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Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regime complementar = autonomia em relação aos regimes básicos 

Regimes Complementares: 

PÚBLICO ou PRIVADO, FACULTATIVO, CONTRATUAL CONTRIBUTIVO E 

REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. 

 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

 

PÚBLICO ou PRIVADO – Os sistemas de previdência complementar podem 

ser instituídos em favor dos servidores públicos (RPPS) e geridos pelo ente 

(forma descentralizada) ou também são ofertados a toda a sociedade por 

meio de instituições privadas. 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

 

FACULTATIVO – Todo e qualquer plano de previdência complementar 

necessita de manifestação de vontade (adesão) para que a relação se 

estabeleça. A participação nos planos de previdência complementar, seja 

público ou privado, demanda atuação voluntária do interessado. 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

 

CONTRATUAL – A participação em planos de previdência complementar 

tem natureza contratual. Adere-se ao contrato para efetivação a vinculação 

ao plano. A relação é protegida pelas normas consumeristas (CDC). 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

 

CONTRIBUTIVO – Embora de natureza facultativa, os planos de 

previdência complementar demandam a constituição de reservar financeiras 

para garantir o benefício contratado, o que necessariamente exige a 

contribuição por parte do participante. 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

CAPITALIZAÇÃO – Sistema formatado de modo a gerar reservas capazes, 

por si próprias e por seus rendimentos no mercado financeiro, de garantir o 

pagamento de determinado benefícios ou coberturas contratadas 



Regimes de Previdência Social – Regimes Básicos 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Privado 

1) Aberto – são aqueles que estão acessíveis a qualquer pessoa. São 

oferecidos no mercado como produtos de investimento pessoal. 

Acumulação de recursos para o futuro. 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Privado - ABERTO 

Empresas constituídas como sociedades anônimas (fins lucrativos) 

Gerenciadas e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP (Ministério da Fazenda) 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Privado - ABERTO 

Planos + contratados – sistema de contribuição definida ou variável 

PGBL (Plano gerador de benefício livre) 

Vantagens tributárias (diferimento do IRPF e alíquotas regressivas – 12% 

receita anual). Fins de aposentadoria. 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Privado - ABERTO 

Planos + contratados – sistema de contribuição definida ou variável 

VGBL (Vida gerador de benefício livre) 

IRPF somente sobre os rendimento – sem vantagens tributárias.   

 


