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Regime Próprio de Previdência social 

 

Regime Geral da Previdência Social 

 

 

 

REQUISITOS: 

                      -  35H/30M - de contribuição 

                      - 60H/55M – de idade 

                      - 10 anos de serviço público 

                      -   5 anos no cargo 

Proventos(RMI) : Média (teto servidor) até 03/02/2013. Reajuste 

sem paridade. A partir de 04/02/2013 teto do INSS e PC. 

REQUISITOS: 

                  - 35H/30M – de contribuição 

RMI: Média X FP (teto do RGPS) 



Regime Próprio de Previdência Social 

REGRAS GERAIS PARA APOSENTADORIA: 

1. PARA QUEM INGRESSOU A PARTIR DE 01/01/2004 ATÉ 

03/02/2013 

Regra permanente, art.40, CF . (Média dos vencimentos. Sem 

último salário e sem paridade. Sem aplicação do teto do  INSS. 

Reajuste do RGPS) 

2. PARA QUEM INGRESSOU ATÉ 31.12.2003: 

Regra de transição, art. 6º da EC nº 41; 

Regra permanente, art.40, CF. 

 

3. PARA QUEM INGRESSOU ATÉ 16.12.1998: 

Regra de transição, art. 6º da EC nº 41; 

Regra de transição, art. 2º da EC nº 41; 

Regra de transição, art. 3º da EC nº 47; 

Regra permanente, art. 40 da CF. 

 



Regime Próprio de Previdência Social 

REGRAS GERAIS PARA APOSENTADORIA: 

 

4. PARA QUEM INGRESSOU A PARTIR DE 04/02/2013: 

Regra permanente, art.40, CF . 

 - Média dos vencimentos até o teto do INSS. Reajuste igual ao 

RGPS 

-Critérios: Tempo de Contribuição:  35 h/30m 

                - Idade:  60 anos(h) e 55 anos(m) 

                - Serviço Público: 10 anos  

                - No  cargo : 5 anos 

   

- Acima do teto, Previdência Complementar(FUNPRESP) 

 

 

 



    Regra Permanente 

 

            a)Aposentadorias 

            

              - Tempo de contribuição com 

idade 

 

               - Idade 

 

               - Compulsoriamente  

 

               - Invalidez permanente 

                

            b) Pensão 

             





Regra de transição 

-Proventos integrais e paridade (servidor admitido  

até 31/12/03), calculados com base na remuneração do 

servidor no cargo, com as seguintes condições: 

           - 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher 

           - 35 anos de contribuições(H) e 30 anos(M) 

           - 20 anos de efetivo exercício no serviço público 

           - 10 anos de efetivo exercício na carreira 

           - 5 anos no cargo  

                 

        

 

       - Pensão: paridade (?) .Vácuo da EC 47 (Pensões concedidas 

com base nesta opção serão reajustadas por critérios fixados em lei)  



-Regra de transição (servidor admitido até 16/12/1998) 

Proventos integrais e paridade, com compensação     de 

tempo de contribuição por idade, quando atender os  

seguintes  critérios: 

                     - 60/55 anos de idade 

                     - 35/30 anos de contribuição 

                     - 25 anos de serviço público 

                     - 15 anos de carreira 

                     - 5 anos no cargo 

 

   Fórmula: 95 para Homem e 85 para mulher 

 - Pensão: contemplada paridade (par. único, art. 3º, EC 

47) 

       



 

 

 

 

 

Aposentadoria por Invalidez 

 

 
EC 70 – Para quem foi admitido até 31/12/2003 

 
Terá direito ao vencimento integral/proporcional e com 

paridade,  inclusive Pensão 

 

 

Todas as aposentadorias que foram concedidas ou venham 

a ser Concedidas, a partir de 2004. 

 

 

 

 

  



Aposentadoria por Invalidez 
 

  
EC 70 – Para quem  foi admitido até 31/12/2003 

ON 06/2012 

Os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro 

de 2003 poderão ser aposentados por invalidez permanente, conforme 

o disposto no inciso I, do §1º, do art. 40 da Constituição Federal, nas 

seguintes situações: 

 

I - por invalidez permanente para o exercício de cargo público, quando 

declarado por meio de laudo da perícia oficial em saúde, com proventos 

integrais, se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional 

ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma do § 1º do art. 186 

da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 

 

II - por invalidez permanente para o exercício de cargo público, quando 

declarado por meio de laudo da perícia oficial em saúde, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição. 



FUNPRESP 

 

 



Regime Próprio de Previdência Social -RPPS  

-Regime financeiro 

orçamentário/caixa  

-Ente público 

assume total 

responsabilidade 

-Regras 

permanentes e 

transitórias 

preservadas, sem 

teto do RGPS 

 

-Fundo capitalizado 

-Criação de fundo 

previdenciário (ativo) 

-Criação de fundo financeiro 

(aposentados e pensionistas) 

- Responsabilidade do ente 

público nos dois fundos em 

decorrência de déficit 

- Regras permanentes e 

transitórias preservadas, sem 

teto do RGPS 

 

 

- Fundo capitalizado 

- Aplicação dos $14,15,16,      

do art. 40 

- Lei 12.618/12 

Plano CD 

-Aplicação do teto do 

RGPS 

-Ente público sem 

responsabilidade, caso 

tenha déficit(sem déficit) 

- Regras permanentes e 

transitórias preservadas 

somente até o teto do 

RGPS 

 

 

RPPS Sem Fundo/unidade gestora RPPS com Prev. Complementar 

RPPS com fundos de 

bens, direitos e ativos  

Art. 249 CF/Lei 9717 



PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES  

Contribuição 

Servidor 

Fundo Individual 

de Reserva 

Aposentadoria  

  Fundo de Cobertura de 

Benefícios Extraordinários 

FCBE 

Fundo de Despesa Administrativa  

ESQUEMA ILUSTRATIVO/CONTRIBUTIVO DA PROPOSTA PARA O 

PLANO DE BENEFÍCIOS DA FUNPRESP 

Contribuição 

União 

 

A entidade sujeita-se às demais regras das LC nº 108 e 109/2001. 

8,5% 
8,5% 



PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES 

Fundo de Cobertura de 

Benefícios Extraordinárias 

FCBE 

 

As contribuições extraordinárias  serão vertidas nas seguintes 

hipóteses: 

I - morte do participante; 

II - invalidez do participante; 

III - aposentadoria nas hipóteses:portadores de deficiência, atividades 

de Riscos, e condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física; 

 IV -  aposentadoria das mulheres; 

V - sobrevivência do assistido. 

 

 



 

 DESTINAÇÃO 

 

  Total                                                            17,00%                 100% 

 

-Taxa de carregamento                                1,19%                7,00% 

 

- FCBE                                                            3,66%                 21,53% 

 

- Reserva Acumulada pelo Participante     12,15%                71,47% 



D 
d 

Início das Operações de 

cada FUNPRESP 

Posse em data igual ou posterior Posse em data anterior 

Regras do RPPS 

inalteradas 

Adesão 

voluntária à 

FUNPRESP 

Benefício Especial 

(RPPS): Proporcional ao 

“Direito Acumulado” 

Cobertura RPPS: 

Até o Teto RGPS 

Adesão à 

FUNPRESP 

Não adesão à 

FUNPRESP 

FUNPRESP: 

Benefício 

Complementar 

Regras de Transição 

16 



PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES 

 Serviço passado: 

-Benefício proporcional(Benefício especial), quando da 

elegibilidade do benefício 

-Benefício proporcional será proporcional à diferença 

 entre o salário do regime próprio de previdência social 

e o teto do mesmo regime  

- Atualizado pelo IPCA 



 Serviço passado: 

-Valor do Benefício Especial(VBE): 

- VBE: Média (remunerações: 80% das maiores,  

anterior à data de opção) – o limite (teto do RGPS) X 

Fator de Conversão 

                   TC 

     FC =------------ 

                 455/390/325  

Onde: 

       FC: Fator de Conversão 

       TC=Quantidade de remunerações efetuadas pelo 

servidor para o regime de que trata o art. 40 



 

Funpresp 

Contribuição: 11% do 

servidor e  22%  da 

União 

 

Para quem recebe 

até o teto (RGPS) 

Opcional para quem quer aderir, 

porém sem contribuição da União 

Benefícios 

-Aposentadoria por tempo de contribuição com idade  -requisitos/reajuste 

-Aposentadoria por invalidez 

-Aposentaria por idade 

-Aposentadoria compulsória 

-Pensão  

 

 



 

Funpresp 

Contribuição: 11% do 

servidor  e  22%  da 

União até o teto 

 

Para quem recebe 

acima do teto 

(RGPS) 

Opcional para quem quer aderir, 

com participação da União 

Benefícios 

- Até o teto: Aposentadoria por tempo de contribuição com idade  -

requisitos/reajuste 

-Aposentadoria por invalidez 

-Aposentaria por idade 

-Aposentadoria compulsória 

-Pensão  

 

 

 

 



 



 

 

-Garantia de aposentadoria vitalícia duvidosa (nenhum outro plano 

de previdência complementar, adotado em qualquer estatal da União, 

está formatado de maneira tão afastado dos ideais previdenciários) 

        

 

-Previsão de mutualismo dos benefícios de risco duvidoso. 

Patrocinador não tem nenhuma responsabilidade, caso o fundo 

(FCBE) se esgote.  

 

 

-Ausência de previsão para servidores com remuneração menor que 

o teto e que poderá progredir na escala salarial, sem a cobertura para 

este período. 

 

 



 

 

 

 

-Dificuldade no estabelecimento da estrutura 

organizacional, com a questão da representatividade dos 

participantes. Os membros indicados poderão não ser 

participantes do fundo, sem comprometimento com a 

entidade 

 

 

-Não haverá motivação para os  bons profissionais. Qual 

a atratividade?  Exemplo das estatais em 1977(BB, CEF, 

Petrobrás etc) 

 

 

 

 
 

 



 

 

-Em função da Portabilidade, FGTS, participação nos 

lucros etc haverá desestímulo para o serviço público. Os 

que vierem não terão compromisso. Exigirá grande 

esforço de gestão para atrair bons profissionais 

 

-Diversos Regimes de Previdência Complementar, face ao 

não estabelecimento de regra geral. Certamente teremos 

dezenas/centenas de regimes nos Estados e municípios 

-Diferente do RPPS, hoje existente, disciplinado e 

regulamentado pelo Art. 249 da CF e pela Lei 9.717/98 

 

-Insegurança jurídica, pois não há representatividade na 

Diretoria, vetado no projeto 

 

 

 
 

 



FIM 

 

                      

OBRIGADO!!! 


