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Previdência e Contas Públicas
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O que é previdência social?

• A previdência social é um programa público (geralmente
contributivo e compulsório) voltado à reposição de renda dos
trabalhadores que perderam a condição de trabalhar
• Parte dos benefícios é programável (aposentadoria)

• Parte decorre de riscos (como doença ou morte), sendo que a
previdência funciona como um seguro

• Formas de financiamento dos benefícios programáveis
• Por capitalização: recursos poupados pelos trabalhadores

financiam os seus benefícios

• Por repartição: recursos arrecadados financiam os benefícios
correntes (é o caso da previdência brasileira)

• O regime de repartição é um “contrato” entre gerações

• Benefícios da geração atual serão pagos pelas gerações futuras
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Como é a previdência social no Brasil?

• RGPS: Regime Geral de Previdência Social
• Trabalhadores do setor privado

• RPPS: Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)

• Servidores da União, estados e parte dos municípios

• BPC/Loas: Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica
da Assistência Social
• Benefício assistencial não contributivo para idosos e deficientes
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Previdência e questão fiscal

Receita

- Tributos
- Outras

Despesa

- Previdência
- Outras

Resultado

Superávit ou
Déficit

Resultado
Primário

Juros sobre a
Dívida Pública

Resultado
Fiscal

Variação
da Dívida

(-) =

(+) = =

Contas Primárias

Só há três formas de financiar o aumento das 
despesas previdenciárias (como % do PIB)
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1. Aumento de receitas

Receita

- Tributos
- Outras

Despesa

- Previdência
- Outras

Resultado

Superávit ou
Déficit

Resultado
Primário

Juros sobre a
Dívida Pública

Resultado
Fiscal

Variação
da Dívida

(-) =

(+) = =

Contas Primárias
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2. Redução de outras despesas

Receita

- Tributos
- Outras

Despesa

- Previdência
- Outras

Resultado

Superávit ou
Déficit

Resultado
Primário

Juros sobre a
Dívida Pública

Resultado
Fiscal

Variação
da Dívida

(-) =

(+) = =

Contas Primárias
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3. Piora do resultado primário e aumento da dívida

Receita

- Tributos
- Outras

Despesa

- Previdência
- Outras

Resultado

Superávit ou
Déficit

Resultado
Primário

Juros sobre a
Dívida Pública

Resultado
Fiscal

Variação
da Dívida

(-) =

(+) = =

Contas Primárias
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Previdência, juros e crescimento

• A trajetória das despesa previdenciárias afeta a taxa de juros
e o potencial de crescimento do país
• Via expectativas

• Via impacto do aumento de gastos sobre a taxa de poupança

investimento

poupança

poupança

Poupança/Investimento

JUROS
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Evolução dos gastos primários no longo prazo
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Gasto Primário do Governo Central
(% PIB)

Fonte: Ministério da Fazenda, SIAFI, IBGE

Elaborado por Mansueto Almeida

*Dados de 1991 a 1996: Giambiagi e Castelar (2012), “Além da Euforia”

** 2010: Não inclui a capitalização da Petrobras
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Participação da previdência no aumento dos gastos

Fonte: Ministério da Fazenda
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Pessoal Benefícios
Previdenciários (+

Assistência)

Despesas Correntes
(Saúde e Educação)

Subsídios Outras Despesas Total

Crescimento do Gasto primário de 1991 a 2015
(p.p. do PIB)
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Resultado da previdência – 2016 (R$ bi e % do PIB)

Fonte: Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional.

Valor % PIB Valor % PIB Valor % PIB

RGPS 358,1 5,7% 507,9 8,1% -149,7 -2,4%

Urbano 350,2 5,6% 396,6 6,3% -46,3 -0,7%

Rural 7,9 0,1% 111,3 1,8% -103,4 -1,6%

RPPS 155,0 2,5% 310,7 5,0% -155,7 -2,5%

União 33,6 0,5% 110,8 1,8% -77,2 -1,2%

Civis 30,7 0,5% 73,8 1,2% -43,1 -0,7%

Militares 2,9 0,0% 37,0 0,6% -34,1 -0,5%

Estados 68,2 1,1% 157,8 2,5% -89,6 -1,4%

Municípios 53,2 0,8% 42,1 0,7% 11,1 0,2%

Total Previdência 513,1 8,2% 818,6 13,1% -305,5 -4,9%

BPC/Loas 49,0 0,8%

Total 867,6 13,8%

Receita Despesa Resultado
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A previdência no orçamento de 2017

Fonte: Ministério da Fazenda.

Previdência/Receita total = 64% 
Previdência/Despesa total = 57%

Orçamento de 2017 após o contingenciamento

Receita Despesa Resultado

Previdência (A) 410 727 -317

RGPS 372 561 -189

RPPS (civis) 36 71 -35

Militares 2 40 -38

BPC/Loas 53 -53

Outros 2 -2

Demais contas (B) 734 556 178

Total (A + B) 1144 1283 -139
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Envelhecimento da população brasileira

Fonte: IBGE. Elaboração: Ministério da Fazenda.
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Envelhecimento da população brasileira

Fonte: Ministério da Fazenda.
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Tendência para a despesa previdenciária (RGPS)

Fonte: Ministério da Fazenda (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017)
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Despesa previdenciária no Brasil e no mundo

Fonte: Ministério da Fazenda com base em dados do Banco Muncial, OCDE e ONU.
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Consequências de não haver a reforma

• Se nada for feito para reduzir o ritmo de crescimento das
despesas previdenciárias, o crescimento do Brasil certamente
será afetado, seja pelo aumento da carga tributária, seja pela
trajetória da dívida pública

• A reforma proposta pelo governo basicamente estabiliza a
despesa com o RGPS em torno de 8% do PIB nos próximos
anos
• Ainda haverá crescimento real dos gastos previdenciários

• É virtualmente impossível cumprir o teto dos gastos federais
se não houver a reforma da previdência
• Mesmo com a reforma não será fácil
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Teto dos gastos e previdência

Fonte: Pedro Nery, com base em projeções do PLDO 2017.
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O Sistema Previdenciário
Brasileiro
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Benefícios do RGPS

• Principais benefícios do RGPS

• Aposentadoria por tempo de contribuição

• Aposentadoria por idade

• Urbana

• Rural

• Pensão por morte

• Aposentadoria por invalidez

• Auxílio doença

• Outros

Nenhum benefício que repõe o salário do trabalhador 
pode ser inferior ao Salário Mínimo (piso)
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RGPS – Aposentadoria por Tempo de Contribuição (ATC)

• Para professores do ensino infantil, fundamental e médio, o
tempo de contribuição é reduzido em 5 anos

Regra de acesso Valor do Benefício

Regra geral TC: 35H / 30M
Salário Beneficio* X 

Fator Previdenciário

Regra 85/95
Idem + soma idade e 

TC = 95H / 85M
Salário de Benefício*

* Média dos 80% maiores salários de contribuição desde jul/94, 

corrigidos pela inflação
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RGPS – Aposentadoria por Idade (AI)

Regra de acesso Valor do Benefício

Urbano
65H / 60M + 15 anos 

contribuição

70% do SB + 1% por ano 

de contribuição*

Rural
60H / 55M + 15 anos 

atividade rural
1 Salário Mínimo

* Pode optar pelo fator previdenciário se for mais vantajoso.
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RGPS – Pensão por Morte

Regra de acesso Valor do benefício Duração

-2 anos de 

casamento

100% do valor da 

aposentadoria*

Duração depende da idade do 

cônjuge/dependente

< 21 anos - 3 anos

21 a 26 anos - 6 anos

27 a 29 anos - 10 anos

30 a 40 anos - 15 anos

41 a 43 anos - 20 anos

> 44 anos - vitalício

* Aposentadoria efetiva no caso de óbito de aposentado e aposentadoria por invalidez 

que seria devida na data do óbito no caso de trabalhador ativo.

Valor é mantido 

independentemente do 

número de dependentes 

(reversão de cotas)

-1,5 ano de 

contribuição

• Pode acumular com aposentadoria ou outra pensão (RPPS)

• Pagamento da pensão não cessa com novo casamento
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RGPS – Financiamento

Salário Faturamento Folha Faturamento

Urbano

Normal
8% a 11% até 

teto RGPS

20% folha 

integral

SIMPLES = normal
% variável com 

faturamento

MEI 5% SM

Rural

Empregado = normal
2% a 2,5% exceto 

exportação

Segurado Especial 2%

Empregado Empregador
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BPC/Loas – Idosos

Regra de acesso Valor do Benefício

65 anos H/M

Renda familiar per 

capita < 1/4 SM*

* Estatuto do Idoso permite deduzir outro BPC concedido 

a idoso e Judiciário tem adotado outros critérios.

1 Salário Mínimo
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Benefícios do RPPS

• Os RPPS beneficiam os servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos estados e de parte dos municípios

• Cada ente federativo tem seu próprio RPPS

• Municípios sem RPPS estão no RGPS

• Principais benefícios dos RPPS

• Aposentadoria (por idade)

• Ainda há transição para ATC

• Pensão por morte

• Aposentadoria por invalidez

• Outros

Nenhum benefício que repõe o salário do servidor 
pode ser inferior ao Salário Mínimo (piso)
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RPPS – Aposentadoria

• Professores: 5 anos a menos de idade e TC

• Policiais civis: 5 anos a menos de TC (sem idade mínima)

Data de ingresso Regra de acesso Valor do Benefício

Até 2003
Idade: 60H / 55M + 

TC: 35H / 30M

Integral (últ. Salário) + 

paridade c/ ativos

2004 até início 

Fundo Prev. Compl.
Só Idade: 65H / 60 M

Média 80% >s sal. Contr. 

(incl. setor privado)

Após Fundo de Prev. 

Complementar

Tempo mínimo no 

serv. Públ. e no cargo

Média 80% >s sal. Contr. 

limitado ao teto RGPS
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RPPS – Pensão por morte

Valor do Benefício Duração

=RGPS

* Aposentadoria efetiva no caso de óbito de aposentado e aposentadoria por 

invalidez que seria devida na data do óbito no caso de servidor ativo.

100% da aposentadoria* até teto 

do RGPS + 70% da parcela 

excedente a esse limite
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RPPS – Financiamento

Contribuição

Servidor ativo

União 11% salário

Estados/Munic. 11% a 14% salário

Servidor Inativo
Contrib. s/ parcela do benefício 

que excede o teto do RGPS

Empregador
O dobro da contribuição do 

servidor ativo (nocional)
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As atuais regras da previdência 
são socialmente justas?
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Características do modelo difíceis de defender

1. ATC permite aposentadorias em idade muito baixa
• Função da previdência pública é garantir renda para quem

perdeu a capacidade de trabalhar

• Beneficia muito mais trabalhadores de alta renda que de baixa
renda

• Praticamente todos os países do mundo exigem idade mínima
para aposentadorias

2. Benefícios dos RPPS, além de muito melhores que os do
RGPS são fortemente regressivos
• Valores médios são muito mais elevados

• Só funcionários públicos se beneficiam da paridade
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Diferença de benefícios por regime

Fonte: Ministério da Fazenda e Pedro Nery.

Valor Médio Valor Médio

(R$ - jul/16) (R$ - 2016)

RGPS RPPS - União*

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 2.280 Executivo 7.620

Aposentadoria por Idade Urbana 1.200 Ministério Público 18.137

Aposentadoria por Idade Rural 880 Judiciário 22.245

Pensão por Morte 1.360 Legislativo 28.593

Aposentadoria por Invalidez 1.340

BPC/Loas 880

* Aposentadorias.

66% dos benefícios do RGPS é de um salário mínimo
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Características do modelo difíceis de defender

3. Integralidade das pensões por morte pode levar a um
aumento da renda per capita da família quando da morte do
segurado
• Quase nenhum país garante pensão por morte integral

4. Equiparação entre o piso do benefício previdenciário e o
piso assistencial em 1 SM desestimula a contribuição e é
injusta para trabalhador de baixa renda que contribuiu por
muitos anos para a previdência
• Praticamente nenhum país do mundo concede benefício

assistencial no valor de um salário mínimo

• Problemas semelhantes decorrem de benefícios que são
subfinanciados (p.ex. MEI/rural)

• Em alguns casos, benefícios assistenciais são melhores que os
previdenciários



35

5. Diferenciação para mulheres

• Há 3 motivos que são usados para justificar uma menor
idade de aposentadoria para as mulheres
• Jornada dupla/tripla

• Menor remuneração no mercado de trabalho

• Menor tempo de contribuição por causa dos filhos

• Nenhum dos 3 motivos parece ser suficiente para justificar
uma menor idade de aposentadoria
• Problemas no mercado de trabalho devem ser resolvidos com

políticas para o mercado de trabalho (inclusive creches)

• Faz sentido reduzir TC (ou contabilizar contribuição fictícia)
para o período de afastamento para cuidar dos filhos

• A maioria dos países do mundo eliminou ou reduziu a
diferenciação entre homens e mulheres
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A proposta de reforma
do governo
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Aposentadoria: regra de acesso

Regra básica Transição

H > 50 e M > 45

RGPS Idade: 65 H/M* Exigências anteriores

e de idade e TC

RPPS TC: 25 H/M + "pedágio"

50% TC faltante**

* Idade mínima poderá ser revista (após 5 anos) quando 

aumentar a expectativa de sobrevida da população brasileira.

** Para ingressantes no RPPS até 16/12/1998 idade mínima 

poderá ser reduzida em um dia para cada dia de TC superior ao 

mínimo. 
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Aposentadoria: valor do benefício

Regra básica Transição

RGPS Não há

RPPS H >50 M > 45

- Ingresso até 2003 Integralidade + Paridade

-Após 2003 antes prev. 

Complementar
Média salários contrib.

- Após prev. Complem. Limitado ao teto RGPS

* Não está claro se considera apenas os 80% maiores salários de contribuição ou todos 

os salários de contribuição.

51% da média dos 

salários de 

contribuição* + 1% por 

ano de contribuição
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Características da Proposta do Governo

• Proposta unifica regra acesso RGPS e RPPS, e, no longo
prazo, unifica o cálculo dos benefícios
• Extingue-se a ATC (e o fator previdenciário e a regra 85/95)

• Estados e municípios deverão criar fundo de previdência em
até 2 anos

• Extingue-se a diferenciação para rurais, professores e
policiais civis

• Parlamentares:
• Diplomados após promulgação: regras RGPS

• Diplomados antes: transição definida em lei do ente federado

• Proposta não trata de militares e polícia militar

Proposta mantém o salário mínimo como piso para as 
aposentadorias
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Idade mínima de aposentadoria em outros países

Países europeus. Dados compilados pelo Ministério da Fazenda.
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Taxa de reposição em outros países

1 A Taxa de Reposição Agregada e a mediana da pensão bruta dos aposentados com idade 65-74 dividido pela mediana das  renda brutas das pessoas com idade 50-59. No 
caso do Brasil e a media da pensão bruta dos aposentados com idade 65-69 pela media da renda bruta das pessoa s com idade 55-64. Fonte: Ministério da Fazenda.
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Pensão por morte

• Proíbe-se a acumulação com aposentadorias ou outras pensões

• Não há transição (vale para todas as novas pensões)

• São mantidas as regras atuais para a duração do benefício

Valor Redutor

RGPS

RPPS

-Ingresso antes prev. 

Complementar
Não há reversão de cotas

30% da parcela que exceder 

ao limite do RGPS

-Ingresso após prev. 

Complementar
Pode ser inferior a 1 SM

* Aposentadoria efetiva no caso de óbito de aposentado e aposentadoria por invalidez que seria 

devida na data do óbito no caso de servidor ativo.

60% do valor da aposentadoria* 

para 1 dependente + 10% por 

dependente adicional (até 100%)
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Pensão por morte cônjuge/aposentadoria integral

Fonte: Ministério da Fazenda. Dados para países da América Latina.



44

BPC/Loas para idosos

Regra de acesso Valor benefício Transição

Idade > 70 H/M

Definição do valor em lei

Desvinculação do SM 

(inclusive para 

deficientes)
Renda familiar 

integral per capita 

inferior ao definido 

em lei

Idade mínima 

crescente, partindo 

de 65 anos e 

aumentando 1 ano a 

cada 2 anos



45

Financiamento da previdência

Proposta traz duas alterações nas regras de financiamento

• Exigência de contribuição periódica dos segurados especiais
rurais
• Contribuição com alíquota favorecida sobre o salário mínimo

conforme definido em lei (provavelmente = MEI)

• Tem finalidade de fiscalização

• Revogação da não incidência da contribuição do empregador
rural sobre as exportações
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Aspectos positivos da proposta do governo

• Acaba com a possibilidade de aposentadoria em idades
baixas (ATC)

• Leva à convergência entre RGPS e RPPS, ainda que no longo
prazo

• Elimina a distorção decorrente da integralidade das pensões
por morte

• Diferencia benefícios previdenciários de benefícios
assistenciais (estimulando a contribuição)

• Equipara homens e mulheres

• Aproxima o regime previdenciário brasileiro do padrão
internacional
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Críticas à proposta do governo

• Regra de transição leva a impacto muito diferenciado para
trabalhadores com pequena diferença de idade

• Vedação à acumulação de pensões pode levar a que
situações equivalentes resultem em benefícios diferentes

• Transição muito longa para o RPPS mantém vantagens
difíceis de justificar socialmente

• Mudanças prejudicam trabalhadores de baixa renda que têm
dificuldade para manter contribuições por um longo período
• Elevação do tempo de contribuição para aposentadoria por

idade de 15 para 25 anos

• Elevação da idade e desvinculação do SM para o BPC/Loas

• Elevação da idade e exigência de contribuição para os
segurados especiais rurais
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Alocação do BPC por faixa de renda familiar

Fonte: Ministério da Fazenda.
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Distribuição da pobreza por faixa etária no Brasil

Fonte: Camarano et al. (2014), com base no censo demográfico de 2010. Elaboração: Pedro Nery.

Distribuição da população de cada estrato de renda
por faixa etária – 2010 (%)
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Ajustes possíveis

• Eliminar descontinuidades na transição (há várias formas)

• Mudar regra para a acumulação de pensões

• Adoção de regras mais duras para os RPPS

• Fim da paridade (inclusive para os já aposentados)

• Transição para os limites do RGPS inclusive para os ingressantes
antes da instituição da previdência complementar

• Eliminar o impacto negativo para os trabalhadores de baixa
renda através da criação de uma Renda Básica do Idoso
universal e não contributiva
• Idade = aposentadoria (65 anos)

• Qualquer contribuição geraria benefício adicional

• Mudança é complexa, pois exige alteração relevante na
estrutura de financiamento da previdência

• Poderia ser feita em uma segunda etapa
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Mudanças feitas pelo Relator
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Mudanças propostas pelo relator

Mulheres

• Idade mínima para mulheres foi reduzida de 65 para 62 anos
(mantida exigência 25 anos contribuição)

Valor do benefício

• Benefício inicial de 70% da média (para 25 anos de
contribuição)

• Elevação progressiva até alcançar 100% em 40 anos, tanto
para o RGPS quanto para o RPPS

• Ingressantes no RPPS antes de 2003 podem optar por
integralidade e paridade, desde que se aposentem com 65H ou
62M
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Taxa de reposição (% benefício integral)
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Mudanças propostas pelo relator

Regra de transição

• Transição com base em idade progressivamente crescente
• RGPS: base = 55H/53M, subindo 1 ano (H) e 11 meses (M) a

cada dois anos

• RPPS: base = 60H/55M, subindo 1 ano (H) e 10 meses (M) a
cada dois anos

• Idade “congelada” quando trabalhador cumprir tempo de
contribuição faltante, acrescido de “pedágio” de 30%
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Mudanças propostas pelo relator

Regra de transição: exemplo
• Homem com 50 anos e 30 anos de contribuição (faltando 5

anos para se aposentar)

• TC adicional (compedágio): 6,5 anos (2024)

• Idade mínima em 2024: 58 anos

ano Idade min. ano Idade min.

2018 -2019 55 2028-2029 60

2020-2021 56 2030-2031 61

2022-2023 57 2032-2033 62

2024-2025 58 2034-2035 63

2026-2027 59 2036-2037 64

2038 em diante: 65 anos
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Mudanças propostas pelo relator

Professores e policiais

• Idade mínima de 60 anos (H/M) e 25 anos de contribuição

• Transição iniciando aos 55H/50M para professores RPPS e
50H/48M para professores RGPS e policiais

Pensões por morte

• Mantém SM como piso e permite acumulação até 2 SM

• Mantém regra de cálculo em função do número de
dependentes
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Mudanças propostas pelo relator

Aposentadoria rural

• Reduz idade de aposentadoria para 60 anos (H/M) com 20
anos de contribuição
• Idade da mulher será elevada em 1 ano a cada 2 anos

BPC/Loas

• Mantém vinculação ao SM

• Concessão aos 68 anos (H/M)
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Questões Específicas
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1. A seguridade social tem superávit e não déficit

Argumento está equivocado por diversos motivos

• O relevante para analisar a sustentabilidade da previdência
não é o déficit ou superávit corrente, mas sua trajetória de
longo prazo
• Em um país jovem como o Brasil, a previdência deveria ser

fortemente superávitária

• Se sobrassem recursos em uma parte do orçamento,
faltariam ainda mais recursos em outras partes (e
previdência é maior que todo o resto do orçamento)

• Contas estão erradas
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2. Expectativa de vida é baixa em regiões pobres

Alega-se que idade mínima de 65 anos é excessivamente
elevada pois em alguns estados a expectativa de vida ao
nascer é pouco superior a esse valor

• Expectativa de vida ao nascer é baixa por conta da
mortalidade infantil e de jovens

• Expectativa de sobrevida aos 60/65 anos é muito
semelhante entre estados

Norte Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul

80 81 81 83 83

Expectativa de vida aos 60 anos por região (2014)

Elaboração: Pedro Nery a partir de Costanzi e Ansiliero (2016).
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3. Basta reduzir juros e crescer mais

Para alguns economistas o problema fiscal do país se resolve se
houver redução dos juros e maior crescimento

• Juros não serão reduzidos e a economia não crescerá de
forma sustentável se a trajetória explosiva de crescimento
das despesas previdenciárias não for revertida

• Impacto da não realização ou flexibilização excessiva da
reforma da previdência é exatamente o oposto
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4. Basta cobrar a dívida ativa

Alguns críticos da reforma dizem que o financiamento das
despesas previdenciárias pode ser resolvido através da
cobrança da dívida ativa previdenciária (R$ 433 bilhões)

• Maior parte deste valor (R$ 221 bilhões) é “crédito podre”
que dificilmente será recuperado

• R$ 52 bilhões já foram renegociados e estão sendo pagos de
forma parcelada

• O resto (R$ 160 bilhões) está em cobrança, mas o ritmo de
recuperação é lento e o valor é claramente insuficiente para
resolver o desequilíbrio da previdência

• Há espaço para o aumento de receitas previdenciárias, mas
ainda assim não seria o suficiente para cobrir as despesas
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Renúncias de receitas previdenciárias

• Também é possível aumentar as contribuições
previdenciárias de sócios de empresas do lucro presumido e
do SIMPLES

R$ bilhões Instrumento legal Reforma Altera?

Simples Nacional 23,2 Lei Não

Entidades Filantrópicas 11 Lei Não

Microempreendedor individual 1,4 Lei Não

Exportador Rural 7,2 Constituição Sim

Outros 0,5

TOTAL 43,3
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5. Diferenciação é importante

Uma das principais críticas à reforma da previdência é a
eliminação de diferenciação para algumas categorias, como
professores e trabalhadores rurais

• Antes de diferenciar é importante avaliar se efetivamente
esses trabalhadores têm menos condições de trabalhar após
certa idade que os demais

• O ideal é buscar soluções que não passem pelo aumento da
idade de aposentadoria (p.ex. professores fora de sala de
aula)

Nem sempre quem tem maior poder político para 
demandar a diferenciação é quem mais precisa
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Comentários Finais
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Comentários finais

O regime de previdência por repartição é um contrato entre
gerações

• O Brasil já despende muito mais que países com mesmo
perfil etário em previdência (as gerações passadas foram
beneficiadas)

• A população brasileira está envelhecendo rapidamente

A proposta de reforma estabiliza o gasto com previdência (em
% do PIB) por algumas décadas

• As gerações futuras terão um custo semelhante ao atual

• Mudança aproxima o Brasil do padrão mundial
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Comentários finais

Se a flexibilização da proposta for socialmente
necessária, então o correto seria antecipar uma parte
da conta (via aumento de tributos) para não deixar
um custo excessivo para nossos filhos e netos
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Obrigado
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Seguridade: déficit 
ou superávit?
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Seguridade: déficit ou superávit?

Fonte: Ministério da Fazenda.

Resultado da seguridade em 2016

DÉFICIT
Arrecadação RGPS 358,1 Benefícios do INSS 507,9

Contribuição União - servidores civis e militares 33,6 Aposent. e pensões servidores 110,8

TOTAL 391,7 TOTAL 618,7 -227,0

RECEITAS DESPESAS

COFINS 142,0 Benefício de Prestação Continuada 49,0

CSLL 47,2 Seguro Desemprego e Abono Salarial 55,7

60% do PIS/PASEP 22,5 Bolsa Família 25,5

Concursos de prognósticos 1,5 Ministério da Saúde 97,6

Outras receitas
8,3

Folha de pgto. Servidores prev, saúde 

e assist. 19,2

Precatório e sentenças judiciais 1,2

Outras despesas 2,9

TOTAL 613,2 TOTAL 871,8 -258,7
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Seguridade: déficit ou superávit?

Fonte: Ministério da Fazenda.

1º ajuste: retira-se da contabilidade a previdência dos
servidores da União (RPPS)

DÉFICIT
Arrecadação RGPS 358,1 Benefícios do INSS 507,9

Contribuição União - servidores civis e militares - Aposent. e pensões servidores -

COFINS 142,0 Benefício de Prestação Continuada 49,0

CSLL 47,2 Seguro Desemprego e Abono Salarial 55,7

60% do PIS/PASEP 22,5 Bolsa Família 25,5

Concursos de prognósticos 1,5 Ministério da Saúde 97,6

Outras receitas
8,3

Folha de pgto. Servidores prev, saúde 

e assist. 19,2

Precatório e sentenças judiciais 1,2

Outras despesas 2,9

TOTAL 579,6 TOTAL 761,0 -181,4

RECEITAS DESPESAS
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Seguridade: déficit ou superávit?

Fonte: Ministério da Fazenda.

2º ajuste: Inclui-se na receita o valor correspondente
à Desvinculação das Receitas da União (DRU)

DÉFICIT
Arrecadação RGPS 358,1 Benefícios do INSS 507,9

Contribuição União - servidores civis e militares - Aposent. e pensões servidores -

COFINS 142,0 Benefício de Prestação Continuada 49,0

CSLL 47,2 Seguro Desemprego e Abono Salarial 55,7

60% do PIS/PASEP 22,5 Bolsa Família 25,5

Concursos de prognósticos 1,5 Ministério da Saúde 97,6

Outras receitas
8,3

Folha de pgto. Servidores prev, saúde 

e assist. 19,2

DRU 91,7 Precatório e sentenças judiciais 1,2

Outras despesas 2,9

TOTAL 671,3 TOTAL 761,0 -89,7

RECEITAS DESPESAS
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Seguridade: déficit ou superávit?

Fonte: Ministério da Fazenda.

3º ajuste: Inclui-se nas receitas o valor
correspondente à renúncia de contribuições
previdenciárias – ainda assim da déficit

DÉFICIT
Arrecadação RGPS 358,1 Benefícios do INSS 507,9

Contribuição União - servidores civis e militares - Aposent. e pensões servidores -

COFINS 142,0 Benefício de Prestação Continuada 49,0

CSLL 47,2 Seguro Desemprego e Abono Salarial 55,7

60% do PIS/PASEP 22,5 Bolsa Família 25,5

Concursos de prognósticos 1,5 Ministério da Saúde 97,6

Outras receitas
8,3

Folha de pgto. Servidores prev, saúde 

e assist. 19,2

DRU 91,7 Precatório e sentenças judiciais 1,2

Renúncias de receitas previdenciárias 43,4 Outras despesas 2,9

TOTAL 714,7 TOTAL 761,0 -46,3

RECEITAS DESPESAS
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Seguridade: déficit ou superávit?

Fonte: Ministério da Fazenda.

DÉFICIT
Arrecadação RGPS 350,3 Benefícios do INSS 440,1

Contribuição União - servidores civis e militares - Aposent. e pensões servidores -

COFINS 160,8 Benefício de Prestação Continuada 47,2

CSLL 47,8 Seguro Desemprego e Abono Salarial 48,2

60% do PIS/PASEP 25,6 Bolsa Família 26,9

Concursos de prognósticos 2,0 Ministério da Saúde 91,7

Outras receitas
8,7

Folha de pgto. Servidores prev, saúde 

e assist. 18,1

DRU 60,6 Precatório e sentenças judiciais 1,1

Renúncias de receitas previdenciárias 40,8 Outras despesas 20,8

TOTAL 696,6 TOTAL 689,6 7,0

RECEITAS DESPESAS

Retroagindo o cálculo a 2015 dá um pequeno
superávit (que já não existe mais)
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