
PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR

IPREV SANTOS - INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - SP



Objetivo da Previdência Complementar

• Aumento da 

Poupança Interna

PARA A EMPRESA PARA  OS FUNCIONÁRIOS

• Responsabilidade Social

• Atração e retenção de talentos

• Renovação do quadro funcional • Suplementa o benefício do INSS

• Proteção financeira para 

beneficiários

• Manutenção do poder aquisitivo

• Incentivo Tributário



O Regime de Previdência Complementar passa a ser 
obrigatório

* Necessidade de Lei Complementar para EAPC administrar plano de benefício.

Propostas Antes da EC 103/19 Texto Aprovado – EC 103/19

RPC para RPPS Facultativo Obrigatório para todos os Entes com RPPS

Prazo para criação - Máximo de 2 anos – 13.11.2021

Quem pode administrar EFPC (Natureza Pública) EFPC (Natureza Pública e Privada) e EAPC *

Emenda 103/19 - Alterações no Artigo 40 da CF



ART. 40 – EC 103/2019

"Art. 40.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa

do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores

públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do

Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em

regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de

benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art.

202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar

ou de entidade aberta de previdência complementar. ..”

Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios e entidades abertas de previdência complementar na forma do disposto

nos §§ 4º e 5º do art. 202 da Constituição Federal, somente entidades fechadas de

previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios

patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias,

fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A714.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A715.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art202%C2%A74.0


https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-

informacoes/arquivos/guiaentes_listaefpcmulti_21-09.pdf

Santos - Previdência Complementar

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-informacoes/arquivos/guiaentes_listaefpcmulti_21-09.pdf


TERMOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

RPPS PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR

Servidores Participantes Ativos Participantes Ativos

Servidores Inativos Aposentados

Pensionistas

ASSISTIDOS

Pensionistas

Ente Federativo Ente Federativo PATROCINADOR

RPPS PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR

Órgão Fiscalizador SPREV PREVIC



ENTIDADES 

DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR



O Regime de Previdência Complementar, se divide em:

Entidades com Fins Lucrativos (Seguradoras)

Órgãos Reguladores e Fiscalizadores:

1. CNSP   Conselho Nacional de Seguros Privados

2. SUSEP  Superintendência de Seguros Privados

Entidades 
Abertas

Entidades 
Fechadas

Entidades sem Fins Lucrativos

Órgãos Reguladores e Fiscalizadores:

1. SPPC Secretaria de Políticas da Previdência Complementar

2. CNPC Conselho Nacional de Previdência Complementar

3. CRPC Conselho de Recursos da Previdência Complementar

4. PREVIC Superintendência Nacional de Previdência

Complementar



Entidade ABERTA de Previdência Complementar



PGBL 
Plano Gerador de 

Benefícios Livre

VGBL
Vida Gerador de 

Benefício Livre

✓O PGBL é indicado para quem faz a

declaração completa do IR.

✓Permite deduzir da base de cálculo do

IR até 12% da renda bruta anual.

✓No resgate ou no recebimento do

benefício do PGBL, haverá cobrança do

Imposto de Renda sobre o valor total

(contribuições mais rendimentos) recebido.

✓No VGBL, durante a fase de

acumulação, não permite descontar o

valor investido no IR.

✓No recebimento dos recursos

acumulados, o IR incidirá

exclusivamente sobre os rendimentos.

✓O VGBL é indicado para quem faz a

declaração do Imposto de Renda pelo

modelo simplificado, que permite o

desconto padrão da Receita Federal.

A principal diferença entre o PGBL e o VGBL é o tratamento tributário.



Entidade Fechada

de Previdência Complementar



Entidade FECHADA de Previdência Complementar

▪EFPC administra um ou

mais planos de benefícios

de caráter previdenciário,

patrocinado(s) e/ou

instituídos(s)

▪Possui acesso fechado a

empregados de uma

empresa ou entidade

representativa, como os

sindicatos, cooperativas,

órgãos de classe e os

servidores públicos.

Conceito Características

⚫ Natureza: Privada, complementar

⚫ Público: Aberta a qualquer pessoa 

física ou jurídica

⚫ Finalidade: Sem fins lucrativos

⚫ Relação Jurídica: Contrato de Adesão 

⚫ Planos: Individuais e empresariais

⚫ Fiscalização:

⚫ Regulador: CPNC (Conselho Nacional 

de Prev. Complementar)
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Modalidade dos Planos

244
Planos BDs

346
Planos CDs

271
Planos CVs



DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
Modalidade dos Planos Característica da Modalidade

Benefício Definido (BD) Modalidade de plano, no qual o valor do benefício é definido na contratação do plano,

cuja fórmula de cálculo é estabelecida em regulamento, sendo o custeio determinado

atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, ou melhor, no momento

da contratação do plano se sabe o quanto você irá receber ao se aposentar e o valor da

contribuição, ou seja, o quanto você irá contribuir ao longo do tempo é que varia, para que

o valor pré-determinado possa ser atingido. Essa modalidade de plano tem natureza

mutualista, isto é, de caráter solidário entre os participantes, sendo determinante o seu

equilíbrio atuarial.

https://www.youtube.com/watch?v=KxplxdimOzwaescolhacerta.com.br

http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/conceitos/

A regra de cálculo do BENEFÍCIO está definida no 

Regulamento do Plano/na Lei que instituiu o plano
Ex: 100% do último salário

80% da média dos maiores salários

60% da média de todos os salários acrescidos de 2% a cada ano que 

excede a 20 anos

Diferimento

Aposentadoria = 

benefício pré-

estabelecido no 

Regulamento/Lei do 

plano 

Nesse cálculo precisamos saber o

quanto é necessário arrecadar e são

utilizadas premissas.

“Custeio definido Atuarialmente”

Adesão ao Plano

https://www.youtube.com/watch?v=KxplxdimOzw
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/conceitos/


DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Modalidade dos Planos Característica da Modalidade

Contribuição Definida (CD) Modalidade de plano, cujos valores dos benefícios programados será com base no saldo de

conta acumulado do participante, sendo as contribuições definidas pelo participante e pelo

patrocinador de acordo com o regulamento do plano, ou melhor, o valor da contribuição é

acertado no ato da contratação do plano e o montante que será recebido varia em função

desta quantia, do tempo de contribuição e da rentabilidade.

https://www.youtube.com/watch?v=KxplxdimOzwaescolhacerta.com.br

http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/conceitos/

A forma das CONTRIBUIÇÕES são definidas no 

Regulamento
Ex: de 2% a 8% do Participante e a Patrocinadora/Ente efetua uma 

contribuição igual ao do Participante 

Diferimento

Aposentadoria

Vai depender do

montante acumulado na

fase de Diferimento

Será uma renda de

forma financeira = %

do Saldo de conta ou

prazo certo (5 anos, 10

anos ....)

Acumulação das Contribuições do 

Participante = Servidor

Patrocinadora = Ente Federativo

Acrescidas da Rentabilidade

Adesão ao Plano

Não utiliza hipótese Atuarial

https://www.youtube.com/watch?v=KxplxdimOzw
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/conceitos/


DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Modalidade dos Planos Característica da Modalidade

Contribuição Variável (CV) Modalidade plano, cujos benefícios programados apresentem a conjugação das

características das modalidades de contribuição definida e benefício definido, ou seja, é

aquele em que os benefícios programados, na fase de acumulação ou na fase da

atividade, tenham características de CD (contas individuais) e na fase de inatividade

tenham características de BD (rendas vitalícias).

https://www.youtube.com/watch?v=KxplxdimOzwaescolhacerta.com.br

http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/conceitos/

A forma das CONTRIBUIÇÕES são definidas no 

Regulamento
Ex: de 2% a 8% do Participante e a Patrocinadora/Ente efetua uma 

contribuição igual ao do Participante 

Diferimento Aposentadoria

Vai depender do

montante acumulado na

fase de Diferimento

Será uma renda vitalícia

(utiliza fator atuarial)

Acumulação das Contribuições do 

Participante = Servidor

Patrocinadora = Ente Federativo

Acrescidas da Rentabilidade

Adesão ao Plano

Não utiliza hipótese Atuarial

https://www.youtube.com/watch?v=KxplxdimOzw
http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/conceitos/


EFPC x PIB 

https://www.abrapp.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Consolidado-Estatistico_06.2021-I.pdf

https://www.abrapp.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Consolidado-Estatistico_06.2021-I.pdf


Fundos de Pensão: Características



Histórico – Primeiras EFPC

⚫ 16.04.1904: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 

(PREVI). Maior fundo de pensão brasileiro

⚫ 30.12.1911: Caixa de Pensão dos Operários da Casa Moeda

⚫ 17.04.1919: Caixa de Pensões e Empréstimos para o Pessoal das 

Capatazias da Alfândega do Rio de Janeiro.

⚫ 1918: GBOEx – família dos militares do Rio Grande do Sul

⚫ 28.01.1967: Fundo de Beneficiência aos Funcionários do Banco do Estado 

do Paraná S/A.

⚫ 1970: Entidade de Previdência da Petrobras S/A – PETRUS

⚫ 1975: FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais

⚫ 01.01.1978: ECONOMUS – Instituto de Seguridade Social



Histórico

⚫ Lei nº 6.435/77: regrou a previdência complementar (aberta e fechada),

em consonância com a experiência norte-americana – ERISA (Employee

Retirement Income Security Act).

✓ Necessidade de regulamentação dos montepios.

✓ Canalização da poupança previdenciária ao desenvolvimento do

mercado de capitais no Brasil com o funcionamento de algumas entidades

de previdência privada das estatais.

⚫ Decreto nº 81.240/78: regulamenta a Lei nº 6.435/77 e várias resoluções 

da Secretaria de Previdência Complementar

⚫ 03.03.1978: foi a criada a ABRAPP



Histórico
Lei n° 6435 de1977 regulamentada pelo Decreto - lei n° 81.240 de 1978 

Primeira fonte normativa que regulava o sistema de previdência

complementar no Brasil

Classificava a natureza da entidade conforme a relação desta com seu

participante, podendo ser:

a) entidades fechadas (acesso exclusivo aos empregados de uma empresa

ou grupo de empresas)

b) entidades abertas (as demais entidades)



HISTÓRICO- CF de 1988 após a EC n°20

Lei complementar n° 109/2001

➢ - Marco regulador das relações de previdência complementar no Brasil, trazendo em seu
artigo 4° as espécies de entidades:

a) entidade fechada de previdência complementar (EFPC)

b) entidade aberta de previdência complementar (EAPC)

Lei complementar n°108/2001

➢ Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas
respectivas entidades fechadas de previdência complementar.



CONTRATOS PREVIDENCIÁRIOS

➢ Estatuto da Entidade: é o instrumento jurídico que dispõe sobre a criação e organização da pessoa

jurídica responsável por gerir e administrar os planos de benefício.

➢ Convênio de Adesão: é termo firmado entre patrocinador (ou instituidor) e a entidade,formalizando

o compromisso na condição de patrocinador, e da entidade, na condição de gestora.

➢ Regulamento do Plano: é o contrato previdenciário que atinge diretamente os participantes e

assistidos dos planos, definindo e determinando condições de adesão, espécies de benefício, critérios

para auferir a complementação e de exigibilidades aos benefícios, regras de custeio.



AGENTES ENVOLVIDOS

➢ Patrocinadores  empresas, grupos de empresas ou entidades públicas que instituem para seus
empregados ou servidores, Planos de Benefício de caráter previdenciário, por intermédio das EFPC;

➢ Instituidores  associações de caráter profissional com as quais os fundos de pensão celebram
convênios de adesão;

➢ Participantes empregados ou associados que ainda não se encontram em gozo de benefícios;

➢ Assistidos empregados, associados que já se encontram em gozo de benefícios



CLASSIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

➢ Quanto a administração do plano:

a) Plano comum  administram plano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de participantes

b) Multiplanos  administram plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de

participantes, com independência patrimonial

➢ Quanto aos patrocinadores/ instituidores do plano:

a) Singulares  vinculadas a apenas um patrocinador ou instituidor

b) Multipatrocinadas  congregam mais de um patrocinador ou instituidor



CLASSIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

➢ Cadastro Nacional de Planos de Benefícios - CNPB

▪ Instituído pela Resolução CGPC nº 14/04 e regulamentado pela IN SPC nº 4/04

▪ Ferramenta de administração dos planos, facilita o acesso à informação pelas características do 

plano

▪ Após cadastrados na Previc recebem um número de identificação

▪ Reforça a independência patrimonial e inacessibilidade de reservas entre os planos

▪ Identidade própria nos aspectos atuariais, contábeis, cadastrais e de investimentos



TIPOS DE ENTIDADES FECHADAS DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR



ADMINISTRADORA
DO PLANO DE 

PREVIDÊNCIAS DE 
SANTOS



INSTITUIÇÃO DO RPC – REGIME PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR



CONTRIBUIÇÕES

“Art. 11

A alíquota de contribuição do

Patrocinador será igual à

contribuição individual do

Participante, respeitado o

percentual de 7,5% (sete

vírgula cinco por cento).

§ 2º Além da contribuição

normal de que trata o “caput”

deste artigo, poderão ser

admitidas, na forma do

regulamento, contribuições

voluntárias e aportes adicionais,

sem contrapartida do

patrocinador”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40.0


https://www.prevcom.com.br/P/Numeros

VISÃO DA RENTABILIDADE DA PREVCOM

https://www.prevcom.com.br/P/Numeros


BENEFÍCIOS

“Art. 34

Os benefícios previstos

neste Regulamento, com

exceção do Benefício de

Pecúlio por Morte, serão

pagos na forma de Renda

Mensal, consecutiva e

ininterrupta até o

pagamento da última cota

acumulada na Conta

Individual em nome do

Participante, sem a

promessa da vitaliciedade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40.0


NO DESLIGAMENTO, o PARTICIPANTE PODERÁ OPTAR PELOS INSTITUTOS

❑ BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO: deixa de contribuir e o SALDO fica na Entidade sendo

rentabilizado

❑ PORTABILIDADE: transfere o SALDO ACUMULADO para outra entidade de previdência e não há

tributação

❑ RESGATE: retira no mínimo as contribuições por ele efetuadas, porém há tributação

❑ AUTOPATROCÍNIO: continua contribuindo com as contribuições devidas por ele e pela patrocinadora

INSTITUTOS
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BPD – (conceitos e requisitos) 

➢ Benefício Proporcional Diferido (BPD) é o instituto que faculta
ao participante desligado optar por receber o benefício
proporcional de aposentadoria, em tempo futuro

➢ São requisitos para sua obtenção:

✓ A cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou
associativo com o instituidor

✓ O cumprimento da carência regulamentar - O regulamento pode
exigir até 3 anos de vinculação (não mais do que isso)

✓ Não ser elegível ao benefício de aposentadoria
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PORTABILIDADE - Conceitos e Requisitos

Portabilidade é o instituto que faculta ao participante transferir os recursos

financeiros correspondentes ao seu direito acumulado para outro plano de

benefícios de caráter previdenciário (entidade aberta ou fechada);

➢ São requisitos para sua obtenção:

✓ o cumprimento da carência regulamentar; e

✓ a cessação do vínculo empregatício com o patrocinador;

➢ o regulamento pode exigir até 3 anos de vinculação (não mais o

que isso);

➢ não estar em gozo do benefício de aposentadoria do plano.
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PORTABILIDADE - Normas Gerais

➢ exercida em caráter irrevogável e irretratável;

➢ extingue as obrigações do plano originário;

➢ vedado o resgate de valores portados oriundos de planos

de entidade fechada

➢ permitido resgate de recursos oriundos de planos de

entidade aberta/seguradora.
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PORTABILIDADE - Recepção dos Valores

➢ não há nova carência para recursos portados de plano
anterior;

➢ controle separado dos valores recebidos de portabilidade,
inclusive quanto à sua origem (entidade aberta/seguradora
ou entidade fechada) – impacto operacional;

➢ recursos portados poderão ser utilizados para pagamento
de jóia ou resultarão em benefício adicional, conforme
regulamento – cuidados e restrições quanto a vinculados e
assistidos.
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Portabilidade de EFPC para EAPC ou Seguradora

Somente para a contratação de:

✓ Renda Mensal Vitalícia, ou

✓ Renda por Prazo Determinado, observado o prazo
mínimo correspondente ao período de constituição da
reserva, e limitado ao mínimo de 15 anos – Base: LC
109/01, art. 14, § 4º
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RESGATE - Conceitos gerais

➢ Resgate é o instituto que faculta ao participante o
recebimento de valor decorrente do seu desligamento do
plano de benefícios;

➢ São requisitos para sua percepção –a cessação do vínculo
empregatício (plano de patrocinador);

➢ em caso de cancelamento da inscrição pelo participante, o
pagamento do resgate só ocorrerá após a rescisão do
contrato de trabalho;

➢ não estar em gozo do benefício de aposentadoria
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RESGATE – Conceitos Gerais

➢ no mínimo, a totalidade das contribuições de participante, na
forma do regulamento;

➢ permitida a inclusão de parcela da patrocinadora – cuidado
com a descaracterização do fim previdenciário;

➢ descontadas as parcelas do custeio administrativo e de
cobertura dos benefícios de risco;

➢ obrigatório facultar o pagamento parcelado (até 12 vezes) ao
participante – a critério da entidade, poderá oferecer até 60
parcelas, além de diferimento do pagamento.
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Autopatrocínio

➢ instituto que faculta ao participante a manutenção de sua contribuição e a do
patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração – cessação do
vínculo empregatício equiparada à perda total da remuneração;

➢ o regulamento do plano deverá prever prazo para opção pelo autopatrocínio –
mínimo 30 dias após recebimento do extrato;

➢ as contribuições do participante que optar pelo autopatrocínio não poderão ser
distintas daquelas previstas no plano de custeio – tecnicamente, o ideal seria a
individualização de custos;

➢ a opção pelo autopatrocínio não impede posterior opção pelo BPD,
portabilidade ou resgate.
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Autopatrocínio em EFPC

➢ No caso de perda do vínculo deverá ser garantido ao
participante o direito de permanecer no plano ou a
possibilidade de portar seus recursos, independentemente
do período de carência estabelecido no regulamento;

➢ Na hipótese de perda de vínculo e rescisão contratual o
participante será responsável pela parcela da
contribuição da instituidora.
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Planos Instituídos

➢ Criado para os associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter
profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores

➢ Plano deve ser estruturado na modalidade de contribuição definida, mantendo
essa característica também após a concessão da renda:

➢ Benefício por prazo determinado ou equivalente a um percentual do saldo de
conta

✓ Não pode oferecer garantia de rentabilidade

➢ Gestão dos investimentos não pode ser feita pelo instituidor;

➢ O Plano é custeado pelo participante, mas empregador pode fazer
contribuições;

➢ Entidade gestora do plano pode celebrar convênio para desconto das
contribuições em folha, mas a autorização do participante é indispensável.
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Características Gerais dos Planos Instituídos

O instituidor não é obrigado a fazer contribuições, poderá 

fazer aportes esporádicos.

• Eventuais contribuições para o plano não caracterizarão as

obrigações próprias de uma relação de patrocínio.

• Os planos de benefícios deverão ser oferecidos na

modalidade de contribuição definida, o que permite diversas

configurações e formas de recebimento dos valores.

• As entidades de previdência complementar constituída por

instituidores deverão terceirizar a gestão dos recursos do plano

de benefícios, mediante contratação de instituição

especializada.

• A participação no plano previdenciário é uma decisão

individual de cada associado.
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PROCESSOS E RISCOSTRIBUTAÇÃO
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a) Vantagens Tributárias e Tratamento das 
Contribuições

b) Tributação da Previdência Complementar

c) Tributação de IR da Pessoa Física Participante ou 
Assistida

Vamos aprender com o 
vídeo: 

TRIBUTÁRIO
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TRIBUTAÇÃO – TABELA PROGRESSIVA
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➢ A opção para esta nova modalidade de apuração de IRRF deve

ser feita pelo participante e não pela entidade;

➢ Inexiste opção pela tabela progressiva (antigo regime), apesar da

falta de opção resultar na manutenção no regime atual;

➢ a opção se dá sempre que se entra no plano de benefícios e se

aplica apenas para os rendimentos recebidos, não alterando a regra

de tributação durante a fase de capitalização;

TRIBUTAÇÃO – TABELA PROGRESSIVA
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O prazo de acumulação, para definição da alíquota, será contado a partir da data em que foi

efetuada cada contribuição até a data do pagamento. Se o tempo de contribuição for de no

mínimo 10 anos, a alíquota incidente será de 10%.

Opção na Adesão ao Plano (Irretratável)

TRIBUTAÇÃO – TABELA REGRESSIVA
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Tributação dos Resgates: Tabela Progressiva X Tabela Regressiva

➢ A partir de 1º de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos acumulados

relativos a participantes de planos de natureza previdenciária CD ou CV não optantes pela

tabela regressiva, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15%

como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre os

valores de resgate.

Previdência Fechada
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➢ Incentivo tributário 1: contribuições dos participantes podem ser deduzidas da base

de cálculo para fins de recolhimento do IRPF;

➢ Incentivo tributário 2: ausência de tributação sobre a rentabilidade durante a fase

de acumulação das reservas;

➢ Incentivo tributário 3: a portabilidade e a transferência de reservas não sofre

qualquer incidência tributária;

➢ Incentivo tributário 4: eventuais contribuições de empregador não são consideradas

rendimentos tributáveis para fins de IRPF;

➢ Incentivo tributário 5: Opção entre 2 modalidades de apuração do IR sobre o valor

de benefício/resgate - tabela progressiva ou tabela regressiva - Projeção de

tributação máxima de somente 10% (dez por cento);

Vantagens Tributárias – Pessoa Física
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Educação Financeira

Conceito no Brasil

O Brasil adotou o conceito de educação financeira, de acordo com a definição da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): educação financeira é:

“o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos

conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver

os valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles

envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações

que melhorem o seu bem-estar.”

Fonte: ENEF – Estratégia Nacional de Educação Financeira

Previdência Fechada

http://www.vidaedinheiro.gov.br/


ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência

Complementar
https://www.abrapp.org.br/

https://www.uniabrapp.org.br/site/pages/pt-br/home



No site pode-se encontrar alguns guias interessantes para quem está

interessado em Previdência Complementar
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc

HTTPS://WWW.GOV.BR/ECONOMIA/PT-BR/ORGAOS/ENTIDADES-VINCULADAS/AUTARQUIAS/PREVIC/CENTRAIS-DE-
CONTEUDO/PUBLICACOES/GUIAS-DE-MELHORES-PRATICAS

GUIAS DE MELHORES PRÁTICAS:
Novo Guia Previc Melhores Práticas em Licenciamento
Novo Guia Previc Melhores Práticas Atuariais
Novo Guia Previc Melhores Práticas Contábeis e de Auditoria.pdf
Novo Guia Previc Melhores Práticas de Investimentos.pdf
Melhores Práticas Contábeis.pdf
Melhores Práticas de Governança.pdf
Melhores Práticas em Fundos de Pensão.pdf
Previdência Complementar - O futuro começa agora.pdf

https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-de-melhores-praticas/melhores-praticas-em-licenciamento.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-de-melhores-praticas/novo-guia-previc-melhores-atuariais.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-de-melhores-praticas/novo-guia-previc-melhores-praticas-contabeis-e-de-auditoria.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-de-melhores-praticas/novo-guia-previc-melhores-praticas-de-investimentos.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-de-melhores-praticas/melhores-praticas-contabeis.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-de-melhores-praticas/melhores-praticas-de-governanca.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-de-melhores-praticas/melhores-praticas-em-fundos-de-pensao.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-de-melhores-praticas/previdencia-complementar-o-futuro-comeca-agora.pdf/view
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