retorno 

esperado, se torna cada vez mais crítico nos últimos anos. 
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Em relação à previdência privada que tem sua carteira de investimentos composta por 

ativos do mercado de capitais, os participantes têm que estar sempre atento às entidades que 

estão escolhendo devido à solidez e os resultados que elas alcançam. Assim como a previdência 

social, a previdência complementar também tem seus riscos, alguns destes, associados a 

incertezas e os principais, segue abaixo os possíveis riscos: 

 

a) Riscos Financeiros: esses riscos estão ligados à flutuação das variáveis financeiras, 

tais como taxa de juros, de câmbio, preço de commodities e de ações, assim como na estrutura 

envolvida com mercado de capitais (regulamentação, liquidez e sistema de crédito). Fato esse 

que afetam a decisão dos gestores que precisam antever e mensurar as possibilidades de perda. 

 

b) Riscos de Gestão: esses riscos estão ligados à falha de gerenciamento, a sistema de 

controle inadequado e acima de tudo pela falha humana. Esses riscos são evidenciados com a 

improbidade e a falta de qualificação e competência do gestor. Com o aumento da 

complexidade dos novos instrumentos financeiros e o crescente fluxo de transações e volumes 

negociados pelos gestores nos mercados financeiros a probabilidade de falha humana se 

intensifica. 

Deve-se mencionar a relevância do risco de gestão ocasionado pela ingerência politica, 

quando é nomeado um gestor para o fundo de pensão ligado a empresas estatais. Fato esse que 

tende a se agravar devido ao aumento dos fundos de contribuição definida, proporcionando uma 

maior responsabilidade dos participantes sobre a gestão. É importante destacar que esse tipo de 

risco é unilateral, assim, só há possibilidade de perda. O Decreto Lei nº 4942/03 é quem 

regulamenta o processo administrativo para apuração de responsabilidade por infração à 

legislação no âmbito do regime da previdência complementar. 

 

c) Riscos Econômicos: estão ligados com o nível de consumo, inflação, variação no 

crescimento do PIB, taxa de juros e nível de renda que estão ligados a riscos e oportunidades 

ao segmento. Dentre estes riscos pode ocorrer o risco de liquidez, quando um ativo não pode 

ser transformado em dinheiro no curto prazo; e risco de crédito que se refere a uma possível 

incapacidade de pagamento por parte dos devedores de quaisquer títulos ou obrigações relativos 

à operação da empresa. 
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d) Riscos Institucionais: caracteriza-se pela política fiscal do governo e sua legislação. 

O conjunto de leis que regulamentam a previdência privada está sempre passando por 

adequações para que seja possível uma maior flexibilidade e uma maior atribuição de 

responsabilidade aos agentes. 

A Lei nº 11.053/04 é um exemplo de lei que estabelece um regime tributário para 

previdência complementar ao instituir a cobrança de imposto de renda (IR) sobre os 

rendimentos das reservas acumuladas pelos participantes do plano. Na Lei existe uma escala 

que com o passar dos anos o participante vai pagar menos IR no momento de sua retirada. Basta 

lembrar que esses participantes são tributados quando começa a receber seus benefícios, tal qual 

quem recebe salário. 
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 CONCLUSÃO 

 

A referida pesquisa disserta sobre a importância da Previdência Complementar para 

Previdência Social e para o poder de compra dos futuros aposentados no Brasil, assim sendo, 

percebe-se que a problemática estipulada é de que se conscientização da população em adquirir 

um plano de previdência complementar pode auxiliar a manutenção do poder de compra das 

futuras gerações e a sustentabilidade da previdência social? 

Com isso, observa-se que no Brasil cada vez mais é abordado o assunto sobre o bem 

estar do trabalhador, assunto este que está ligado ao seu poder de compra no momento da 

aposentadoria. O assunto é de suma importância, porque envolve uma série de variáveis que 

precisam ser desenvolvidas, que vão desde um maior número de contribuintes e adesões nos 

três pilares da previdência até uma maior sinergia entre esses três pilares. 

Nota-se que o sistema previdenciário social brasileiro passa por um processo de crise, 

na qual esse sistema tem como garantir apenas as condições de sobrevivência dos seus 

contribuintes ao final do seu período laborativo. Desta forma, a manutenção do poder de compra 

está extremamente comprometido caso o padrão de vida do trabalhador for acima do teto da 

previdência, logo influenciará na qualidade de vida no momento da aposentadoria. 

Mediante a necessidade de evitar a perda da qualidade de vida no momento da 

aposentadoria, a previdência complementar surge como a solução para combater isso. Seja com 

todos seus planos de benefícios proporcionados por empresas, órgãos públicos e associações de 

classes na previdência complementar fechada, como os planos individuais na previdência 

complementar aberta. O mais importante com adesão à previdência complementar é de não só 

se beneficiar como de beneficiar a sociedade toda. A previdência complementar beneficia a 

sociedade porque investe seus recursos em títulos públicos, renda fixa e renda variável, assim 

injetando dinheiro na economia. 

Hoje, a maior responsabilidade da previdência complementar é se mostrar como 

alternativa sólida para esse pessoal que não pode depender somente da previdência social. Por 

isso, para um futuro digno do homem ativo e do trabalhador é necessário motivação e atitude 

dele próprio e uma maior conscientização da sociedade em aderirem a uma previdência 

complementar. 



90 

 
 

O aumento de adesões à previdência complementar proporciona o crescimento da 

economia do país, fato esse que corrobora com a ideia de Peter Drucker, de que o 

desenvolvimento dos países deve ser encontrado dentro deles próprios e não na economia 

mundial. É o crescimento da economia interna que leva o país ao desenvolvimento. 

Por isso, países voltados exclusivamente para economia mundial podem se tornar ricos, 

mas não desenvolvidos, pois esta é uma situação do seu povo e não do seu PIB. Com isso, a 

maioria dos países desenvolvidos, por todas as condições que construíram e tiveram 

enxergaram a tempo essa realidade e instituíram sistemas previdenciários sólidos. 

O sistema de previdência complementar brasileiro, graças aos esforços próprios 

apontam boas perspectiva de evolução e crescimento, podendo até esperar por melhores 

resultados futuros. Seu estoque de informação técnica é vasto, seus quadros profissionais são 

qualificados, principalmente quando livres da interferência política do governo. O sistema está 

apto para gerir poupança de longo prazo, colocando-a à disposição do financiamento da 

economia. Um dos fatores mais importante para o crescimento da economia dos países é o nível 

de poupança interna, e por esse aspecto se torna imperiosa a necessidade de fazer crescer a 

poupança previdenciária brasileira. 

Uma medida recente e muito afirmativa do governo ao crescimento da previdência 

complementar foi a inclusão dos servidores públicos no sistema e a criação de novos 

instituidores de planos, ampliando-se um universo de patrocinadores, antes restrito às empresas. 

No entanto, está se falando de perspectivas para as novas gerações. Por outro lado, esse mesmo 

governo tributa os ganhos de capital dos fundos, ainda em fase de acumulação, e também 

tributará na fase de recebimento. 

Para a consolidação e desenvolvimento do sistema previdenciário brasileiro é necessário 

políticas de longo prazo que aborde assuntos primordiais como a educação financeira e a 

previdência. É notória o grande grau de dependência e complementação mútua dos assuntos a 

serem trabalhados. Quando o assunto é a previdência, deve-se trabalhar com a experiência e a 

história seguindo a fundamentação do modelo composto em três pilares. 

Destes três pilares, o primeiro é a previdência social, em caráter compulsório, de 

iniciativa pública, custeada pelos contribuintes e por transferência federais. Ter com principal 

característica a proteção básica dos contribuintes, aposentados e idosos em condições precárias 

de sobrevivência, apresentando o seu caráter universal. 
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O segundo pilar é composto pelo regime próprio de previdência social, referente aos 

funcionários públicos civis e militares. Ele tem o caráter compulsório também e está limitado 

ao teto da previdência, embora existam algumas peculiaridades que não se limitam ao teto. 

O terceiro pilar é a previdência complementar, composta por entidades abertas ou 

fechadas (fundos de pensão), que tem o caráter opcional e de capitalização, pois ao final do 

processo o valor a receber será o valor depositado reajustado aos juros atrelados. As entidades 

abertas possuem dos dois principais planos, o VGBL (para autônomos, isentos e quem utiliza 

formulário simples no Imposto de renda) e o PGBL (recomendado para quem utiliza formulário 

completo, pois pode-se abater até 12% do Imposto de renda). 

Os três pilares são fundamentais, complementares e necessários à formação de um 

sistema previdenciário sólido, efetivamente capaz de auxiliar o país e as novas gerações a seguir 

na direção por todos os países contemporâneos desenvolvidos. A educação financeira está 

ligada à programas de incentivo e disseminação de informações sobre poupar dinheiro e investir 

em previdência complementar, além de conscientizar a migração de recursos financeiros em 

poupanças para previdência complementar. É claro que deve-se levar em consideração a falta 

de recursos financeiros disponíveis  às pessoas para esses investimentos. 

Qual a importância da previdência complementar para as futuras gerações? Ao final do 

estudo conclui-se que previdência complementar é de suma importância porque ela beneficia 

não só as pessoas como contribui com a sociedade. Porque ela faz com que as pessoas 

continuem no mercado consumidor, injetando dinheiro direto nas empresas com as compras de 

serviços e produtos, além de injetar indiretamente com a participação da sua previdência 

complementar no mercado financeiro. 

Em contrapartida, as empresas se beneficiam com os consumidores consumindo seus 

produtos e serviços. E pode ainda ser melhor se essa empresa possuir seu fundo de pensão 

próprio, sendo um ponto positivo para a manutenção dos seus funcionários na empresa. 

Conclui-se também que a previdência complementar é primordial para a sobrevivência 

da previdência social, devido à redução do tempo das pessoas no mercado de trabalho, evitando 

que pessoas trabalhem até os 70 anos para não perder sua qualidade de vida, proporcionando 

uma maior entrada de novos contribuintes para previdência social. 
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6.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para que o sistema previdenciário brasileiro seja mais sólido algumas recomendações 

são oferecidas. 

A previdência social tem que ser mais abrangente e atrair mais contribuintes para 

aumentar sua arrecadação com atração dos autônomos, seja com alíquotas iguais ou menores 

do segurado empregado e/ou redução de multas e juros para indenização de tempo de serviço 

passado, além de dar incentivo fiscais às empresas com maiores quantitativos de funcionários 

registrados. 

A Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) é uma forma de levar 

informação, esclarecer dúvidas, já que é um esforço federal e serviria para as pessoas do país 

todo conhecessem mais sobre a importância da adesão a previdência complementar. Esse 

esforço deveria ser mais divulgado para que as pessoas participem das palestras. 

Para quem não conhece a previdência privada e seus planos, o ideal é buscar mais 

informações sobre seu funcionamento antes de aderirem a qualquer um deles. Essa consulta 

pode ser feita em livros, revistas, assistir palestras, fazer pesquisas na internet para conhecer 

mais o perfil da carteira e se elas se encaixam no seu perfil de risco. A partir do momento em 

que há a iniciativa de se educar a respeito de como investir melhor seu dinheiro, é um grande 

passo. E saber que sua qualidade de vida na aposentadoria vai ser igual ou maior da que você 

tem hoje. 

A utilização deste trabalho é recomendada como um compêndio de informações acerca 

do assunto, já que o presente trabalho faz uma reunião de informações sobre o assunto e possui 

uma análise para que as pessoas possam ter a informação de uma forma mais simplificada. 
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ANEXO A 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998 

 

Modifica o sistema de previdência social, 

estabelece normas de transição e dá outras 

providências. 

 

        As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do  § 3º do art. 60 da 

Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

        Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 7º - .......................................................................................... 

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

...................................................................................................... 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

.........................................................................." 

"Art. 37 - ........................................................................................ 

§ 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 

arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 

acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em 

lei de livre nomeação e exoneração." 

"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste 

artigo. 

§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do  § 3º: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

especificadas em lei; 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição; 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 

público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 

condições: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2020-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37§10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40
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a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de 

idade e trinta de contribuição, se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição. 

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 

exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referência para a concessão da pensão. 

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na 

remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, 

corresponderão à totalidade da remuneração. 

§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 

aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas 

exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em 

lei complementar. 

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação 

ao disposto no  § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício 

das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 

Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência 

previsto neste artigo. 

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos 

proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na 

data de seu falecimento, observado o disposto no  § 3º. 

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos 

na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 

atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou 

vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 

referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 

§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria 

e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando 

decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas 

a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de 

proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 
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§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo 

efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência 

social. 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 

e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral 

de previdência social. 

§ 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. 

§ 15 - Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais para a 

instituição de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. 

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos  §§ 14 e 15 poderá ser aplicado 

ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 

correspondente regime de previdência complementar." 

"Art. 42 - ................................................................................. 

§ 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a 

ser fixado em lei, as disposições do art. 14,  § 8º; do art. 40,  § 9º; e do art. 142,  §§ 2º e 3º, cabendo a 

lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142,  § 3º, inciso X, sendo as patentes dos 

oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 

§ 2º - Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a seus pensionistas, aplica-se 

o disposto no art. 40,   §§ 7º e 8º." 

"Art. 73 - ....................................................................................... 

§ 3º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, 

impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-

lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. 

.........................................................................." 

"Art. 93 - ..................................................................................... 

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 

40; 

.........................................................................." 

"Art. 100 - .................................................................................. 

§ 3º - O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos 

pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado." 

"Art. 114 - ...................................................................................... 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art42§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art73§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art93vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art100§3.
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§ 3º - Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no 

art. 195, I, "a", e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir." 

"Art. 142 - .................................................................................... 

§ 3º - ................................................................................... 

IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40,  §§ 7º e 8º; 

.........................................................................." 

"Art. 167 - ....................................................................................... 

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, "a", e II, 

para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201. 

.........................................................................." 

"Art. 194 - ........................................................... 

Parágrafo único - ........................................................................... 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 

participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 

colegiados." 

"Art. 195 - ........................................................... 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa 

física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 

b) a receita ou o faturamento; 

c) o lucro; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 

aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 

........................................................................... 

§ 8º - O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os 

respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados 

permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o 

resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. 

§ 9º - As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de 

cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra. 

§ 10 - A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de 

assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os 

Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. 

§ 11 - É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos 

I, "a", e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar." 

"Art. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e 

de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, 

nos termos da lei, a: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art114§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art142§3ix
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art167xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art194pvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art195i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art195§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art201
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I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, 

observado o disposto no  § 2º. 

§ 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 

aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas 

sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei 

complementar. 

§ 2º - Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do 

segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 

§ 3º - Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente 

atualizados, na forma da lei. 

§ 4º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o 

valor real, conforme critérios definidos em lei. 

§ 5º - É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, 

de pessoa participante de regime próprio de previdência. 

§ 6º - A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do 

mês de dezembro de cada ano. 

§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas 

as seguintes condições: 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco 

anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades 

em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

§ 8º - Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para 

o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

§ 9º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de 

previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

§ 10 - Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente 

pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. 

§ 11 - Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito 

de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei." 

"Art. 202 - O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma 

em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas 

que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. 
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§ 1º - A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios 

de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus 

respectivos planos. 

§ 2º - As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, 

regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de 

trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a 

remuneração dos participantes, nos termos da lei. 

§ 3º - É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista 

e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, 

sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. 

§ 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. 

§ 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. 

§ 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." 

        Art. 2º - A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais Gerais, é acrescida dos seguintes 

artigos: 

"Art. 248 - Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de 

previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor 

fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI. 

Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e 

pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos 

respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos 

integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer 

natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos. 

Art. 250 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo 

regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá 

constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá 

sobre a natureza e administração desse fundo." 

        Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores 

públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, 
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que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes 

benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. 

        § 1º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria 

integral e que opte por permanecer em atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até 

completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40,  § 1º, III, "a", da Constituição Federal. 

        § 2º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no "caput", 

em termos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação desta 

Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação 

em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão destes 

benefícios ou nas condições da legislação vigente. 

        § 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais 

vigentes à data de publicação desta Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos 

anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos 

para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 

        Art. 4º - Observado o disposto no art. 40,  § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço 

considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a 

matéria, será contado como tempo de contribuição. 

        Art. 5º - O disposto no art. 202,  § 3º, da Constituição Federal, quanto à exigência de paridade 

entre a contribuição da patrocinadora e a contribuição do segurado, terá vigência no prazo de dois anos 

a partir da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra antes, na data de publicação da lei complementar 

a que se refere o  § 4º do mesmo artigo. 

        Art. 6º - As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades públicas, 

inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever, no prazo de dois anos, a 

contar da publicação desta Emenda, seus planos de benefícios e serviços, de modo a ajustá-los 

atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas respectivas 

patrocinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo. 

        Art. 7º - Os projetos das leis complementares previstas no art. 202 da Constituição Federal deverão 

ser apresentados ao Congresso Nacional no prazo máximo de noventa dias após a publicação desta 

Emenda. 

        Art. 8º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a 

aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária 

com proventos calculados de acordo com o art. 40,  § 3º, da Constituição Federal, àquele que tenha 

ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, 

até a data de publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente:  

        I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 

        II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

        III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

        a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

        b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da 
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publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. 

        § 1º - O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos I e II, e 

observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: 

        I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

        a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 

        b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data 

da publicação desta Emenda,      faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior; 

        II - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por cento do valor 

máximo que o servidor poderia obter de acordo com o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de 

contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento. 

        § 2º - Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o 

disposto neste artigo. 

        § 3º - Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro do Ministério 

Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta 

Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento. 

        § 4º - O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações, que, até a data da publicação desta Emenda, tenha ingressado, 

regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no 

"caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de 

dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, 

exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de magistério. 

        § 5º - O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para aposentadoria 

estabelecidas no "caput", permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária 

até completar as exigências para aposentadoria contidas no art. 40,  § 1º, III, "a", da Constituição 

Federal. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 

        Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a 

aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é 

assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência 

social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes 

requisitos: 

        I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se 

mulher; e 

        II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

        a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

        b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da 

publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. 
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        § 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e 

observado o disposto no art. 4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo 

de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: 

        I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

        a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 

        b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data 

da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior; 

        II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da 

aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que 

supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento. 

        § 2º - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de 

magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço 

exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, 

e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo 

exercício de atividade de magistério. 

        Art. 10 - O regime de previdência complementar de que trata o art. 40,  §§ 14, 15 e 16, da 

Constituição Federal, somente poderá ser instituído após a publicação da lei complementar prevista 

no  § 15 do mesmo artigo. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 

        Art. 11 - A vedação prevista no art. 37,  § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros 

de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado 

novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais 

formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma 

aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-

se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o  § 11 deste mesmo artigo. 

        Art. 12 - Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as contribuições de que trata o art. 

195 da Constituição Federal, são exigíveis as estabelecidas em lei, destinadas ao custeio da 

seguridade social e dos diversos regimes previdenciários. 

        Art. 13 - Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, 

segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda 

bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, 

serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. 

        Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que 

trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a 

partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter 

permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral 

de previdência social. 

        Art. 15 - Até que a lei complementar a que se refere o art. 201,   § 1º, da Constituição Federal, 

seja publicada, permanece em vigor o disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8213, de 24 de julho de 

1991, na redação vigente à data da publicação desta Emenda. 
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        Art. 16 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 17 - Revoga-se o inciso II do  § 2º do art. 153 da Constituição Federal. 

        Brasília, 15 de dezembro de 1998 

Mesa da Câmara dos Deputados: Mesa do Senado Federal: 

Deputado MICHEL TEMER 

Presidente 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Presidente 

Deputado HERÁCLITO FORTES 

1o Vice-Presidente 

Senador GERALDO MELO 

1o Vice-Presidente 

Deputado SEVERINO CAVALCANTI 

2o Vice-Presidente 

Senadora JÚNIA MARISE  

2º Vice-Presidente 

Deputado UBIRATAN AGUIAR 

1o Secretário 

Senador RONALDO CUNHA LIMA 

1o Secretário 

Deputado NELSON TRAD 

2o Secretário 

Senador CARLOS PATROCÍNIO 

2o Secretário 

Deputado PAULO PAIM  

3º Secretário 

Senador FLÁVIANO MELO 

3o Secretário 

Deputado EFRAIM MORAIS 

4o Secretário 

Senador LUCÍDIO PORTELLA 

4o Secretário 

 

Este texto não substitui o publiacado no D.O.U. de 16.12.1998 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art153§2ii


116 

 
 

ANEXO B 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003 

 

 

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da 

Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3 do 

art. 142 da Constituição Federal e dispositivos da 

Emenda Constitucional nº  20, de 15 de dezembro 

de 1998, e dá outras providências. 

 

As MESAS da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO FEDERAL, nos termos do § 3 

do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

        Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 37. ......................................... 

......................................... 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 

administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 

políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 

incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio 

mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como li-mite, nos 

Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 

Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Es-taduais e Distritais no âmbito 

do Poder Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 

inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 

Tri-bunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério 

Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; 

........................................." (NR) 

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 

disposto neste artigo. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2041-2003?OpenDocument
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I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na 

forma da lei; 

........................................................... 

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas 

as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência 

de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 

........................................................... 

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: 

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento 

da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou 

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, 

até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata 

o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na 

data do óbito. 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 

real, conforme critérios estabelecidos em lei. 

........................................................... 

§ 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. 

........................................................... 

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão 

devidamente atualizados, na forma da lei. 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de 

que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores 

titulares de cargos efetivos. 

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria 

voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para 

aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. 

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores 

titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente 

estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X." (NR) 

"Art. 42. ..................................................................... 

................................................................................................... 
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§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que 

for fixado em lei específica do respectivo ente estatal." (NR) 

"Art. 48. ..................................................................... 

................................................................................................... 

XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 

39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I." (NR) 

"Art. 96. ..................................................................... 

..……......................................................................................... 

II - .............................................................................. 

................................................................................................... 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes 

forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos 

tribunais inferiores, onde houver; 

........................................................................................" (NR) 

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

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, 

para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não 

será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 201. ................................................................... 

................................................................................................... 

§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda, 

garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo, exceto aposentadoria por 

tempo de contribuição." (NR) 

        Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 

1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de 

acordo com oart. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente 

em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação 

daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 

        I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 

        II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 

        III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

        a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

        b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de 

publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso. 

        § 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma 

do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos 

limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na seguinte 

proporção: 
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        I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para 

aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005; 

        II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma 

do caput a partir de 1º de janeiro de 2006. 

        § 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto 

neste artigo. 

§ 3º Na aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou 

de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a data de publicação 

da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, contado com acréscimo de dezessete 

por cento, observado o disposto no § 1º deste artigo. 

        § 4º O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 

dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por 

aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela 

Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, 

desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, 

observado o disposto no § 1º. 

        § 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria 

voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para 

aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. 

        § 6º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 

8º, da Constituição Federal. 

        Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, 

bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham 

cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação 

então vigente. 

        § 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado 

as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de 

contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência 

equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 

compulsória contidas noart. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. 

        § 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, 

em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação 

desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a 

legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão 

desses benefícios ou nas condições da legislação vigente. 

        Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta 
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Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime 

de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido para os servidores 

titulares de cargos efetivos. 

        Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a 

parcela dos proventos e das pensões que supere: 

        I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os 

pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

        II - sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os 

pensionistas da União. 

        Art. 5º O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que 

trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 

devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter 

permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral 

de previdência social. 

        Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da 

Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha 

ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com 

proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em 

que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de 

contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as 

seguintes condições: 

        I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 

        II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

        III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 

        IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 

        Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão revistos 

na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 

atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.   (Revogado 

pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

        Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de 

aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes 

pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em 

fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores 

e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma 

proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 

sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 
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posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 

referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 

        Art. 8º Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI, da Constituição Federal, 

será considerado, para os fins do limite fixado naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída 

por lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal Federal, a título de 

vencimento, de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço, aplicando-

se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio 

mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais 

no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 

noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da maior remuneração mensal de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal a que se refere este artigo, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este 

limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. 

        Art. 9º Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos 

vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 

administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 

políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, 

incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. 

        Art. 10. Revogam-se o inciso IX do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, bem como os arts. 

8º e 10 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 

        Art. 11. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, em 19 de dezembro de 2003. 
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ANEXO C 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47, DE 5 DE JULHO DE 2005 

 

Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da 

Constituição Federal, para dispor sobre a 

previdência social, e dá outras providências. 

 

        AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos 

termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 

constitucional: 

        Art. 1º Os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

        "Art. 37. ................................................................................... 

........................................................................................................... 

        § 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do 

caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. 

        § 12. Para os fins dodisposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao 

Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, 

como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado 

a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais 

e Distritais e dos Vereadores." (NR) 

        "Art. 40. ................................................................................... 

........................................................................................................... 

        § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 

aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis 

complementares, os casos de servidores: 

        I portadores de deficiência; 

        II que exerçam atividades de risco; 

        III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física. 

........................................................................................................... 

        § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos 

de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios 
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do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, 

na forma da lei, for portador de doença incapacitante." (NR) 

        "Art. 195. ................................................................................. 

........................................................................................................... 

        § 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou 

bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-

obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. 

..............................................................................................." (NR) 

        "Art. 201. ................................................................................. 

.......................................................................................................... 

        § 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 

aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas 

sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de 

segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. 

........................................................................................................... 

        § 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores 

de baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico 

no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso 

a benefícios de valor igual a um salário-mínimo. 

        § 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá alíquotas 

e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social." 

(NR) 

        Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem 

na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma 

Emenda. 

        Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da 

Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, 

de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá 

aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 

        I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

        II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos 

no cargo em que se der a aposentadoria; 

        III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea 

"a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição 

prevista no inciso I do caput deste artigo. 

        Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste 

artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de 
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revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em 

conformidade com este artigo. 

        Art. 4º Enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não 

será computada, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput do mesmo 

artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definida pela legislação em vigor na data de 

publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 

        Art. 5º Revoga-se o parágrafo único do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 

de 2003. 

        Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 

        Brasília, em 5 de julho de 2005 

Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal 

Deputado Severino Cavalcanti 

Presidente 

Senador Renan Calheiros 

Presidente 

Deputado José Thomaz Nonô 1º 

Vice-Presidente 

Senador Tião Viana 

1º Vice-Presidente 

Deputado Ciro Nogueira 

2º Vice-Presidente 

Senador Efraim Morais 

1º Secretário 

Deputado Inocêncio Oliveira 

1º Secretário 

Senador Paulo Octávio 

3º Secretário 

Deputado Eduardo Gomes 

3º Secretário 

Senador Eduardo Siqueira Campos 

4º Secretário 

Deputado João Caldas 

4º Secretário 
 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 6.7.2005 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37§11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm#art6p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm#art6p


126 

 
 

ANEXO D 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI COMPLEMENTAR Nº 109, DE 29 DE MAIO DE 2001 

Mensagem de veto nº 494  

Dispõe sobre o Regime de Previdência 

Complementar e dá outras providências. 

 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

        Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma 

autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de 

reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado 

o disposto nesta Lei Complementar. 

        Art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência 

complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter 

previdenciário, na forma desta Lei Complementar. 

        Art. 3o A ação do Estado será exercida com o objetivo de: 

        I - formular a política de previdência complementar; 

        II - disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas por esta Lei Complementar, 

compatibilizando-as com as políticas previdenciária e de desenvolvimento social e econômico-

financeiro; 

        III - determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, com fins 

específicos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, isoladamente, 

e de cada entidade de previdência complementar, no conjunto de suas atividades; 

        IV - assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações relativas à gestão de 

seus respectivos planos de benefícios; 

        V - fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar penalidades; e 

        VI - proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. 

        Art. 4o As entidades de previdência complementar são classificadas em fechadas e abertas, 

conforme definido nesta Lei Complementar. 

        Art. 5o A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades das 

entidades de previdência complementar serão realizados por órgão ou órgãos regulador e fiscalizador, 

conforme disposto em lei, observado o disposto no inciso VI do art. 84 da Constituição Federal. 

CAPÍTULO II 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20109-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2001/Mv494-01.htm
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DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS 

Seção I 

Disposições Comuns 

        Art. 6o As entidades de previdência complementar somente poderão instituir e operar planos de 

benefícios para os quais tenham autorização específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão 

regulador e fiscalizador, conforme disposto nesta Lei Complementar. 

        Art. 7o Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão regulador e 

fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-

financeiro e atuarial. 

        Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizadornormatizará planos de benefícios nas 

modalidades de benefício definido, contribuição definida e contribuição variável, bem como outras 

formas de planos de benefícios que reflitam a evolução técnica e possibilitem flexibilidade ao regime 

de previdência complementar. 

        Art. 8o Para efeito desta Lei Complementar, considera-se: 

        I - participante, a pessoa física que aderir aos planos de benefícios; e 

        II - assistido, o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. 

        Art. 9o As entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e 

fundos, de conformidade com os critérios e normas fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. 

        § 1o A aplicação dos recursos correspondentes às reservas, às provisões e aos fundos de que 

trata o caput será feita conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

        § 2o É vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou limites mínimos de aplicação. 

        Art. 10. Deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de inscrição 

e dos certificados de participantes condições mínimas a serem fixadas pelo órgão regulador e 

fiscalizador. 

        § 1o A todo pretendente será disponibilizado e a todo participante entregue, quando de sua 

inscrição no plano de benefícios: 

        I - certificado onde estarão indicados os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da 

qualidade de participante, bem como os requisitos de elegibilidade e forma de cálculo dos benefícios; 

        II - cópia do regulamento atualizado do plano de benefícios e material explicativo que descreva, 

em linguagem simples e precisa, as características do plano; 

        III - cópia do contrato, no caso de plano coletivo de que trata o inciso II do art. 26 desta Lei 

Complementar; e 

        IV - outros documentos que vierem a ser especificados pelo órgão regulador e fiscalizador. 

        § 2o Na divulgação dos planos de benefícios, não poderão ser incluídas informações diferentes 

das que figurem nos documentos referidos neste artigo. 

        Art. 11. Para assegurar compromissos assumidos junto aos participantes e assistidos de planos 

de benefícios, as entidades de previdência complementar poderão contratar operações de resseguro, 

por iniciativa própria ou por determinação do órgão regulador e fiscalizador, observados o regulamento 

do respectivo plano e demais disposições legais e regulamentares. 
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        Parágrafo único. Fica facultada às entidades fechadas a garantia referida no caput por meio de 

fundo de solvência, a ser instituído na forma da lei. 

Seção II 

Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas 

        Art. 12. Os planos de benefícios de entidades fechadas poderão ser instituídos por patrocinadores 

e instituidores, observado o disposto no art. 31 desta Lei Complementar. 

        Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício dar-

se-á mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade 

fechada, em relação a cada plano de benefícios por esta administrado e executado, mediante prévia 

autorização do órgão regulador e fiscalizador, conforme regulamentação do Poder Executivo. 

        § 1o Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores, com relação aos 

respectivos planos, desde que expressamente prevista no convênio de adesão. 

        § 2o O órgão regulador e fiscalizador, dentre outros requisitos, estabelecerá o número mínimo de 

participantes admitido para cada modalidade de plano de benefício. 

        Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas 

estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: 

        I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o 

patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser 

concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade; 

        II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano; 

        III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as 

parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e 

        IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso 

de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos 

níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares. 

        § 1o Não será admitida a portabilidade na inexistência de cessação do vínculo empregatício do 

participante com o patrocinador. 

        § 2o O órgão regulador e fiscalizador estabelecerá período de carência para o instituto de que trata 

o inciso II deste artigo. 

        § 3o Na regulamentação do instituto previsto no inciso II do caput deste artigo, o órgão regulador 

e fiscalizador observará, entre outros requisitos específicos, os seguintes: 

        I - se o plano de benefícios foi instituído antes ou depois da publicação desta Lei Complementar; 

        II - a modalidade do plano de benefícios. 

        § 4o O instituto de que trata o inciso II deste artigo, quando efetuado para entidade aberta, somente 

será admitido quando a integralidade dos recursos financeiros correspondentes ao direito acumulado 

do participante for utilizada para a contratação de renda mensal vitalícia ou por prazo determinado, cujo 

prazo mínimo não poderá ser inferior ao período em que a respectiva reserva foi constituída, limitado 

ao mínimo de quinze anos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 

        Art. 15. Para efeito do disposto no inciso II do caput do artigo anterior, fica estabelecido que: 
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        I - a portabilidade não caracteriza resgate; e 

        II - é vedado que os recursos financeiros correspondentes transitem pelos participantes dos planos 

de benefícios, sob qualquer forma. 

        Parágrafo único. O direito acumulado corresponde às reservas constituídas pelo participante ou à 

reserva matemática, o que lhe for mais favorável. 

        Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados 

dos patrocinadores ou associados dos instituidores. 

        § 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e associados a 

que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes 

de patrocinadores e instituidores. 

        § 2o É facultativa a adesão aos planos a que se refere o caput deste artigo. 

        § 3o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos planos em extinção, assim considerados 

aqueles aos quaiso acesso de novos participantes esteja vedado. 

        Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os 

participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, 

observado o direito acumulado de cada participante. 

        Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios 

previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que 

se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. 

        Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição 

necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das 

demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador. 

        § 1o O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em 

prestações que sejam programadas e continuadas. 

        § 2o Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas 

técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano de benefícios e deverá estar expresso em nota 

técnica atuarial, de apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar 

relação com as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor. 

        § 3o As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios e os exigíveis a 

qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos 

pelo plano de benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 

        Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como finalidade prover o 

pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observadas as especificidades previstas nesta Lei 

Complementar. 

        Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em: 

       I - normais, aquelasdestinadas ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano; e 

       II - extraordinárias, aquelasdestinadas ao custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades 

não incluídas na contribuição normal. 
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        Art. 20. O resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do 

exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado 

à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por 

cento do valor das reservas matemáticas. 

        § 1o Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será constituída reserva 

especial para revisão do plano de benefícios. 

        § 2o A não utilização da reserva especial por três exercícios consecutivos determinará a revisão 

obrigatória do plano de benefícios da entidade. 

        § 3o Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deveráser levada em 

consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, 

inclusive dos assistidos. 

        Art. 21. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por 

patrocinadores, participantese assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem 

prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à 

entidade de previdência complementar. 

        § 1o O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do 

aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos 

benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 

        § 2o A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, 

a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do 

plano. 

        § 3o Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste 

artigo, em consequência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os 

respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições 

devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios. 

        Art. 22. Ao final de cada exercício, coincidente com o ano civil, as entidades fechadas deverão 

levantar as demonstrações contábeis e as avaliações atuariais de cada plano de benefícios, por pessoa 

jurídica ou profissional legalmente habilitado, devendo os resultados ser encaminhados ao órgão 

regulador e fiscalizador e divulgados aos participantes e aos assistidos. 

        Art. 23. As entidades fechadas deverão manter atualizada sua contabilidade, de acordo com as 

instruções do órgão regulador e fiscalizador, consolidando a posição dos planos de benefícios que 

administram e executam, bem como submetendo suas contas a auditores independentes. 

        Parágrafo único. Ao final de cada exercício serão elaboradas as demonstrações contábeis e 

atuariais consolidadas, sem prejuízo dos controles por plano de benefícios. 

        Art. 24. A divulgação aos participantes, inclusive aos assistidos, das informações pertinentes aos 

planos de benefícios dar-se-á ao menos uma vez ao ano, na forma, nos prazos e pelos meios 

estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador. 
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        Parágrafo único. As informações requeridas formalmente pelo participante ou assistido, para 

defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal específico deverão ser atendidas 

pela entidade no prazo estabelecido pelo órgão regulador e fiscalizador. 

        Art. 25. O órgão regulador e fiscalizadorpoderá autorizar a extinção de plano de benefícios ou a 

retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade 

dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos participantes, assistidos 

e obrigações legais, até a data da retirada ou extinção do plano. 

        Parágrafo único. Para atendimento do disposto no caput deste artigo, a situação de solvência 

econômico-financeira e atuarial da entidade deverá ser atestada por profissional devidamente 

habilitado, cujos relatórios serão encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador. 

Seção III 

Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas 

        Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser: 

        I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou 

        II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas 

vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante. 

        § 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas. 

        § 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que uma entidade 

representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo para grupos de pessoas 

físicas vinculadas a suas filiadas. 

        § 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por uma ou 

mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo abranger empresas 

coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações legalmente constituídas, de 

caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou companheiros e dependentes econômicos. 

        § 4o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, são equiparáveis aos empregados e associados 

os diretores, conselheiros ocupantes de cargos eletivos e outros dirigentes ou gerentes da pessoa 

jurídica contratante. 

        § 5o A implantação de um plano coletivo será celebrada mediante contrato, na forma, nos critérios, 

nas condições e nos requisitos mínimos a serem estabelecidos pelo órgão regulador. 

        § 6o É vedada à entidade aberta a contratação de plano coletivo com pessoa jurídica cujo objetivo 

principal seja estipular, em nome de terceiros, planos de benefícios coletivos. 

        Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as condições e os critérios fixados pelo órgão 

regulador, é asseguradoaos participantes o direito à portabilidade, inclusive para plano de benefício de 

entidade fechada, e ao resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, total ou 

parcialmente. 

        § 1o A portabilidade não caracteriza resgate. 

        § 2o É vedado, no caso de portabilidade: 

        I - que os recursos financeiros transitem pelos participantes, sob qualquer forma; e 

        II - a transferência de recursos entre participantes. 
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        Art. 28. Os ativos garantidores das reservas técnicas, das provisões e dos fundos serão vinculados 

à ordem do órgão fiscalizador, na forma a ser regulamentada, e poderão ter sua livre movimentação 

suspensa pelo referido órgão, a partir da qual não poderão ser alienados ou prometidos alienar sem 

sua prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, quaisquer operações realizadas com 

violação daquela suspensão. 

        § 1o Sendo imóvel, o vínculo será averbado à margem do respectivo registro no Cartório de 

Registro Geral de Imóveis competente, mediante comunicação do órgão fiscalizador. 

        § 2o Os ativos garantidores a que se refere o caput, bem como os direitos deles decorrentes, não 

poderão ser gravados, sob qualquer forma, sem prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador, 

sendo nulos os gravames constituídos cominfringênciado disposto neste parágrafo. 

        Art. 29. Compete ao órgão regulador, entre outras atribuições que lhe forem conferidas por lei: 

        I - fixar padrões adequados de segurança atuarial e econômico-financeira, para preservação da 

liquidez e solvência dos planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade aberta, no conjunto de 

suas atividades; 

        II - estabelecer as condições em que o órgão fiscalizador pode determinar a suspensão da 

comercialização ou a transferência, entre entidades abertas, de planos de benefícios; e 

        III - fixar condições que assegurem transparência, acessoa informações e fornecimento de dados 

relativos aos planos de benefícios, inclusive quanto à gestão dos respectivos recursos. 

        Art. 30. É facultativa a utilização de corretores na venda dos planos de benefícios das entidades 

abertas. 

        Parágrafo único. Aos corretores de planos de benefícios aplicam-se a legislação e a 

regulamentação da profissão de corretor de seguros. 

CAPÍTULO III 

DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

        Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão 

regulador e fiscalizador, exclusivamente: 

        I - aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados patrocinadores; e 

        II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, 

denominadas instituidores. 

        § 1o As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins 

lucrativos. 

        § 2o As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do caput deste artigo 

deverão, cumulativamente: 

        I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a 

contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro 

órgão competente; 

        II - ofertar exclusivamente planos de benefícios na modalidade contribuição definida, na forma do 

parágrafo único do art. 7o desta Lei Complementar. 
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        § 3o Os responsáveis pela gestão dos recursos de que trata o inciso I do parágrafo anterior deverão 

manter segregados e totalmente isolados o seu patrimônio dos patrimônios do instituidor e da entidade 

fechada. 

        § 4o Na regulamentação de que trata o caput, o órgão regulador e fiscalizador estabelecerá o 

tempo mínimo de existência do instituidor e o seu número mínimo de associados. 

        Art. 32. As entidades fechadas têm como objeto a administração e execução de planos de 

benefícios de natureza previdenciária. 

        Parágrafo único. É vedada às entidades fechadas a prestação de quaisquer serviços que não 

estejam no âmbito de seu objeto, observado o disposto no art. 76. 

        Art. 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador: 

        I - a constituição e o funcionamento da entidade fechada, bem como a aplicação dos respectivos 

estatutos, dos regulamentos dos planos de benefícios e suas alterações; 

        II - as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização 

societária, relativas às entidades fechadas; 

        III - as retiradas de patrocinadores; e 

        IV - as transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de planos e de reservas entre 

entidades fechadas. 

        § 1o Excetuado o disposto no inciso III deste artigo, é vedada a transferência para terceiros de 

participantes, de assistidos e de reservas constituídas para garantia de benefícios de risco atuarial 

programado, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 

        § 2o Para os assistidos de planos de benefícios na modalidade contribuição definida que 

mantiveram esta característica durante a fase de percepção de renda programada, o órgão regulador 

e fiscalizadorpoderá, em caráter excepcional, autorizar a transferência dos recursos garantidores dos 

benefícios para entidade de previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a operar 

planos de previdência complementar, com o objetivo específico de contratar plano de renda vitalícia, 

observadas as normas aplicáveis. 

        Art. 34. As entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte forma, além de outras que 

possam ser definidas pelo órgão regulador e fiscalizador: 

        I - de acordo com os planos que administram: 

        a) de plano comum, quando administramplano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de 

participantes; e 

        b) com multiplano, quando administramplano ou conjunto de planos de benefícios para diversos 

grupos de participantes, com independência patrimonial; 

        II - de acordo com seus patrocinadores ou instituidores: 

        a) singulares, quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador ou instituidor; e 

        b) multipatrocinadas, quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor. 

        Art. 35. As entidades fechadas deverão manter estrutura mínima composta por conselho 

deliberativo, conselho fiscal e diretoria-executiva. 
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        § 1o O estatuto deverá prever representação dos participantes e assistidos nos conselhos 

deliberativo e fiscal, assegurado a eles no mínimo um terço das vagas. 

        § 2o Na composição dos conselhos deliberativo e fiscal das entidades qualificadascomo 

multipatrocinadas, deverá ser considerado o número de participantes vinculados a cada patrocinador 

ou instituidor, bem como o montante dos respectivos patrimônios. 

        § 3o Os membros do conselho deliberativo ou do conselho fiscal deverão atender aos seguintes 

requisitos mínimos: 

        I - comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, 

contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; 

        II - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e 

        III - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social ou 

como servidor público. 

        § 4o Os membros da diretoria-executiva deverão ter formação de nível superior e atender aos 

requisitos do parágrafo anterior. 

        § 5o Será informado ao órgão regulador e fiscalizador o responsável pelas aplicações dos recursos 

da entidade, escolhido entre os membros da diretoria-executiva. 

        § 6o Os demais membros da diretoria-executiva responderão solidariamente com o dirigente 

indicado na forma do parágrafo anterior pelos danos e prejuízos causados à entidade para os quais 

tenham concorrido. 

        § 7o Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 31 desta Lei Complementar, os membros da diretoria-

executiva e dos conselhos deliberativo e fiscal poderão ser remunerados pelas entidades fechadas, de 

acordo com a legislação aplicável. 

        § 8o Em caráter excepcional, poderão ser ocupados até trinta por cento dos cargos da diretoria-

executiva por membros sem formação de nível superior, sendo assegurada a possibilidade de 

participação neste órgão de pelo menos um membro, quando da aplicação do referido percentual 

resultar número inferior à unidade. 

CAPÍTULO IV 

DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

        Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas 

e têm por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma 

de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas. 

        Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo vida 

poderão ser autorizadas a operar os planos de benefícios a que se refere o caput, a elas se aplicando 

as disposições desta Lei Complementar. 

        Art. 37. Compete ao órgão regulador, entre outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, 

estabelecer: 

        I - os critérios para a investidura e posse em cargos e funções de órgãos estatutários de entidades 

abertas, observado que o pretendente não poderá ter sofrido condenação criminal transitada em 
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julgado, penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social ou como servidor 

público; 

        II - as normas gerais de contabilidade, auditoria, atuária e estatística a serem observadas pelas 

entidades abertas, inclusive quanto à padronização dos planos de contas, balanços gerais, balancetes 

e outras demonstrações financeiras, critérios sobre sua periodicidade, sobre a publicação desses 

documentos e sua remessa ao órgão fiscalizador; 

        III - os índices de solvência e liquidez, bem como as relações patrimoniais a serem atendidas pelas 

entidades abertas, observado que seu patrimônio líquido não poderá ser inferior ao respectivo passivo 

não operacional; e 

        IV - as condições que assegurem acesso a informações e fornecimento de dados relativos a 

quaisquer aspectos das atividades das entidades abertas. 

        Art. 38. Dependerão de prévia e expressa aprovação do órgão fiscalizador: 

        I - a constituição e o funcionamento das entidades abertas, bem como as disposições de seus 

estatutos e as respectivas alterações; 

        II - a comercialização dos planos de benefícios; 

        III - os atos relativos à eleição e conseqüente posse de administradores e membros de conselhos 

estatutários; e 

        IV - as operações relativas à transferência do controle acionário, fusão, cisão, incorporação ou 

qualquer outra forma de reorganização societária. 

        Parágrafo único. O órgão regulador disciplinará o tratamento administrativo a ser emprestado ao 

exame dos assuntos constantes deste artigo. 

        Art. 39. As entidades abertas deverão comunicar ao órgão fiscalizador, no prazo e na forma 

estabelecidos: 

        I - os atos relativos às alterações estatutárias e à eleição de administradores e membros de 

conselhos estatutários; e 

        II - o responsável pela aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, escolhido 

dentre os membros da diretoria-executiva. 

        Parágrafo único. Os demais membros da diretoria-executiva responderão solidariamente com o 

dirigente indicado na forma do inciso II deste artigo pelos danos e prejuízos causados à entidade para 

os quais tenham concorrido. 

        Art. 40. As entidades abertas deverão levantar no último dia útil de cada mês e semestre, 

respectivamente, balancetes mensais e balanços gerais, com observância das regras e dos critérios 

estabelecidos pelo órgão regulador. 

        Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar planos de benefícios deverão 

apresentar nas demonstrações financeiras, de forma discriminada, as atividades previdenciárias e as 

de seguros, de acordo com critérios fixados pelo órgão regulador. 

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO 
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        Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das entidades de previdência 

complementar, os servidores do órgão regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas 

entidades, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer documentos, 

caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às penalidades previstas em lei, qualquer 

dificuldade oposta à consecução desse objetivo. 

        § 1o O órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas poderá solicitar dos patrocinadores 

e instituidores informações relativas aos aspectos específicos que digam respeito aos compromissos 

assumidos frente aos respectivos planos de benefícios. 

        § 2o A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da 

responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades fechadas. 

        § 3o As pessoas físicas ou jurídicas submetidas ao regime desta Lei Complementar ficam 

obrigadas a prestar quaisquer informações ou esclarecimentos solicitados pelo órgão regulador e 

fiscalizador. 

        § 4o O disposto neste artigo aplica-se, sem prejuízo da competência das autoridades fiscais, 

relativamente ao pleno exercício das atividades de fiscalização tributária. 

        Art. 42. O órgão regulador e fiscalizador poderá, em relação às entidades fechadas, nomear 

administrador especial, a expensas da entidade, com poderes próprios de intervenção e de liquidação 

extrajudicial, com o objetivo de sanear plano de benefícios específico, caso seja constatada na sua 

administração e execução alguma das hipóteses previstas nos arts. 44 e 48 desta Lei Complementar. 

        Parágrafo único. O ato de nomeação de que trata o caput estabelecerá as condições, os limites e 

as atribuições do administrador especial. 

        Art. 43. O órgão fiscalizador poderá, em relação às entidades abertas, desde que se verifique uma 

das condições previstas no art. 44 desta Lei Complementar, nomear, por prazo determinado, 

prorrogávela seu critério, e a expensas da respectiva entidade, um diretor-fiscal. 

        § 1o O diretor-fiscal, sem poderes de gestão, terá suas atribuições estabelecidas pelo órgão 

regulador, cabendo ao órgão fiscalizador fixar sua remuneração. 

        § 2o Se reconhecer a inviabilidade de recuperação da entidade aberta ou a ausência de qualquer 

condição para o seu funcionamento, o diretor-fiscal proporá ao órgão fiscalizador a decretação da 

intervenção ou da liquidação extrajudicial. 

        § 3o O diretor-fiscal não está sujeito à indisponibilidade de bens, nem aos demais efeitos 

decorrentes da decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial da entidade aberta. 

CAPÍTULO VI 

DA INTERVENÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Seção I 

Da Intervenção 

        Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a 

intervenção na entidade de previdência complementar, desde que se verifique, isolada ou 

cumulativamente: 
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        I - irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na 

sua cobertura por ativos garantidores; 

        II - aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e fundos de forma inadequada ou em 

desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes; 

        III - descumprimento de disposições estatutárias ou de obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos coletivos de que trata o inciso 

II do art. 26 desta Lei Complementar; 

        IV - situação econômico-financeira insuficiente à preservação da liquidez e solvência de cada um 

dos planos de benefícios e da entidade no conjunto de suas atividades; 

        V - situação atuarial desequilibrada; 

        VI - outras anormalidades definidas em regulamento. 

        Art. 45. A intervenção será decretada pelo prazo necessário ao exame da situação da entidade e 

encaminhamento de plano destinado à sua recuperação. 

        Parágrafo único. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão competente os atos do 

interventor que impliquem oneraçãoou disposição do patrimônio. 

        Art. 46. A intervenção cessará quando aprovado o plano de recuperação da entidade pelo órgão 

competente ou se decretada a sua liquidação extrajudicial. 

Seção II 

Da Liquidação Extrajudicial 

        Art. 47. As entidades fechadas não poderão solicitar concordata e não estão sujeitas a falência, 

mas somente a liquidação extrajudicial. 

        Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de 

recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu 

funcionamento. 

        Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por ausência de condição 

para funcionamento de entidade de previdência complementar: 

        I - (VETADO) 

        II - (VETADO) 

        III - o não atendimento às condições mínimas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 

        Art. 49. A decretação da liquidação extrajudicialproduzirá, de imediato, os seguintes efeitos: 

        I - suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da 

entidade liquidanda; 

        II - vencimento antecipado das obrigações da liquidanda; 

        III - não incidência de penalidades contratuais contra a entidade por obrigações vencidas em 

decorrência da decretação da liquidação extrajudicial; 

        IV - não fluência de juros contra a liquidanda enquanto não integralmente pago o passivo; 

        V - interrupção da prescrição em relação às obrigações da entidade em liquidação; 

        VI - suspensão de multa e juros em relação às dívidas da entidade; 

        VII - inexigibilidade de penas pecuniárias por infrações de natureza administrativa; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2001/Mv494-01.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2001/Mv494-01.htm
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        VIII - interrupção do pagamento à liquidanda das contribuições dos participantes e dos 

patrocinadores, relativas aos planos de benefícios. 

        § 1o As faculdades previstas nos incisos deste artigo aplicam-se, no caso das entidades abertas 

de previdência complementar, exclusivamente, em relação às suas atividades de natureza 

previdenciária. 

        § 2o O disposto neste artigo não se aplica às ações e aos débitos de natureza tributária. 

        Art. 50. O liquidante organizará o quadro geral de credores, realizará o ativo e liquidará o passivo. 

        § 1o Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios ficam dispensados de se 

habilitarem a seus respectivos créditos, estejam estes sendo recebidos ou não. 

        § 2o Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios terão privilégio especial 

sobre os ativos garantidores das reservas técnicas e, caso estes não sejam suficientes para a cobertura 

dos direitos respectivos, privilégio geral sobre as demais partes não vinculadas ao ativo. 

        § 3o Os participantes que já estiverem recebendo benefícios, ou que já tiverem adquirido este 

direito antes de decretada a liquidação extrajudicial, terão preferência sobre os demais participantes. 

        § 4o Os créditos referidos nos parágrafos anteriores deste artigo não têm preferência sobre os 

créditos de natureza trabalhista ou tributária. 

        Art. 51. Serão obrigatoriamente levantados, na data da decretação da liquidação extrajudicial de 

entidade de previdência complementar, o balanço geral de liquidação e as demonstrações contábeis e 

atuariais necessárias à determinação do valor das reservas individuais. 

        Art. 52. A liquidação extrajudicial poderá, a qualquer tempo, ser levantada, desde que constatados 

fatos supervenientes que viabilizem a recuperação da entidade de previdência complementar. 

        Art. 53. A liquidação extrajudicial das entidades fechadas encerrar-se-á com a aprovação, pelo 

órgão regulador e fiscalizador, das contas finais do liquidante e com a baixa nos devidos registros. 

        Parágrafo único. Comprovada pelo liquidante a inexistência de ativos para satisfazer a possíveis 

créditos reclamados contra a entidade, deverá tal situação ser comunicada ao juízo competente e 

efetivados os devidos registros, para o encerramento do processo de liquidação. 

Seção III 

Disposições Especiais 

        Art. 54. O interventor terá amplos poderes de administração e representação e o liquidante plenos 

poderes de administração, representação e liquidação. 

        Art. 55. Compete ao órgão fiscalizador decretar, aprovar e rever os atos de que tratam os arts. 45, 

46 e 48desta Lei Complementar, bem como nomear, por intermédio do seu dirigente máximo, o 

interventor ou o liquidante. 

        Art. 56. A intervenção e a liquidação extrajudicial determinam a perda do mandato dos 

administradores e membros dos conselhos estatutários das entidades, sejam titulares ou suplentes. 

        Art. 57. Os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência 

de patrocinadores, terão privilégio especial sobre a massa, respeitado o privilégio dos créditos 

trabalhistas e tributários. 
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        Parágrafo único. Os administradores dos respectivos patrocinadores serão responsabilizados 

pelos danos ou prejuízos causados às entidades de previdência complementar, especialmente pela 

falta de aporte das contribuições a que estavam obrigados, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 63 desta Lei Complementar. 

        Art. 58. No caso de liquidação extrajudicial de entidade fechada motivada pela falta de aporte de 

contribuições de patrocinadores ou pelo não recolhimento de contribuições de participantes, os 

administradores daqueles também serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados. 

        Art. 59. Os administradores, controladores e membros de conselhos estatutários das entidades de 

previdência complementar sob intervenção ou em liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus 

bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a 

apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 

        § 1o A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a intervenção ou 

liquidação extrajudicial e atinge todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze 

meses anteriores. 

        § 2o A indisponibilidade poderá ser estendida aos bens de pessoas que, nos últimos doze meses, 

os tenham adquirido, a qualquer título, das pessoas referidas no caput e no parágrafo anterior, desde 

que haja seguros elementos de convicção de que se trata de simulada transferência com o fim de evitar 

os efeitos desta Lei Complementar. 

        § 3o Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados inalienáveis ou 

impenhoráveis pela legislação em vigor. 

        § 4o Não são também atingidos pela indisponibilidade os bens objeto de contrato de alienação, de 

promessas de compra e venda e de cessão de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham 

sido levados ao competente registro público até doze meses antes da data de decretação da 

intervenção ou liquidação extrajudicial. 

        § 5o Não se aplica a indisponibilidade de bens das pessoas referidas no caput deste artigo no caso 

de liquidação extrajudicial de entidades fechadas que deixarem de ter condições para funcionar por 

motivos totalmente desvinculados do exercício das suas atribuições, situação esta que poderá ser 

revista a qualquer momento, pelo órgão regulador e fiscalizador, desde que constatada a existência de 

irregularidades ou indícios de crimes por elas praticados. 

        Art. 60. O interventor ou o liquidante comunicará a indisponibilidade de bens aos órgãos 

competentes para os devidos registros e publicará edital para conhecimento de terceiros. 

        Parágrafo único. A autoridade que receber a comunicação ficará, relativamente a esses bens, 

impedida de: 

        I - fazer transcrições, inscrições ou averbações de documentos públicos ou particulares; 

        II - arquivar atos ou contratos que importem em transferência de cotas sociais, ações ou partes 

beneficiárias; 

        III - realizar ou registrar operações e títulos de qualquer natureza; e 

        IV - processar a transferência de propriedade de veículos automotores, aeronaves e embarcações. 
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        Art. 61. A apuração de responsabilidades específicas referida no caput do art. 59 desta Lei 

Complementar será feita mediante inquérito a ser instaurado pelo órgão regulador e fiscalizador, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 63 a 65 desta Lei Complementar. 

        § 1o Se o inquérito concluir pela inexistência de prejuízo, seráarquivado no órgão fiscalizador. 

        § 2o Concluindo o inquérito pela existência de prejuízo, será ele, com o respectivo relatório, 

remetido pelo órgão regulador e fiscalizador ao Ministério Público, observados os seguintes 

procedimentos: 

        I - o interventor ou o liquidante, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado que não tenha 

sido indiciado no inquérito, após aprovação do respectivo relatório pelo órgão fiscalizador, determinará 

o levantamento da indisponibilidade de que trata o art. 59 desta Lei Complementar; 

        II - será mantida a indisponibilidade com relação às pessoas indiciadas no inquérito, após 

aprovação do respectivo relatório pelo órgão fiscalizador. 

        Art. 62. Aplicam-se à intervenção e à liquidação das entidades de previdência complementar, no 

quecouber, os dispositivos da legislação sobre a intervenção e liquidação extrajudicial das instituições 

financeiras, cabendo ao órgão regulador e fiscalizador as funções atribuídas ao Banco Central do Brasil. 

CAPÍTULO VII 

DO REGIME DISCIPLINAR 

        Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com poderes de gestão, os membros 

de conselhos estatutários, o interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou prejuízos 

que causarem, por ação ou omissão, às entidades de previdência complementar. 

        Parágrafo único. São também responsáveis, na forma do caput, os administradores dos 

patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores independentes, os avaliadores de gestão e 

outros profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio de pessoa 

jurídica contratada. 

        Art. 64. O órgão fiscalizador competente, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores 

Mobiliários ou a Secretaria da Receita Federal, constatando a existência de práticas irregulares ou 

indícios de crimes em entidades de previdência complementar, noticiará ao Ministério Público, 

enviando-lhe os documentos comprobatórios. 

        Parágrafo único. O sigilo de operações não poderá ser invocado como óbice à troca de 

informações entre os órgãos mencionados no caput, nem ao fornecimento de informações requisitadas 

pelo Ministério Público. 

        Art. 65. A infração de qualquer disposição desta Lei Complementar ou de seu regulamento, para 

a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, 

conforme o caso e a gravidade da infração, às seguintespenalidades administrativas, observado o 

disposto em regulamento: 

        I - advertência; 

        II - suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar pelo prazo 

de até cento e oitenta dias; 
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        III - inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício de cargo ou função em entidades 

de previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e no serviço público; e 

        IV - multa de dois mil reais a um milhão de reais, devendo esses valores, a partir da publicação 

desta Lei Complementar, ser reajustados de forma a preservar, em caráter permanente, seus valores 

reais. 

        § 1o A penalidade prevista no inciso IV será imputada ao agente responsável, respondendo 

solidariamente a entidade de previdênciacomplementar, assegurado o direito de regresso, e poderá ser 

aplicada cumulativamente com as constantes dos incisos I, II ou III deste artigo. 

        § 2o Das decisões do órgão fiscalizador caberá recurso, no prazo de quinze dias, com efeito 

suspensivo, ao órgão competente. 

        § 3o O recurso a que se refere o parágrafo anterior, na hipótese do inciso IV deste artigo, somente 

será conhecido se for comprovado pelo requerente o pagamento antecipado, em favor do órgão 

fiscalizador, de trinta por cento do valor da multa aplicada. (Vide Súmula Vinculante nº 21) 

        § 4o Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

        Art. 66. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo, na forma do regulamento, 

aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Vide Decreto nº 

4.942, de 30.12.2003) 

        Art. 67. O exercício de atividade de previdência complementar por qualquer pessoa, física ou 

jurídica, sem a autorização devida do órgão competente, inclusive a comercialização de planos de 

benefícios, bem como a captação ou a administração de recursos de terceiros com o objetivo de, direta 

ou indiretamente, adquirir ou conceder benefícios previdenciários sob qualquer forma, submete o 

responsável à penalidade de inabilitação pelo prazo de dois a dez anos para o exercício de cargo ou 

função em entidade de previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e 

no serviço público, além de multa aplicável de acordo com o disposto no inciso IV do art. 65 desta Lei 

Complementar, bem como noticiar ao Ministério Público. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstos nos 

estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência complementar não 

integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, 

não integram a remuneração dos participantes. 

        § 1o Os benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas 

todas as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano. 

        § 2o A concessão de benefício pela previdência complementar não depende da concessão de 

benefício pelo regime geral de previdência social. 

        Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao 

custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são dedutíveis para fins de incidência de 

imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/PSV_21.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4942.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4942.htm
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        § 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições de 

qualquer natureza. 

        § 2o Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre planos de 

benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo participante, não incidem 

tributação e contribuições de qualquer natureza. 

        Art. 70. (VETADO) 

        Art. 71. É vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer operações 

comerciais e financeiras: 

        I - com seus administradores, membros dos conselhos estatutários e respectivos cônjuges ou 

companheiros, e com seus parentes até o segundo grau; 

        II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso anterior, exceto no caso 

de participação de até cinco por cento como acionista de empresa de capital aberto; e 

        III - tendo como contraparte, mesmo que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas a elas ligadas, 

na forma definida pelo órgão regulador. 

        Parágrafo único. A vedação deste artigo não se aplica ao patrocinador, aos participantes e aos 

assistidos, que, nessa condição, realizarem operações com a entidade de previdência complementar. 

        Art. 72. Compete privativamente ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas zelar 

pelas sociedades civis e fundações, como definido no art. 31 desta Lei Complementar, não se aplicando 

a estas o disposto nos arts. 26 e 30 do Código Civil e 1.200 a 1.204 do Código de Processo Civil e 

demais disposições em contrário. 

        Art. 73. As entidades abertas serão reguladas também, no que couber, pela legislação aplicável 

às sociedades seguradoras. 

        Art. 74. Até que seja publicada a lei de que trata o art. 5o desta Lei Complementar, as funções do 

órgão regulador e do órgão fiscalizador serão exercidas pelo Ministério da Previdência e Assistência 

Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar 

(CGPC) e da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), relativamente às entidades fechadas, e 

pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em relação, respectivamente, à regulação e 

fiscalização das entidades abertas. 

        Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas 

nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes 

ou dos ausentes, na forma do Código Civil. 

        Art. 76. As entidades fechadas que, na data da publicação desta Lei Complementar, prestarem a 

seus participantes e assistidos serviços assistenciais à saúde poderão continuar a fazê-lo, desde que 

seja estabelecido um custeio específico para os planos assistenciais e que a sua contabilização e o 

seu patrimônio sejam mantidos em separado em relação ao plano previdenciário. 

        § 1o Os programas assistenciais de natureza financeira deverão ser extintos a partir da data de 

publicação desta Lei Complementar, permanecendo em vigência, até o seu termo, apenas os 

compromissos já firmados. 
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        § 2o Consideram-se programas assistenciais de natureza financeira, para os efeitos desta Lei 

Complementar, aqueles em que o rendimento situa-se abaixo da taxa mínima atuarial do respectivo 

plano de benefícios. 

        Art. 77. As entidades abertas sem fins lucrativos e as sociedades seguradoras autorizadas a 

funcionar em conformidade com a Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, terão o prazo de dois anos para 

se adaptar ao disposto nesta Lei Complementar. 

        § 1o No caso das entidades abertas sem fins lucrativosjá autorizadas a funcionar, é permitida a 

manutenção de sua organização jurídica como sociedade civil, sendo-lhes vedado participar, direta ou 

indiretamente, de pessoas jurídicas, exceto quando tiverem participação acionária: 

        I - minoritária, em sociedades anônimas de capital aberto, na forma regulamentada pelo Conselho 

Monetário Nacional, para aplicação de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões; 

        II - em sociedade seguradora e/ou de capitalização. 

        § 2o É vedado à sociedade seguradora e/ou de capitalização referida no inciso II do parágrafo 

anterior participar majoritariamente de pessoas jurídicas, ressalvadas as empresas de suporte ao seu 

funcionamento e as sociedades anônimas de capital aberto, nas condições previstas no inciso I do 

parágrafo anterior. 

        § 3o A entidade aberta sem fins lucrativos e a sociedade seguradora e/ou de capitalização por ela 

controlada devem adaptar-se às condições estabelecidas nos §§ 1o e 2o, no mesmo prazo previsto no 

caput deste artigo. 

        § 4o As reservas técnicas de planos já operados por entidades abertas de previdência privada sem 

fins lucrativos, anteriormente à data de publicação da Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, poderão 

permanecer garantidas por ativos de propriedade da entidade, existentes à época, dentro de programa 

gradual de ajuste às normas estabelecidas pelo órgão regulador sobre a matéria, a ser submetido pela 

entidade ao órgão fiscalizador no prazo máximo de doze meses a contar da data de publicação desta 

Lei Complementar. 

        § 5o O prazo máximo para o término para o programa gradual de ajuste a que se refere o parágrafo 

anterior não poderá superar cento e vinte meses, contados da data de aprovação do respectivo 

programa pelo órgão fiscalizador. 

        § 6o As entidades abertas sem fins lucrativos que, na data de publicação desta Lei Complementar, 

já vinham mantendo programas de assistência filantrópica, prévia e expressamente autorizados, 

poderão, para efeito de cobrança, adicionar às contribuições de seus planos de benefíciosvalor 

destinado àqueles programas, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador. 

        § 7o A aplicabilidade do disposto no parágrafo anterior fica sujeita, sob pena de cancelamento da 

autorização previamente concedida, à prestação anual de contas dos programas filantrópicos e à 

aprovação pelo órgão competente. 

        § 8o O descumprimento de qualquer das obrigações contidas neste artigo sujeita os 

administradores das entidades abertas sem fins lucrativos e das sociedades seguradora e/ou de 

capitalização por elas controladas ao Regime Disciplinar previsto nesta Lei Complementar, sem 

prejuízo da responsabilidade civil por danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, à entidade. 
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        Art. 78. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 79. Revogam-se as Leis no 6.435, de 15 de julho de 1977, e no 6.462, de 9 de novembro de 

1977. 

Brasília, 29 de maio de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

José Gregori 

Pedro Malan 

Roberto Brant 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.5.2001 
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ANEXO E 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 11.053, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Conversão da MPv nº 209, de 2004 

Dispõe sobre a tributação dos planos de benefícios 

de caráter previdenciário e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos 

de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de contribuição definida ou 

contribuição variável, das entidades de previdência complementar e das sociedades seguradoras, a 

opção por regime de tributação no qual os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, 

a título de benefícios ou resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda 

na fonte às seguintes alíquotas: 

I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior ou igual a 2 

(dois) anos; 

II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 2 (dois) anos e 

inferior ou igual a 4 (quatro) anos; 

III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 4 (quatro) 

anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos; 

IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 6 (seis) anos e 

inferior ou igual a 8 (oito) anos; 

V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 8 (oito) anos e 

inferior ou igual a 10 (dez) anos; e 

VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 10 (dez) anos. 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se: 

I - aos quotistas que ingressarem em Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI a 

partir de 1o de janeiro de 2005; 

II - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de seguro de vida 

com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos rendimentos recebidos a qualquer título 

pelo beneficiário. 

§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput deste artigo será definitivo. 

§ 3o Para fins do disposto neste artigo, prazo de acumulação é o tempo decorrido entre o aporte 

de recursos no plano de benefícios mantido por entidade de previdência complementar, por sociedade 

seguradora ou em FAPI e o pagamento relativo ao resgate ou ao benefício, calculado na forma a ser 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.053-2004?OpenDocument
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disciplinada em ato conjunto da Secretaria da Receita Federal e do respectivo órgão fiscalizador das 

entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras e FAPI, considerando-se o tempo de 

permanência, a forma e o prazo de recebimento e os valores aportados. 

§ 4o Nos casos de portabilidade de recursos e de transferência de participantes e respectivas 

reservas entre planos de benefícios de que trata o caput deste artigo, o prazo de acumulação do 

participante que, no plano originário, tenha optado pelo regime de tributação previsto neste artigo será 

computado no plano receptor. 

§ 5o As opções de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão exercidas pelos participantes e 

comunicadas pelas entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras e pelos 

administradores de FAPI à Secretaria da Receita Federal na forma por ela disciplinada. 

§ 6o As opções mencionadas no § 5o deste artigo deverão ser exercidas no momento do ingresso 

nos planos de benefícios operados por entidade de previdência complementar, por sociedade 

seguradora ou em FAPI e serão irretratáveis, mesmo nas hipóteses de portabilidade de recursos e de 

transferência de participantes e respectivas reservas. 

§ 6o As opções mencionadas no § 5o deste artigo deverão ser exercidas até o último dia útil do 

mês subseqüente ao do ingresso nos planos de benefícios operados por entidade de previdência 

complementar, por sociedade seguradora ou em FAPI e serão irretratáveis, mesmo nas hipóteses de 

portabilidade de recursos e de transferência de participantes e respectivas reservas. (Redação dada 

pela Lei nº 11.196, de 2005) 

§ 7o Para o participante, segurado ou quotista que houver ingressado no plano de benefícios até 

o dia 30 de novembro de 2005, a opção de que trata o § 6o deste artigo deverá ser exercida até o último 

dia útil do mês de dezembro de 2005, permitida neste prazo, excepcionalmente, a retratação da opção 

para aqueles que ingressaram no referido plano entre 1o de janeiro e 4 de julho de 2005. (Incluído pela 

Lei nº 11.196, de 2005) 

Art. 2o É facultada aos participantes que ingressarem até 1o de janeiro de 2005 em planos de 

benefícios de caráter previdenciário estruturados nas modalidades de contribuição definida ou 

contribuição variável, a opção pelo regime de tributação de que trata o art. 1o desta Lei. 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se: 

I - aos quotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI que ingressarem até 

1o de janeiro de 2005; e 

II - aos segurados que ingressarem até 1o de janeiro de 2005 em planos de seguro de vida com 

cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos rendimentos recebidos a qualquer título pelo 

beneficiário. 

§ 2o A opção de que trata este artigo deverá ser formalizada pelo participante, segurado ou 

quotista à respectiva entidade de previdência complementar, sociedade seguradora ou ao 

administrador de FAPI, conforme o caso, até o dia 1o de julho de 2005. 

§ 2o A opção de que trata este artigo deverá ser formalizada pelo participante, segurado ou 

quotista, à respectiva entidade de previdência complementar, sociedade seguradora ou ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm#art91
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administrador de FAPI, conforme o caso, até o último dia útil do mês de dezembro de 2005. (Redação 

dada pela Lei nº 11.196, de 2005)   

§ 3o Os prazos de acumulação mencionados nos incisos I a VI do art. 1o desta Lei serão contados 

a partir: 

I - de 1o de janeiro de 2005, no caso de aportes de recursos realizados até 31 de dezembro de 

2004; e 

II - da data do aporte, no caso de aportes de recursos realizados a partir de 1o de janeiro de 2005. 

§ 4o Aplica-se às opções realizadas na forma deste artigo o disposto nos §§ 2o a 6o do art. 1o desta 

Lei. 

§ 5o Os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou 

resgates de valores acumulados, antes da formalização da opção referida no § 2o deste artigo, 

sujeitam-se à incidência de imposto de renda com base na legislação vigente antes da edição desta 

Lei. 

Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos acumulados 

relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que não tenham efetuado a opção 

nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por 

cento), como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre: 

I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI; 

II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo regime de 

tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei. 

Art. 4o A partir de 1o de janeiro de 2005, a dedução das contribuições da pessoa jurídica para 

seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência fica condicionada, cumulativamente: 

I - ao limite de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, com a 

redação dada pela Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004; e 

II - a que o seguro seja oferecido indistintamente aos empregados e dirigentes. 

Art. 5o A partir de 1o de janeiro de 2005, ficam dispensados a retenção na fonte e o pagamento 

em separado do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos 

das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de 

previdênciacomplementar, sociedade seguradora e FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula 

de cobertura por sobrevivência. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos fundos administrativos 

constituídos pelas entidades fechadas de previdência complementar e às provisões, reservas técnicas 

e fundos dos planos assistenciais de que trata o art. 76 da Lei Complementar no 109, de 29 de maio 

de 2001.  (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)   

Art. 6o Os fundos de investimento cuja carteira de títulos tenha prazo médio igual ou inferior a 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, por ocasião 

do resgate, na forma do disposto neste artigo. 
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§ 1o A carteira de títulos a que se refere o caput deste artigo é composta por títulos privados ou 

públicos federais, prefixados ou indexados à taxa de juros, a índices de preço ou à variação cambial, 

ou por operações compromissadas lastreadas nos referidos títulos públicos federais e por outros títulos 

e operações com características assemelhadas, nos termos a serem regulamentados pelo Ministro de 

Estado da Fazenda. 

§ 2o Os rendimentos referidos no art. 1o da Medida Provisória no 206, de 6 de agosto de 2004, 

quando auferidos em aplicações nos fundos de investimento referidos no caput deste artigo, sujeitam-

se ao imposto sobre a renda na fonte, por ocasião do resgate, às seguintes alíquotas: 

I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 6 (seis) 

meses; 

II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo acima de 6 (seis) meses. 

§ 3o Em relação aos fundos de que trata o caput deste artigo, sobre os rendimentos tributados 

semestralmente com base no art. 3o da Lei no 10.892, de 13 de julho de 2004, incidirá a alíquota de 

20% (vinte por cento) e no resgate das quotas será aplicada alíquota complementar àquela prevista no 

inciso I do § 2o deste artigo, se o resgate ocorrer no prazo de até 6 (seis) meses. 

§ 4o No caso de aplicações existentes em 31 de dezembro de 2004, em relação aos rendimentos 

produzidos em 2005, os prazos a que se referem os incisos I e II do §2o deste artigo serão contados a 

partir: 

I - de 1o de julho de 2004, no caso de aplicação efetuada até a data da publicação desta Lei; e 

II - da data da aplicação, no caso de aplicação efetuada após a data da publicação desta Lei. 

§ 5o É sujeito à tributação na forma deste artigo o fundo de investimento a que se refere o art. 

1o da Medida Provisória no 206, de 2004, se ele tiver sua carteira constituída por títulos com prazo 

médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

§ 6o Não se aplica o disposto no § 5o deste artigo se, a cada ano-calendário, a carteira do fundo 

de investimento for constituída por títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta 

e cinco) dias por até 3 (três) períodos e o total dos dias dos períodos for igual ou inferior a 45 (quarenta 

e cinco) dias. 

§ 7o Na hipótese mencionada no § 5o deste artigo, o quotista terá seus rendimentos tributados na 

forma prevista no art. 1o da Medida Provisória no 206, de 2004, até o dia imediatamente anterior ao da 

alteração de condição, sujeitando-se os rendimentos auferidos a partir de então à tributação prevista 

no § 2o deste artigo. 

§ 8o O disposto neste artigo não se aplica aos fundos e clubes de investimento em ação, aos quais 

se aplicam as disposições específicas da Medida Provisória no 206, de 2004. 

§ 9o A Secretaria da Receita Federal regulamentará a periodicidade e a metodologia de cálculo 

do prazo médio a que se refere este artigo. 

Art. 7o São mantidas todas as demais regras que disciplinam a incidência do imposto de renda 

nas hipóteses dos fatos geradores previstos nesta Lei, inclusive as relativas aos limites e às condições 

para as deduções da base de cálculo do imposto, das contribuições feitas por pessoa física ou jurídica, 
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bem como a isenção a que se refere o caput do art. 6o do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 

1983. 

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de 

janeiro de 2005. 

Art. 9o São revogados, a partir de 1o de janeiro de 2005, a Medida Provisória no 2.222, de 4 de 

setembro de 2001, o art. 4o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, e a Lei no 10.431, de 24 de abril 

de 2002. 

Brasília, 29 de dezembro de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Antonio Palocci Filho 

Este texto não substitui o publicado no DOU de  30.12.2004 
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