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Antecedentes
• EC 20/1998 – previsão de regime complementar disciplinado em lei complementar

• EC 41/2003 – afastou necessidade de lei complementar; fim da aposentadoria integral 
com paridade para novos servidores

• Migração dos servidores admitidos antes da implantação do RPC somente por “prévia e 
expressa opção”

• Lei nº 12.618, de 2013 – regulamentação da criação do regime complementar. Prazo de 
opção 24 meses a contar da aprovação do Plano de Benefícios (04.02.2015)

• Plano de Benefícios:
• Funpresp-Exe – aprovado em fevereiro de 2013
• Funpresp-Jud – aprovado em outubro de 2013

• Lei nº 13.328, de 29 de julho de 2016 – reabertura do prazo de opção por 24 meses 
(28.07.2018)

• Lei nº 13.809, de 21 de fevereiro de 2019, resultante da Medida Provisória nº 853, de 
2018 – reabertura do prazo até 29 de março de 2019

• EC 103/19 – regime complementar obrigatório para todos os entes; aumento do tempo 
de contribuição e idade mínima para aposentadoria; regras de transição

• MPV 1119, de 25 de maio de 2022 - reabertura do prazo de opção até 30.11.2022.



As regras de Transição da EC 103

• A EC 103 assegurou paridade e 
integralidade para quem ingressou até 
31.12.2003

• Para quem ingressou no serviço público 
a partir de 2004, as regras de cálculo 
dos proventos não contemplavam 
paridade ou integralidade

• Contudo, para garantir o direito, é 
preciso cumprir as regras de transição, 
que impõe idade mínima, TC e pedágio

• Com a soma das regras, para quem 
ingressou a partir de 1998, a idade 
mínima efetiva passa a ser de 57/60 ou 
57/62 anos (com elevação progressiva)

• A soma de TC+Idade em 2022 é de 
89/99, o que implica em idade 
presumida de 59/64 anos

• Essa soma é elevada ano a ano até 
atingir 100 e 105 pontos

ATÉ 

31/12/2003

ATÉ 

12.11.2019

APÓS 

12.11.2019

IDADE MÍNIMA TRANSICAO 62 62 65

TC TRANSICAO 35 35 25

TSP TRANSICAO 20 20 10

TC NO CARGO TRANSICAO 5 5 5

IDADE + TC TRANSICAO 98 98

INTEGRALIDADE SIM NÃO NÃO

PARIDADE SIM NÃO NÃO

IDADE PARA INT E PARIDADE 65 N/A

IDADE MÍNIMA TRANSICAO 60 60

TC TRANSICAO 35 35

TSP TRANSICAO 20 20

TC NO CARGO TRANSICAO 5 5

PEDÁGIO
35-TC 

CONCLUIDO

35-TC 

CONCLUIDO

INTEGRALIDADE SIM NÃO NÃO

PARIDADE SIM NÃO NÃO

REGRA

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

art. 4

art 20

EC 103



FONTE: Relatório de Atividades – Funpresp 2021.

Em dezembro de 2021, a 

Funpresp-Exe contabilizava 106.142

adesões aos seus planos de 

benefícios, 88.004 participantes ativos, 

dos quais 71.922 eram participantes 

normais (contribuintes com patrocínio) 

e um patrimônio contabilizado de R$ 5 

bilhões, segundo o seu Relatório Anual 

de Informações 2021.



FONTE: Relatório de Atividades – Funpresp 2021.



FONTE: Relatório de Atividades – Funpresp 2021.



Participantes por cargo – Dez 2021

FONTE: Relatório de Atividades – Funpresp 2021.



A opção pela Previdência Complementar
• Em 2021, o Plano Funpresp ExecPrev contava com o seguinte 

quantitativo de participantes:

5 Reserva Acumulada de Participante

6 Reserva Acumulada SuplementarFonte: Relatório de Gestão FUNPRESP-EXE 2021



A opção pela Previdência Complementar
• Em 2021, o Plano Funpresp LegisPrev contava com o seguinte 

quantitativo de participantes:

5 Reserva Acumulada de Participante

6 Reserva Acumulada SuplementarFonte: Relatório de Gestão FUNPRESP-EXE 2021



Perfil dos participantes
TETO DO RGPS: R$ 7.087,22 (2022)

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 - FUNPRESP-EXE



RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 - FUNPRESP-EXE





Rentabilidade comparada Funpresp - PGBL
40 anos de contribuição

Taxa adm 1% - PGBL

Taxa Funpresp – 0,12%

Rentabilidade real anual de 4%

Funpresp – 145,7% acima do PGBL



• Funpresp-Exe

• Em agosto de 2022, a 
entidade apresentou 
rentabilidade positiva de 
1,38%, superando o índice 
de referência para o 
período (-0,03%).

• A rentabilidade acumulada 
acumulada da fundação, 
desde fevereiro de 2013 
até agosto de 2022, 
atingiu um ganho de 
155,56%, acima do índice 
de referência para os 
planos (154,82%).

Fonte: ABRAPP

Resultados Funpresp-Exe

Fonte: Relatório de Gestão FUNPRESP-EXE 2021



Estimativas da MPV 1119

Segundo a Exposição de Motivos EM nº 00131/2022 ME, haveria 292.181 servidores aptos à
migração, sendo estimado que pelo menos 5% exercerão o direito de opção, ou seja, em torno de
14.500 servidores, o que terá impacto fiscal negativo no curto prazo.

Conforme a EM 131/2022, no curto prazo, haverá redução da receita da União com a contribuição
do servidor público ao RPPS relativa ao valor de sua remuneração que ultrapassar o teto do
benefício ao RGPS, nos termos do inciso II do art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, na
ordem de R$ 237 milhões para presente exercício e de R$ 231 milhões e de R$ 220 milhões,
respectivamente, para os dois exercícios subsequentes.

E, ainda, haverá a criação uma despesa primária para a União na grandeza de R$ 113 milhões
para este exercício e de R$ 109 milhões e 104 milhões, respectivamente, para os exercícios
subsequentes, com a contribuição da União, de forma paritária, limitada à alíquota de 8,5%, caso
os servidores elegíveis adiram aos Planos de Benefícios administrados pelas Funpresp’s.

A longo prazo, porém, estima a EM 131/2022 que haverá redução nas despesas primárias da
União com o pagamento de aposentadorias e pensões resultando em economia atuarial para o
Regime Próprio da União de R$ 1.678 bilhão.



EC 103

• “Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União 
e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de 
contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de 
previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições 
decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados 
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência 
julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.”

• .................

• “§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais 
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

• I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18;

• II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo;

• III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência 
Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo;”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142


MPV 1119 - Principais temas das Emendas apresentadas

• Foram apresentadas, no prazo regimental, 201 Emendas à Medida Provisória nº 
1.119, de 2022

• As emendas foram apresentadas por 41 parlamentares (32 deputados e 9 
Senadores)

• Principais temas objeto de emendas
• Regras de cálculo do benefício especial (101 emendas)

• Período de cálculo/Fator de conversão
• Tempo total de contribuição
• Prazo de adesão
• Situações especiais (risco, agentes nocivos, PCD)

• Natureza pública da Funpresp (41)
• Contagem de tempo de contribuição (militar e outros entes)
• Regime de Tributação
• Remuneração variável
• Teto remuneratório na Funpresp
• Direito à renúncia/retratação



25 ANOS DE 

CONTRIBUICAO
% DA MÉDIA PERDA

ANTERIOR 455 325 71,4%

MPV 1119 520 325 62,5%

20 ANOS DE 

CONTRIBUICAO
% DA MÉDIA PERDA

ANTERIOR 455 260 57,1%

MPV 1119 520 260 50,0%

15 ANOS DE 

CONTRIBUIÇÃO
% DA MÉDIA PERDA

ANTERIOR 455 195 42,9%

MPV 1119 520 195 37,5%
12,5%

12,5%

TT

TT

12,5%

TT

Efeitos da alteração no Fator de 
Conversão



PEC Paralela (133/2019)



Mario Manoel 
Coelho de Mello

Presidente do Conselho do 
Tribunal de Contas do 

Amazonas

LEI 14.463 X LEI VIGENTE – MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS
Lei 12.618. de 30 de abril de 2012 LEI Nº 14.463, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 
 

Conversão da Medida Provisória nº 
1.119, de 2022 

Dispõe sobre a reabertura do prazo 
para opção pelo regime de 
previdência complementar e altera a 
Lei nº 12.618, de 30 de abril de 
2012, e a Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, para adequá-las 
à Emenda Constitucional nº 103, de 
12 de novembro de 2019, e 
estabelecer a natureza jurídica do 
benefício especial. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica reaberto, até 30 de novembro de 2022, o prazo para opção 
pelo regime de previdência complementar de que trata o § 7º do art. 3º 
da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012. 

 Parágrafo único. O exercício da opção de que trata o caput deste artigo é 
irrevogável e irretratável, e não será devida pela União nem por suas 
autarquias e fundações públicas nenhuma contrapartida referente ao valor 
dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite 
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social. 

 Art. 2º A Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

  

Art. 1º É instituído, nos termos desta Lei, o regime de previdência 
complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição 
Federal para os servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, 
suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder 
Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União. 

SEM ALTERAÇÃO 

§ 1º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo que 
tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da 
vigência do regime de previdência complementar poderão, mediante prévia 
e expressa opção, aderir ao regime de que trata este artigo, observado o 
disposto no art. 3º desta Lei . (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 
13.183, de 2015) 

SEM ALTERAÇÃO 



Lei 12.618. de 30 de abril de 2012 LEI Nº 14.463, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 
§ 1º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo que 
tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da 
vigência do regime de previdência complementar poderão, mediante prévia 
e expressa opção, aderir ao regime de que trata este artigo, observado o 
disposto no art. 3º desta Lei . (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 
13.183, de 2015) 

SEM ALTERAÇÃO 

§ 2º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo com 
remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, que venham a ingressar no serviço 
público a partir do início da vigência do regime de previdência 
complementar de que trata esta Lei, serão automaticamente inscritos no 
respectivo plano de previdência complementar desde a data de entrada em 
exercício. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

SEM ALTERAÇÃO 

§ 3º Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer 
tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do 
plano de benefícios. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

SEM ALTERAÇÃO 

§ 4º Na hipótese do cancelamento ser requerido no prazo de até noventa 
dias da data da inscrição, fica assegurado o direito à restituição integral das 
contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de 
cancelamento, corrigidas monetariamente. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 
2015) 

SEM ALTERAÇÃO 

§ 5º O cancelamento da inscrição previsto no § 4º não constitui 
resgate. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

SEM ALTERAÇÃO 

§ 6º A contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva 
fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada 
pelo participante. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

SEM ALTERAÇÃO 

 



Lei 12.618. de 30 de abril de 2012 LEI Nº 14.463, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 

Art. 3º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de 
previdência da União de que trata o art. 40 da Constituição Federal, observado o 
disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, aos servidores e membros 
referidos no caput do art. 1º desta Lei que tiverem ingressado no serviço público: 

“Art. 3º ...................................................................................................... 

I - a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata 
o art. 1º desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios; e 

SEM ALTERAÇÃO 

II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar 
de que trata o art. 1º desta Lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo 
efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

SEM ALTERAÇÃO 

§ 1º É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso II do caput deste 
artigo o direito a um benefício especial calculado com base nas contribuições 
recolhidas ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios de que trata o art. 40 da Constituição Federal, observada a 
sistemática estabelecida nos §§ 2º a 3º deste artigo e o direito à compensação 
financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal, nos termos da lei. 

SEM ALTERAÇÃO 

§ 2º O benefício especial será equivalente à diferença entre a média aritmética 
simples das maiores remunerações anteriores à data de mudança do regime, 
utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, atualizadas pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo, 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a 
competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela 
competência, e o limite máximo a que se refere o caput deste artigo, na forma 
regulamentada pelo Poder Executivo, multiplicada pelo fator de conversão. 

§ 2º O benefício especial terá como referência as remunerações anteriores à data 
de mudança do regime, utilizadas como base para as contribuições do 
servidor ao regime próprio de previdência da União, e, na hipótese de opção do 
servidor por averbação para fins de contagem recíproca, as contribuições 
decorrentes de regimes próprios de previdência dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), ou pelo índice que vier a substituí-lo, e será equivalente a: 

 I - para os termos de opção firmados até 30 de novembro de 2022, inclusive na 
vigência da Medida Provisória nº 1.119, de 25 de maio de 2022: a diferença entre a 
média aritmética simples das maiores remunerações referidas neste parágrafo 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 
desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se 
posterior àquela competência, e o limite máximo a que se refere o caput deste 
artigo, multiplicada pelo fator de conversão; ou 

 II - para os termos de opção firmados a partir de 1º de dezembro de 2022, em novas 
aberturas de prazo de migração, se houver: a diferença entre a média aritmética 
simples das remunerações referidas neste parágrafo correspondentes a 100% (cem 
por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou 
desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, e o limite 
máximo a que se refere o caput, multiplicada pelo fator de conversão. 



Lei 12.618. de 30 de abril de 2012 LEI Nº 14.463, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 

§ 3º O fator de conversão de que trata o § 2º deste artigo, cujo resultado é limitado 
ao máximo de 1 (um), será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

§ 3º O fator de conversão a que se refere o § 2º deste artigo, cujo resultado é 
limitado ao máximo de 1 (um), será calculado pela fórmula FC = Tc/Tt, na qual: 

FC = Tc/Tt  

Onde:  

FC = fator de conversão; I - FC: fator de conversão; 

Tc = quantidade de contribuições mensais efetuadas para o regime de previdência 
da União de que trata o art. 40 da Constituição Federal, efetivamente pagas pelo 
servidor titular de cargo efetivo da União ou por membro do Poder Judiciário, do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público da União até a data da opção; 

II - Tc: quantidade de contribuições mensais efetuadas para o regime próprio 
de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
de que trata o art. 40 da Constituição Federal, efetivamente pagas pelo servidor 
titular de cargo efetivo da União ou por membro do Poder Judiciário da União, do 
Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União ou da Defensoria 
Pública da União até a data da opção; e 

 III - Tt: 

 a) para os termos de opção firmados até 30 de novembro de 2022, inclusive na 
vigência da Medida Provisória nº 1.119, de 25 de maio de 2022: 

Tt = 455, quando servidor titular de cargo efetivo da União ou membro do Poder 
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União, se homem, nos 
termos da alínea “a” do inciso III do art. 40 da Constituição Federal; 

1. igual a 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco), quando se tratar de servidor titular 
de cargo efetivo da União ou membro do Poder Judiciário da União, do Tribunal de 
Contas da União, do Ministério Público da União ou da Defensoria Pública da União, 
se homem; 

Tt = 390, quando servidor titular de cargo efetivo da União ou membro do Poder 
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União, se mulher, ou 
professor de educação infantil e do ensino fundamental, nos termos do § 5º do art. 
40 da Constituição Federal, se homem; 

2. igual a 390 (trezentos e noventa), quando se tratar de servidor titular de cargo 
efetivo da União ou membro do Poder Judiciário da União, do Tribunal de Contas da 
União, do Ministério Público da União ou da Defensoria Pública da União, se mulher, 
ou servidor da União titular de cargo efetivo de professor da educação infantil ou do 
ensino fundamental; ou 

Tt = 325, quando servidor titular de cargo efetivo da União de professor de educação 
infantil e do ensino fundamental, nos termos do § 5º do art. 40 da Constituição 
Federal, se mulher. 

3. igual a 325 (trezentos e vinte e cinco), quando se tratar de servidor titular de 
cargo efetivo da União de professor da educação infantil ou do ensino fundamental, 
se mulher; e 

 b) para os termos de opção firmados a partir de 1º de dezembro de 2022, em 
novas aberturas de prazo de migração, se houver: igual a 520 (quinhentos e 
vinte). 

§ 4º O fator de conversão será ajustado pelo órgão competente para a concessão 
do benefício quando, nos termos das respectivas leis complementares, o tempo de 
contribuição exigido para concessão da aposentadoria de servidor com deficiência, 
ou que exerça atividade de risco, ou cujas atividades sejam exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, for inferior ao Tt de que 
trata o § 3º . 

§ 4º Para os termos de opção firmados até 30 de novembro de 2022, inclusive 
na vigência da Medida Provisória nº 1.119, de 25 de maio de 2022, o fator de 
conversão será ajustado pelo órgão competente para a concessão do benefício 
quando, na forma prevista nas respectivas leis complementares, o tempo de 
contribuição exigido para concessão da aposentadoria de servidor com deficiência, 
ou que exerça atividade de risco, ou cujas atividades sejam exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, for inferior ao Tt de que 
trata a alínea “a” do inciso III do § 3º deste artigo. 

 



Lei 12.618. de 30 de abril de 2012 LEI Nº 14.463, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 
§ 5º O benefício especial será pago pelo órgão competente da União, 
por ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez, 
ou pensão por morte pelo regime próprio de previdência da União, de 
que trata o art. 40 da Constituição Federal, enquanto perdurar o 
benefício pago por esse regime, inclusive junto com a gratificação 
natalina. 

.................................................................................................................... 

 § 6º O benefício especial: 

 I - é opção que importa ato jurídico perfeito; 

 II - será calculado de acordo com as regras vigentes no momento do 
exercício da opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal; 

§ 6º O benefício especial calculado será atualizado pelo mesmo índice 
aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime 
geral de previdência social. 

III - será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao benefício de 
aposentadoria ou pensão mantido pelo Regime Geral de Previdência 
Social; 

 IV - não está sujeito à incidência de contribuição previdenciária; e 

 V - está sujeito à incidência de imposto sobre a renda. 

§ 7º O prazo para a opção de que trata o inciso II do caput deste artigo será 
de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do início da vigência do 
regime de previdência complementar instituído no caput do art. 1º desta 
Lei. (Vide Lei nº 13.328, de 2016)   

..........................................................................................................” (NR) 

§ 8º O exercício da opção a que se refere o inciso II do caput é 
irrevogável e irretratável, não sendo devida pela União e suas 
autarquias e fundações públicas qualquer contrapartida referente ao 
valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima 
do limite previsto no caput deste artigo. 

 

 



Supressão da “natureza pública”

CF 1988/EC 20/EC 41 EC 103

Art. 40 ...................................................

§ 15. O regime de previdência complementar de que 

trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do 

respectivo Poder Executivo, observado o disposto no 

art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por 

intermédio de entidades fechadas de previdência 

complementar, de natureza pública, que oferecerão 

aos respectivos participantes planos de benefícios 

somente na modalidade de contribuição 

definida. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Art. 40 ...................................................

§ 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. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019)

• A Lei suprime a “natureza pública” das Funpresp’s com fundamento no 

novo texto do § 15 do art. 40 da CF.

• No entanto, por ser fundação instituída pelo Poder Público, a natureza 

pública das Funpresp’s é intrínseca e não pode ser retirada por lei.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
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CAPÍTULO II  

DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  

Seção I  

Da Criação das Entidades  

Art. 4º É a União autorizada a criar, observado o disposto no art. 26 e no art. 31, 
as seguintes entidades fechadas de previdência complementar, com a 
finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter 
previdenciário nos termos das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29 de 
maio de 2001 : 

“Art. 4º ....................................................................................................... 

I - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Executivo (Funpresp-Exe), para os servidores públicos titulares de cargo 
efetivo do Poder Executivo, por meio de ato do Presidente da República; 

.................................................................................................................... 

II - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Legislativo (Funpresp-Leg), para os servidores públicos titulares de cargo 
efetivo do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União e para os 
membros deste Tribunal, por meio de ato conjunto dos Presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal; e 

 

III - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário (Funpresp-Jud), para os servidores públicos titulares de cargo 
efetivo e para os membros do Poder Judiciário, por meio de ato do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal. 

 

§ 1º A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud  § 1º A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud: 

serão estruturadas na forma de fundação, de natureza pública, com 
personalidade jurídica de direito privado,  

I - serão estruturadas na forma de fundação, com personalidade jurídica de direito 
privado; 

gozarão de autonomia administrativa, financeira e gerencial e  II - gozarão de autonomia administrativa, financeira e gerencial; e 

terão sede e foro no Distrito Federal. III - terão sede e foro no Distrito Federal. 

 ..........................................................................................................” (NR) 

§ 2º Por ato conjunto das autoridades competentes para a criação das 
fundações previstas nos incisos I a III, poderá ser criada fundação que 
contemple os servidores públicos de 2 (dois) ou dos 3 (três) Poderes. 
 
§ 3º Consideram-se membros do Tribunal de Contas da União, para os efeitos 
desta Lei, os Ministros, os Auditores de que trata o § 4º do art. 73 da 
Constituição Federal e os Subprocuradores-Gerais e Procuradores do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 

 

 



Mario Manoel 
Coelho de Mello

Presidente do Conselho do 
Tribunal de Contas do 

Amazonas
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Seção II  

Da Organização das Entidades  

Art. 5º A estrutura organizacional das entidades de que trata esta 
Lei será constituída de conselho deliberativo, conselho fiscal e 
diretoria executiva, observadas as disposições da Lei 
Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. 

“Art. 5º ....................................................................................................... 

..................................................  

§ 8º A remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos 
membros das diretorias executivas das entidades fechadas de 
previdência complementar serão fixadas pelos seus conselhos 
deliberativos em valores compatíveis com os níveis 
prevalecentes no mercado de trabalho para profissionais de 
graus equivalentes de formação profissional e de especialização, 
observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição 
Federal. 

§ 8º A remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros 
das diretorias executivas das entidades fechadas de previdência 
complementar serão estabelecidas pelos seus conselhos deliberativos, 
em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no mercado de 
trabalho para profissionais de graus equivalentes de formação 
profissional e de especialização. 

§ 9º A remuneração dos membros dos conselhos deliberativo e 
fiscal é limitada a 10% (dez por cento) do valor da remuneração 
dos membros da diretoria executiva. 

...........................................................................................................” (NR) 

§ 10. Os requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 20 da Lei 
Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, estendem-se aos 
membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades 
fechadas de previdência complementar. 

 

§ 11. As entidades fechadas de previdência complementar 
poderão criar, observado o disposto no estatuto e regimento 
interno, comitês de assessoramento técnico, de caráter 
consultivo, para cada plano de benefícios por elas administrado, 
com representação paritária entre os patrocinadores e os 
participantes e assistidos, sendo estes eleitos pelos seus pares, 
com as atribuições de apresentar propostas e sugestões quanto 
à gestão da entidade e sua política de investimentos e à situação 
financeira e atuarial dos respectivos planos de benefícios e de 
formular recomendações prudenciais a elas relacionadas. 

 



Mario Manoel 
Coelho de Mello

Presidente do Conselho do 
Tribunal de Contas do 

Amazonas
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Art. 8º Além da sujeição às normas de direito público que decorram de sua 
instituição pela União como fundação de direito privado, integrante da sua 
administração indireta, a natureza pública das entidades fechadas a que se 
refere o § 15 do art. 40 da Constituição Federal consistirá na: 

“Art. 8º As entidades fechadas de que trata o art. 4º desta Lei, observado o disposto 
nesta Lei e nas Leis Complementares nºs 108, de 29 de maio de 2001, e 109, de 29 de 
maio de 2001, submetem-se às demais normas de direito público exclusivamente no que 
se refere à: 

I - submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos; I - submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos aplicável às 
empresas públicas e às sociedades de economia mista; 

II - realização de concurso público para a contratação de pessoal, no caso de 
empregos permanentes, ou de processo seletivo, em se tratando de contrato 
temporário, conforme a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993 ; 

..........................................................................................................” (NR) 

III - publicação anual, na imprensa oficial ou em sítio oficial da administração 
pública certificado digitalmente por autoridade para esse fim credenciada no 
âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil), de seus 
demonstrativos contábeis, atuariais, financeiros e de benefícios, sem prejuízo 
do fornecimento de informações aos participantes e assistidos dos planos de 
benefícios e ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência 
complementar, na forma das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29 de 
maio de 2001. 

 

Art. 9º A administração das entidades fechadas de previdência complementar 
referidas no art. 4º desta Lei observará os princípios que regem a administração 
pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo adotar 
mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos, de 
forma a otimizar o atendimento aos participantes e assistidos e diminuir as 
despesas administrativas. 

 

§ 1º As despesas administrativas referidas no caput deste artigo serão 
custeadas na forma dos regulamentos dos planos de benefícios, observado o 
disposto no caput do art. 7º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 
2001, e ficarão limitadas aos valores estritamente necessários à 
sustentabilidade do funcionamento das entidades fechadas de previdência 
complementar. 

 

§ 2º O montante de recursos destinados à cobertura das despesas 
administrativas será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do 
disposto neste artigo. 

 

 



Mario Manoel 
Coelho de Mello

Presidente do Conselho do 
Tribunal de Contas do 

Amazonas
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Art. 10. As entidades fechadas de previdência complementar 
referidas no art. 4º desta Lei serão mantidas integralmente por 
suas receitas, oriundas das contribuições de patrocinadores, 
participantes e assistidos, dos resultados financeiros de suas 
aplicações e de doações e legados de qualquer natureza, 
observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal. 

 

Art. 11. A União, suas autarquias e fundações são responsáveis, 
na qualidade de patrocinadores, pelo aporte de contribuições e 
pelas transferências às entidades fechadas de previdência 
complementar das contribuições descontadas dos seus 
servidores, observado o disposto nesta Lei e nos estatutos 
respectivos das entidades. 

“Art. 11. ..................................................................................................... 

§ 1º As contribuições devidas pelos patrocinadores deverão ser 
pagas de forma centralizada pelos respectivos Poderes da 
União, pelo Ministério Público da União e pelo Tribunal de 
Contas da União. 

.................................................................................................................... 

§ 2º O pagamento ou a transferência das contribuições após o 
dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência: 

 

I - enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os 
tributos federais; e 

 

II - sujeita o responsável às sanções penais e administrativas 
cabíveis. 

 

 § 3º As transferências referidas no caput deste artigo incluirão: 

 I - as contratadas pelo servidor para cobertura de riscos de invalidez ou 
morte; e 

 II - as referidas no § 4º do art. 16 desta Lei.” (NR) 

  

 



Mario Manoel 
Coelho de Mello

Art. 17. O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei 
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, discriminará o 
percentual da contribuição do participante e do patrocinador, 
conforme o caso, para cada um dos benefícios previstos no 
plano de benefícios, observado o disposto no art. 6º da Lei 
Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. 

 

§ 1º O plano de custeio referido no caput deverá prever parcela 
da contribuição do participante e do patrocinador com o objetivo 
de compor o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários 
(FCBE), do qual serão vertidos montantes, a título de 
contribuições extraordinárias, à conta mantida em favor do 
participante, nas hipóteses e na forma prevista nesta Lei. 

 

§ 2º As contribuições extraordinárias a que se refere o § 1º serão 
vertidas nas seguintes hipóteses: 

 

I - morte do participante;  

II - invalidez do participante;  

III - aposentadoria nas hipóteses dos §§ 4º e 5º do art. 40 da 
Constituição Federal; 

 

IV - aposentadoria das mulheres, na hipótese da alínea “a” do 
inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal ; e 

 

V - sobrevivência do assistido.  

§ 3º O montante do aporte extraordinário de que tratam os 
incisos III e IV do § 2º será equivalente à diferença entre a 
reserva acumulada pelo participante e o produto desta mesma 
reserva multiplicado pela razão entre 35 (trinta e cinco) e o 
número de anos de contribuição exigido para a concessão do 
benefício pelo regime próprio de previdência social de que trata 
o art. 40 da Constituição Federal. 

 

 



Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995 LEI Nº 14.463, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 
 Art. 3º A Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: 
Art. 4º. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal 
do imposto de renda poderão ser deduzidas: 

“Art. 4º ....................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 

VII - as contribuições para as entidades fechadas de previdência 
complementar de natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 
da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte, 
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados 
aos da Previdência Social.                (Redação dada pela Lei nº 
13.043, de 2014)  

VII - as contribuições para as entidades fechadas de previdência 
complementar de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, 
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios 
complementares assemelhados aos da Previdência Social. 

 ..........................................................................................................” (NR) 
Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a 
diferença entre as somas: 

“Art. 8º ....................................................................................................... 

 .................................................................................................................... 
II - das deduções relativas: II - ............................................................................................................... 

 .................................................................................................................... 

i) às contribuições para as entidades fechadas de previdência 
complementar de natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 
da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte, 
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados 
aos da Previdência Social.                     (Redação dada pela Lei 
nº 13.043, de 2014) 

i) às contribuições para as entidades fechadas de previdência 
complementar de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, 
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios 
complementares assemelhados aos da Previdência Social. 

 



Alterações promovidas pelo Congresso

• A Lei promulgada contém as seguintes alterações, em relação 
ao texto original da MPV 1119:

• A) equiparação de tratamento quanto ao cálculo do benefício especial para todos os termos de 
opção firmados até 30 de novembro de 2022, considerando-se a diferença entre a média 
aritmética simples das maiores remunerações correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência.

• B) para os termos de opção firmados a partir de 1º de dezembro de 2022, o BE será apurado a 
partir da média aritmética simples das remunerações correspondentes a 100% (cem por cento) 
de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência.

• Quanto a esse ponto, embora a regra seja mais benéfica para os que optarem até 30.11.2022, 
persiste, no caso de servidores oriundos de RPPS de Estados, DF e Municípios que venham a 
assumir cargos federais, critério prejudicial, que ignora o teor da alteração aprovada pelo 
Senado na forma da PEC Paralela à EC 103.



• C) art. 3º, § 3º da Lei 12.618: cálculo do fator de conversão
• O PLV assegurou para os termos de opção firmados até 30 de novembro de 2022, o 

mesmo critério adotado para quem optou até 2021
• 1. igual a 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) (35 anos x 13) , quando se tratar de servidor titular de 

cargo efetivo da União ou membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União, do Ministério 
Público da União ou da Defensoria Pública da União, se homem; 

• 2. igual a 390 (trezentos e noventa) (30 anos x 13), quando se tratar de servidor titular de cargo efetivo ou 
membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União ou da 
Defensoria Pública da União, se mulher, ou servidor titular de cargo efetivo de professor da educação 
infantil e do ensino fundamental; ou 

• 3. igual a 325 (trezentos e vinte e cinco) (25 anos x 13), quando se tratar de servidor titular de cargo efetivo 
da União de professor da educação infantil e do ensino fundamental, se mulher; e 

• para os termos de opção firmados a partir de 1º de dezembro de 2022: igual a 520 
(quinhentos e vinte) (40x13) (mantendo, portanto, a regra originalmente prevista pela 
MPV, mas apenas para quem optar pelo BE após o prazo de migração (oriundo de outros 
RPPs).

• D) Inserido novo art. 3º alterando a Lei nº 9.250 (imposto de renda), para 
assegurar a dedução de contribuições individuais para as Funpresp’s, 
independentemente de sua “natureza privada” atribuída pela MPV 1119.



• O texto aprovado pelo Senado garantiu isonomia de tratamento 
entre os que optarem até 30.11.2022 e os que optaram 
anteriormente, inclusive durante a vigência da MPV 1119:

• Quanto ao cálculo da média a ser utilizada para fins de incidência do 
Fator de Conversão

• Quanto ao tempo de total de contribuição (TT) a ser considerado para 
fins de apuração do fator de conversão.

• Quanto ao direito à contagem de tempo de serviço público estadual ou 
municipal sujeito ao RPPS.

• Quanto à dedução das contribuições para fins de imposto de renda.



• No entanto, não foram equacionados
• A garantia de contagem de todo o tempo de serviço público, 

contributivo ou não, anterior a 1994, visto que os órgãos só estão 
considerando o tempo a partir de 1993 (EC 3) ou 1994 para essa 
finalidade.

• A garantia de contagem do tempo de serviço militar para fins de 
cálculo do benefício especial

• A perda da natureza pública das Funpresp’s

• A possibilidade de que dirigentes das Funpresp’s possam receber 
remuneração acima do teto de remuneração do serviço público



Vantagens e Desvantagens em 
permanecer no RPPS

Vantagens Desvantagens ou riscos

Vínculo com a União (regime público); --

Aposentadoria integral, calculada com base

na última remuneração, ou com base na

média das remunerações correspondentes a

100% do período de contribuição para RPPS

e RGPS;

Congelamento salarial “de fato”, sem reposição

de perdas;

Proteção plena do direito adquirido ao

provento, quanto implementados os

requisitos para aposentadoria;

Alíquota efetiva de até 16,5% incidente sobre

toda a remuneração, com riscos de elevação



Vantagens Desvantagens ou riscos
Garantia constitucional da paridade para quem

se aposentar pelas regras de transição com

integralidade, ou de reajuste do provento, se

calculado pela média, pelas regras do RGPS

Paridade mitigada em caso de instituição de

gratificações e indenizações não extensivas aos

inativos;

Solidariedade vinculada à sustentabilidade do

RPPS e redução do risco de “contribuição

extraordinária”.

Cobrança de contribuição sobre o provento de

inatividade na parcela acima de um salário-

mínimo em caso de déficit atuarial (já existente);

Unidade do serviço público; Risco intertemporal de alterações em caso de não

migração, já que as decisões futuras sobre o

regime de paridade e integralidade afetarão

clientelas e processo de redução, e não contarão

com o apoio, solidariedade ou simpatia de

pessoas não pertencentes ao regime.



Reajustes no serviço público pós EC 41 x reajustes no 
RGPS

Fonte: Tabelas de Remuneração / MPDG/ME e Legislação Federal. Elaboração: Diálogo Institucional

CARGO jan/04 jan/10 jan/15 jan/22
ACRESC. 

2022/2004

ACRESC. 

2022/2010

ACRESC. 

2022/2015

MIN STF 17.343,71 25.725,00 33.763,00 39.293,38 126,56% 52,74% 16,38%

DELEGADO PF 9.434,44 19.699,82 22.805,00 30.936,91 227,91% 57,04% 35,66%

AUDITOR FISCAL RECEITA FEDERAL* 7.707,91 18.260,00 22.516,88 30.303,62 293,15% 65,96% 34,58%

DIPLOMATA - MIN PRIMEIRA CLASSE 7.100,63 17.347,00 21.391,10 27.369,67 285,45% 57,78% 27,95%

ADVOGADO DA UNIÃO** 7.961,21 18.260,00 22.516,94 31.639,87 297,43% 73,27% 40,52%

PROF. TITULAR DOUTOR/DE 7.247,75 10.446,61 16.868,07 20.530,01 183,26% 96,52% 21,71%

PGPE NIVEL SUPERIOR 2.030,44 3.050,55 5.691,50 6.349,24 212,70% 108,13% 11,56%

ANALISTA JUD (FINAL) 4.948,07 10.495,99 13.278,95 18.701,52 277,96% 78,18% 40,84%

CONSULTOR SENADO*** 15.377,40 17.684,01 25.063,08 35.114,14 128,35% 98,56% 40,10%

TETO RGPS 2.400,00 3.467,40 4.663,75 7.087,22 195,30% 104,40% 51,96%

* considerado Bonus de 35% inativos

** considerado valor mínimo de honorários sucumbenciais pago a inativos 

*** consideradas parcelas de caráter geral.



Alíquotas em vigor – RPPS e RGPS 
(2022)

REGIME FAIXA DE RENDA
Alíquota 

nominal

CONTR. 

TOTAL

Alíquota 

efetiva

RPPS

A partir de R$47.333,47 22,00% R$7.944,53 16,78%

Até R$ 47.333,46 19,00% R$7.944,52 16,78%

Até R$24.273,57 16,50% R$3.563,15 14,68%

Até R$12.136,79 14,50% R$1.560,58 12,86%

RPPS e 

RGPS

Até R$7.087,22 14,00% R$828,39 11,69%

Até R$3.641,04 12,00% R$345,92 9,50%

Até R$2.427,35 9,00% R$200,28 8,25%

Até R$1.212,00 7,50% R$90,90 7,50%



Vantagem contributiva da migração em 2022 - exemplo
SITUAÇÃO ATUAL

CONTR. RPPS CONTR RPPS CONTR. EFPC TOTAL

IDADE ATUAL 45

REM MENSAL 27.303,62

TEMPO FALTANTE 20

CONTR. ATIVO 4.063,10                  828,39              2.320,81            3.149,20             

CONTR. ATIVO 20 ANOS 1.056.407,07          215.381,27      603.410,00       818.791,27        237.615,79     

CONTR. INATIVO 3.234,71                  

CONTR. INATIVO ATÉ 80 ANOS 841.025,80             -                     -                      -                       841.025,80     

TOTAL 1.078.641,59  

SITUAÇÃO ATUAL

CONTR. RPPS CONTR RPPS CONTR. EFPC TOTAL

IDADE ATUAL 50

REM MENSAL 27.303,62

TEMPO FALTANTE 15

CONTR. ATIVO 4.063,10                  828,39              2.320,81            3.149,20             

CONTR. ATIVO 15 ANOS 792.305,30             161.535,95      452.557,50       614.093,45        178.211,85     

CONTR. INATIVO 3.234,71                  

CONTR. INATIVO ATÉ 80 ANOS 841.025,80             -                     -                      -                       841.025,80     

TOTAL 1.019.237,64  

OPTANTE
AUDITOR FISCALCRITÉRIO DIFERENÇA

CRITÉRIO AUDITOR FISCAL
OPTANTE

DIFERENÇA



Vantagens e desvantagens no caso de opção pelo teto do 
RGPS

Vantagens – em todos os casos Desvantagens – em todos os casos

Proporcionalidade do BE com base no tempo de

contribuição para o RPPS até a data da opção.

Tempo de contribuição (inclusive estatutário) anterior a 1994 é ignorado para

cálculo do BE, acarretando redução no Fator de Conversão

Resolução Conjunta nº 3-STF/PGR - art. 2º, § 3º:

“para efeito de cálculo do TC [tempo de contribuição], será considerado todo o período

contributivo para os regimes próprios de que trata o caput, inclusive os períodos anteriores à

competência julho de 1994”.

Parecer JL—03:

“somente será considerado o período contributivo a partir da competência julho de 1994,

efetivamente pago”;

Benefício especial calculado proporcionalmente ao

tempo de contribuição, com base na média das

maiores remunerações percebidas

correspondentes a 80% do tempo de contribuição,

corrigidas mês a mês.

Cálculo do BE pela média do tempo desde 1994 inclui períodos com

defasagem remuneratória alta (e que, mesmo atualizados monetariamente,

rebaixam a média).

Cálculo do BE considerando valor real, mês a mês,

das remunerações percebidas

Duração do BE é vinculada ao tempo de gozo da aposentadoria ou pensão

concedida pelo RPPS – não há resgate de “saldo” da conta

Natureza “compensatória”, não previdenciária, do

BE

Fragilidade jurídica da natureza jurídica do BE como parcela compensatória

e não previdenciária
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Vantagens Desvantagens ou riscos

Garantia de reajuste anual do BE

pela variação do INPC

Fragilidade jurídica da garantia de

correção do BE pela inflação

passada ou INPC.

Isenção de contribuição para

RPPS sobre o benefício especial

Fragilidade jurídica da não incidência

de contribuição sobre o BE.

Em caso de contribuição do

inativo ao RPPS sobre parcela

acima de 1 sm, não incidência

sobre o BE

Fragilidade jurídica da não incidência

de contribuição sobre o BE.

Em caso de contribuição

extraordinária, não incidência

sobre o BE

Fragilidade jurídica da não incidência

de contribuição sobre o BE.



Vantagens Desvantagens ou riscos
pensão por morte integral (sobre o BE),

sem aplicação da regra de cálculo (60+10% por

dependente, sem reversibilidade)

Fragilidade jurídica do direito à pensão

Possibilidade de exclusão do BE da

aplicação do “teto” do serviço público, por

ter “caráter compensatório”, não

remuneratório/previdenciário.

Fragilidade jurídica de interpretações que

venham a considerar o BE como extra teto.

Por exemplo: o PL que regulamenta o teto,

não explicita a exclusão.

Área técnica do TCU considera que deve

estar sujeito ao teto





Em caso de adesão ao Funpresp
• Vantagens:

• Contribuição regular do patrocinador igual à do participante – máximo de 8,5%
• rentabilidade de 100% sobre a contribuição individual

• Possibilidade de acumulação em conta individual vinculada ao tempo de contribuição
• Possibilidade de aportes adicionais (contribuição facultativa de 2,5% no mínimo)
• Correção anual do benefício pelo IPCA
• Tributação regressiva, com redução de alíquota do Imposto de Renda
• Benefício proporcional, portabilidade ou resgate das contribuições, em caso de 

mudança de desvinculação do RPPS.
• Possibilidade de manter a filiação como Autopatrocinado
• Taxas de carregamento e administração menores que na previdência privada

• Desvantagens
• Resgate da parcela do patrocinador condicionado a tempo de filiação, limitado a 70% 

após 20 anos de filiação ao RPC
• Em caso de sobrevida acima do previsto na nota atuarial (e.g 85 anos), redução do 

rendimento pago ao beneficiário em 20% (FUNPRESP-EXE) ou 30% (FUNPRESP-
JUD).



Plano de Benefícios – Funpresp-Exe

• DO BENEFÍCIO POR SOBREVIVÊNCIA DO ASSISTIDO

• Art. 25. O Benefício por Sobrevivência do Assistido será concedido ao Assistido que sobreviver ao prazo 
de pagamento da Aposentadoria Normal, da Aposentadoria por Invalidez, da Pensão por Morte do 
Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado ou da Pensão por Morte do Participante 
Assistido, conforme o caso.

• § 1º O Benefício por Sobrevivência do Assistido corresponderá a uma renda vitalícia, baseada em 
parcela do FCBE, com valor inicial equivalente a 80% (oitenta por cento) da última prestação mensal 
percebida pelo Assistido relativa à respectiva Aposentadoria Normal, Aposentadoria por Invalidez, 
Pensão por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado, ou Pensão por Morte 
do Participante Assistido, conforme o caso.

• ......................................

• § 5º O valor do Benefício por Sobrevivência do Assistido devido a Beneficiários será rateado entre estes 
em partes iguais e a cota individual correspondente a cada Beneficiário lhe será paga até a perda da 
condição de Beneficiário.

• § 6º Na hipótese de perda do direito ao Benefício por Sobrevivência do Assistido, a cota individual do 
Beneficiário será automaticamente revertida em favor dos Beneficiários remanescentes.

• § 7º O Benefício por Sobrevivência do Assistido não será devido, em hipótese alguma, aos Beneficiários 
do Participante Ativo Alternativo que tenha se tornado Participante Assistido. 



Riscos inerentes à filiação à Previdência 
Complementar

a) complementação de renda proporcional ao tempo de contribuição após a opção pelo 
regime complementar pode não assegurar reposição adequada de renda - insuficiência 
do benefício complementar frente à remuneração da atividade. 

b) baixa rentabilidade da previdência complementar no longo prazo; 

c) possível má gestão ou desvio de recursos do Funpresp; 

d) elevação de custos de administração ou carregamento do plano de benefícios;

e) aumento da contribuição extraordinária para o Fundo de Cobertura de Benefícios 
Extraordinários (FCBE), para cobertura de riscos (morte do participante; invalidez do 
participante; aposentadoria especial; aposentadoria antecipada das mulheres; 
sobrevivência do assistido)



EC 103/2019 – art. 4º,§ 8º

• § 8º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos
proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 6º ou no inciso I do § 2º
do art. 20, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias
permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das
vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios:

• I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa
variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que
se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária
proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou
intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;

• II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores
de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da
remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor atual de
referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples do
indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição,
contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior,
ao tempo total de percepção da vantagem.



Conclusão

• Adesão à previdência complementar é necessária para quem ingressou após 2013

• Não existe uma solução única para todos – cada caso é um caso

• Sistema contributivo do RPPS ainda não foi julgado pelo STF

• Política remuneratória no serviço público gera incerteza: congelamento x reposição 
salarial

• Regras de cálculo do Fator de Conversão implicam perda de até 20% para quem 
ingressou no Serviço Público antes de 1994

• Para servidores com menos de 50 anos, idade mínima de 65 anos para aposentadoria 
implica pelo menos 15 anos de contribuição futura, o que é forte motivação para 
migração em face da contribuição de ativos e inativos devida ao RPPS

• Para quem ingressou antes de fev/out 2013, a opção pelo teto do RGPS e BE
• Implica em renúncia a direito constitucionalmente assegurado, mas que não está sendo respeitado 

(paridade/integralidade)
• Depende de um voto de confiança nas regras atuais sobre contribuição e reajustes do BE
• Implica em confiar na previdência complementar como investimento e na sua gestão
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