
 

 

  
 

 

EDIÇÃO Nº 17 – MAIO/2018 
 
 

PLANO RJU/INVALIDEZ 
PLANO DE CUSTEIO 2018. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. 

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. 
 
 

Comunicamos a V.Sas. o Plano de Custeio do Plano RJU/Invalidez, implantado em abril de 2018, 

conforme informado em ofício encaminhado para a residência de cada assistido (CT DE n. 1/2018, 

de 3 de abril de 2018). 

 

Plano RJU (PBSRJU) 

 

Quando os servidores do IBGE passaram do regime celetista para estatutário, com a implantação 

do Regime Jurídico Único (Lei 8.112/1990), a SIAS criou o chamado Plano RJU, de adesão 

voluntária, que oferece cobertura para os benefícios de suplementação de aposentadoria por 

invalidez proporcional (com possibilidade de transformação em pensão) e pecúlio por morte, ambos 

não cobertos pelo Regime Jurídico Único. 

 

Fluxo de Entrada e Saída de Participantes (ativos) 

 

O referido Plano ao ser lançado, teve a adesão de milhares de servidores que puderam contar com 

a cobertura do risco de invalidez proporcional, além do pecúlio por morte. 

 

Com o passar do tempo, à medida que os participantes adquiriam o direito à aposentadoria integral 

no IBGE, foram se desligando do Plano RJU/Invalidez, sem que houvesse a reposição (novas 

adesões), condição necessária para a manutenção do nível de contribuições mensais destinadas 

ao equilíbrio financeiro do Plano.  

 

Em dezembro de 2008, o plano possuía 4.071 participantes (ativos) e 272 assistidos. No final de 

2017, os participantes (ativos) eram apenas 203 e 257 assistidos, como pode ser observado no 

gráfico abaixo: 

COMUNICA 



 

 

 

 

Contribuições vs Benefícios Previdenciais 

 

No gráfico a seguir, observa-se que nos últimos 10 (dez) anos a arrecadação acumulada de 

contribuições ao Plano RJU/Invalidez é inferior ao pagamento de benefícios, trazendo 

descapitalização ao patrimônio acumulado, mesmo com o acréscimo dos rendimentos das 

aplicações. 

 

 

 

Taxas de Contribuição  

 

Até 2015, os assistidos (aposentados) não contribuíam para o Plano RJU/Invalidez. A grande e 

constante redução do número de participantes (ativos) fez com que a taxa de contribuição normal 

desse grupo fosse majorada ao longo do tempo. A partir de 2017, entretanto, o plano de custeio 

recomendado pela assessoria atuarial, devido a questões técnicas, reduziu a contribuição normal 
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dos participantes e impôs contribuições extraordinárias aos assistidos em 2017 e 2018, 

necessárias ao equacionamento de déficit, conforme a seguir demonstrado: 

 

Planos de Custeio de Participantes (ativos) - Evolução 

Vigência (a partir de) 1991 1995 1998 2003 2007 2016 2017 2018 

% Cont. Normal (a) 0,25% 0,40% 0,80% 0,88% 0,96% 2,441% 0,322% 0,322% 

% Cont. Extraordinária - - - - - - - - 

 

Planos de Custeio de Assistidos - Evolução 

Vigência (a partir de) 1991 1995 1998 2003 2007 2016 2017 2018 

% Cont. Normal (a) - - - - - 2,441% 2,441% 2,441% 

% Cont. Extraordinária - - - - - - 23,5% (b) 32,0% (c) 

(a) Incidente sobre o salário de participação (benefício mensal) 

(b) Incidente sobre a contribuição mensal 

(c) Incidente sobre o salário de participação (benefício mensal) 

 

Rentabilidade e Déficit 

 

Embora a SIAS, no mesmo período, tenha obtido resultado positivo nos investimentos dos recursos 

do plano – vale dizer, superior à meta atuarial1 – o decréscimo de participantes aliado ao regime 

financeiro do plano (benefício definido), dentre outros, fez com que o Plano de Invalidez 

alcançasse, em 31/12/2017, déficit2 de 33,01% do total das provisões matemáticas3, conforme 

mostra o gráfico a seguir: 

 

 

 



 

 

Plano de Equacionamento  

 

Diante desse panorama, para equacionamento do mencionado déficit, o Conselho Deliberativo da 

SIAS, em 12 de março de 2018, atendendo à recomendação Atuarial, aprovada pela Diretoria 

Executiva e em consonância com a legislação previdenciária4, aprovou novo plano de custeio para 

o Benefício de Invalidez, a vigorar a partir de abril de 2018 e com prazo de 15 anos, mantendo a 

contribuição normal dos assistidos de 2,441% do salário de participação (benefício SIAS) e criando 

contribuição extraordinária de 32,0% do salário de participação (benefício SIAS). 

 

Importante ressaltar que o equilíbrio do plano será reavaliado atuarialmente ao final de 2018 

visando a ajustar, se necessário, o citado plano de equacionamento.  

 

Relatório 

 

Estão disponíveis para consulta no site da SIAS (www.sias.org.br) o relatório de avaliação atuarial 

e suas demonstrações, elaborados pela consultoria atuarial externa responsável pelo plano, que 

aponta o déficit e propõe o citado plano de equacionamento. 

 

1 Meta mínima legalmente fixada de rendimento dos recursos dos Planos, hoje em INPC + 
5,5% ao ano. 

2 Diferença negativa entre as obrigações do plano e seu patrimônio. 
3 Diferença entre a projeção dos benefícios a serem pagos e das contribuições 

previdenciárias  a serem recebidas. 
4 Art. 29, caput, c/c art. 30 da Resolução CGPC n. 26, de 29 de setembro de 2008. 

 

 
 

RJ, 15 de maio de 2018. 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sias.org.br/

