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Brasileiro

Previdência 
Pública

Regime Geral de 
Previdência Social

Regime Próprio de 
Previdência Social

Previdência 
Complementar

Entidades Abertas 
de Previdência 
Complementar

Entidades 
Fechadas de 
Previdência 

Complementar
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Características
gerais do 

RPPS

• O ente federativo tem autonomia na formulação das
diretrizes do plano de benefícios;

• Plano de Benefício Definido;

• Plano de Custeio: maior economia para o ente;

• Para o servidor: regras de concessão das
aposentadorias mais brandas;

• Tudo OK? Emissão do CRP.

• Regime de Capitalização;
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ENTE + SERVIDOR
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Contribuição 
previdenciária

Benefício de 
Aposentadoria

Fundo 
Previdenciário

Resgate



Importância 
em se ter uma 
aposentadoria

• Independência financeira.

• Em idades mais avançadas, perdemos parcialmente ou

totalmente nossa capacidade laboral. Por isso,

precisamos de uma renda de subsistência.

• Também, pode-se perder integralmente a capacidade

laborativa e tornar-se incapaz ao trabalho antes

mesmo de se atingir os requisitos mínimos para

aposentadorias programadas.

• Por fim, podemos morrer a qualquer tempo e deixar

nossos dependentes com perda nas receitas do

domicílio.
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Qual a situação da 
minha previdência? 
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O cálculo 
atuarial

Gerenciamento e monitoramento do passivo.

A pergunta-chave é: quanto temos que ter, a valor

presente, para que todos os segurados recebam seus

benefícios futuramente?

Bom, na massiva maioria das vezes, essa conta não fecha.

Normalmente, os ativos mais as contribuições futuras

esperadas são insuficientes para fazer frente a esses

compromissos futuros.

11DÉFICITATUARIAL



Como funciona?

PRESENTE
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TEMPO

FASE DE CONTRIBUIÇÕES

FASE DE RECEBIMENTO 
DE BENEFÍCIOS
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TEMPO

FASE DE CONTRIBUIÇÕES

FASE DE RECEBIMENTO 
DE BENEFÍCIOS

Probabilidade de pagamento

Probabilidade de pagamento



Déficit 
Atuarial
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• Por que tem déficit?

– Atrasos nas contribuições ou repasses não realizados;

– Custeio aquém ao necessário;

– Erros nas estimativas do cálculo atuarial ou falta deste;

– Envelhecimento Populacional e Longevidade;

– Descasamento entre contribuições e benefícios.

NECESSIDADE DE REFORMAS PREVIDENCIÁRIAS



Como sanar 
um déficit 
atuarial?
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O ente é inteiramente responsável por equacionar o

déficit atuarial, por meio de contribuições suplementares.

Contudo, essa dívida pode ser também repassada aos

servidores:

• Contribuir por mais tempo;

• Aposentar-se em idades mais avançadas;

• Aumentar alíquotas de contribuição;

• Diminuir o valor dos benefícios.



Como me 
programar para a 

aposentadoria? 
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Planejamento
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• Quanto eu pretendo receber de aposentadoria?

O benefício do RPPS tende a ser proporcional aos últimos

salários do servidor. Contudo, esse pagamento pode ser

incerto e tende a diminuir ao longo dos anos.

• Quando eu estarei elegível? Tempo de Contribuição ou

Idade

Trabalhar e contribuir por mais tempo para ter o benefício

desejado ou usufruir de uma aposentadoria mais precoce

(com um valor inferior).



Planejamento
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FONTES DE RENDAS:

• Via benefício do RPPS;

• Investimentos próprios;

• Previdência Complementar.

EMENDACONSTITUCIONAL 103/2019



Investimentos 
próprios
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RENDA FIXA

Considere a INFLAÇÃO!

Perda do valor do dinheiro ao longo do tempo.

(Tesouro Direto, Debêntures, CDB...)

RENDA VARIÁVEL

• Ações de empresas sólidas, de boa governança e bons
indicadores

IMÓVEIS

“Se você tem algo que é útil para outra pessoa, tende a ser
precificado em termos de valor de reposição ao longo do
tempo, então você realmente obtém o impulso inflacionário”

–Warren Buffet



Previdência 
Complementar
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Os benefícios do RPPS estarão limitados ao teto do

RGPS, segundo a EC 103/2019.

A filiação é facultativa, e, para os servidores que recebem

abaixo do teto do RGPS, há a possibilidade de não haver

contribuição patronal.

O plano será na modalidade de Contribuição Definida

(não há déficit atuarial).

Além dessa possibilidade, há Entidades Abertas (Bancos)

que oferecem planos à Pessoas Físicas (PGBL, VGBL).

Contudo, pode ter altas taxas de administração e

carregamento.



Concluindo
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A previdência pública detém os maiores riscos de não

pagamento dos benefícios, em vista à um cenário de déficit.

O ente é o principal responsável pela manutenção do

equilíbrio do plano. Todavia, cabe aos servidores também

acompanharem a evolução do mesmo, para que medidas

sejam tomadas previamente a um rompimento das contas.

Extinguir um RPPS é CARO e acarreta na aquisição de regras

mais severas aos servidores e ente.



Concluindo
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Em uma perspectiva de longo prazo, é certo que novas

Reformas Previdenciárias virão, em acompanhamento à

dinâmica demográfica e visando manter o equilíbrio das

contas públicas.

Sugere-se aos servidores que criem alternativas de fontes de

rendas futuras, já que, com o passar dos anos, deve-se

contribuir cada vez mais e receber benefícios menores.
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