
 

 

  
 

 

EDIÇÃO Nº 20 – MAIO/2018 
 

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

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 
 

 
Relativamente à incidência da contribuição extraordinária para o Plano RJU/Invalidez na ordem de 

32% do benefício de seus assistidos, a SIAS entende perfeitamente bem a insatisfação, 

aborrecimento e frustração de V.Sas. Sabemos que, no momento atual, um desconto dessa monta 

pode trazer desequilíbrio às finanças pessoais de participantes e assistidos.  

 

A execução dessa medida foi precedida de ampla discussão interna, tendo os estudos técnicos 

elaborados pelo atuário responsável pelo plano de previdência, disponíveis no site da SIAS, 

indicado essa solução. Houvesse outra, menos gravosa, ela teria sido adotada.  

 

Mas, importante frisar, a contribuição extraordinária se faz necessária e é obrigatória em razão da 

legislação vigente que norteia o assunto.  

 

Como todos sabem, com o advento do Regime Jurídico Único (1990), os servidores do IBGE, 

inscritos no Plano CLT da SIAS, tiveram suas reservas de poupança devolvidas. Opcionalmente, e 

por força de determinação legal, a SIAS criou plano de previdência alternativo e de livre adesão, o 

Plano RJU, com dois benefícios distintos e contribuições separadas: aposentadoria por invalidez 

(podendo ser revertido em pensão) e pecúlio por morte.  

 

Importante relembrar que o Plano RJU é custeado exclusivamente com as contribuições de seus 

participantes e assistidos.  Sendo assim, quanto maior o número de participantes inscritos, maior o 

volume de contribuições vertidas ao plano, necessárias e imprescindíveis à acumulação de 

recursos para custear o pagamento dos benefícios previdenciários futuros pelo plano.  

 

O Plano RJU/Invalidez iniciou com aproximadamente 10.000 participantes (contribuintes), mas, ao 

longo do tempo, tais participantes foram obtendo o direito à aposentadoria integral no IBGE, sendo 

desnecessário, portanto, estarem inscritos no Plano RJU/Invalidez administrado pela SIAS. Hoje, o 

plano conta com apenas 175 participantes inscritos e 258 assistidos em gozo de benefício. 

COMUNICA 



 

 

Assim, evidente que, ao longo do tempo, houve uma grande descapitalização no patrimônio do 

plano com a perda de grande volume de contribuições, e a tendência é a de que, em curto espaço 

de tempo, fiquem apenas os assistidos para custear seus benefícios. 

 

Nos últimos dez anos, em valores nominais, esta é a realidade: 

 

 

A cada exercício, os atuários dos fundos de pensão fazem uma reavaliação atuarial dos planos de 

benefícios, indicando a necessidade de recursos estimados (provisões matemáticas) a serem 

provisionados para o pagamento dos benefícios previdenciários de todos (participantes e 

assistidos). As provisões calculadas menos o patrimônio existente pode indicar excesso ou 

insuficiência de recursos. No caso de insuficiência, dependendo de seu tamanho, é necessário se 

fazer seu equacionamento por meio do aumento da contribuição normal ou aplicação de 

contribuição extraordinária. Em ambas as situações, o cálculo da necessidade de recursos para o 

equacionamento da insuficiência de recursos (déficit) é rateado entre participantes e assistidos. 

 

No caso em questão, o déficit existente no Plano RJU/Invalidez está atrelado à estrutura do plano, 

nada tendo a ver com gestão do patrimônio acumulado. Isso porque, conforme gráfico constante do 

ofício encaminhado para a residência de V.Sa. (CT DE n. 1/2018), a SIAS vem, ano após ano, 

atingindo a meta legal de rendimentos dos recursos, a chamada meta atuarial. O atingimento da 

meta atuarial é o que vem permitindo que o patrimônio da entidade não diminua, apesar da pouca 

entrada de recursos comparativamente às despesas. O maior problema é o futuro. Mantidas essas 

premissas, não haveria recursos para pagamento até o último benefício. Nesse momento, surge o 

déficit.   

 

Contribuições Benefícios Diferença 

(A) (B) (A-B) 

2017 455.793,70            3.748.371,19         - 3.292.577,49  

2016 1.294.376,47         3.578.112,57         - 2.283.736,10  

2015 1.043.539,32         4.130.607,46         - 3.087.068,14  

2014 1.328.152,30         3.637.645,46         - 2.309.493,16  

2013 1.683.788,58         2.982.179,29         - 1.298.390,71  

2012 1.849.371,59         2.542.004,23         - 692.632,64  

2011 2.324.903,77         2.314.108,24           10.795,53  

2010 2.708.504,86         2.269.714,32           438.790,54  

2009 2.866.992,81         2.291.933,96           575.058,85  

2008 3.000.143,78         1.771.131,61           1.229.012,17  

Total 18.555.567,18       29.265.808,33       - 10.710.241,15  

Ano 



 

 

Todas essas informações podem – e devem – ser conferidas por V.Sas. Por esse motivo, desde 

longa data, os documentos relacionados à gestão da SIAS estão disponíveis no site da entidade 

(abas “Institucional / Relatórios” e “Investimentos”). 

 

Ressalta-se que a adoção de medidas por parte da Administração da SIAS, no sentido de 

solucionar o déficit, não tem caráter facultativo; pelo contrário, há dever legal de atuar, sob pena de 

responsabilização: 

 

Decreto n. 4.942/2003 - CAPÍTULO VIII – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS 

- Art. 78.  Deixar de adotar as providências, previstas em lei, para equacionamento do 

resultado deficitário do plano de benefícios ou fazê-lo em desacordo com as normas 

estabelecidas pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar e pela Secretaria de 

Previdência Complementar. 

Penalidade: multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais em 30/12/2003), podendo ser cumulada 

com suspensão pelo prazo de até cento e oitenta dias. 

 

A SIAS, entendendo a gravidade do momento, está em tratativas com a PREVIC, avaliando 

alternativas para assunto, inclusive a possibilidade de extinção do Plano RJU/Invalidez com a 

devolução de recursos aos assistidos, conforme cálculo atuarial a ser realizado. De todo modo, as 

informações relativas à SIAS (notadamente sobre seus planos de benefícios e investimentos) são 

encaminhadas periodicamente à Previc, autarquia responsável pela fiscalização das entidades 

fechadas de previdência complementar. 

 

Por ora são essas as considerações que julgamos importantes, reiterando que os órgãos 

colegiados da SIAS (Diretoria, Conselhos Deliberativo e Fiscal) e seu corpo funcional 

desempenham suas atividades com zelo, responsabilidade e prudência, mantendo fielmente as 

boas práticas e condutas na gestão dos assuntos da entidade. 

 

Permanecemos ao dispor para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. 

 
 
 
 

RJ, 18 de maio de 2018. 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

 


