
Previdência Complementar
Porque a gestão dos recursos previdenciários é ruim para o Estado 

Brasileiro e é boa para o mercado financeiro???

BENEFÍCIO INDEFINIDO!!!
• QUE É UM BENEFÍCIO INDEFINIDO?

• PODE SER BENEFÍCIO NENHUM?
• VOCÊ DE SADIA CONSCIÊNCIA TRABALHARIA UMA VIDA INTEIRA COM A EXPECTATIVA 

DE RECEBER NA APOSENTADORIA UM BENEFÍCIO INDEFINIDO???

• PORQUE NÃO UM BENEFÍCIO MÍNIMO DEFINIDO???!!!



O caminho menos ruim para os
novos servidores é a adesão ao

FUNPRESP

Lembrar ainda que por modesto que seja o 
retorno do FUNPRESP, diante da 

remuneração limitada ao RGPS, poderá
assumir contornos relevantes no 

financiamento da aposentadoria do 
servidor.



TENHAM SEGURANÇA QUE AO 
CONTRÁRIO DOS ANTIGOS 

MONTEPIOS O FUNPRESP NUNCA 
QUEBRARÁ, QUEM PODERÁ PERDER 
ESSÊNCIA PATRIMONIAL SÃO SEUS 
PARTICIPANTES, NUNCA O FUNDO. 



APESAR DA BOA INTENÇÃO É PRECISO
ESTABELECER REGRAS CLARAS DE
MANUTENÇÃO DO PATROCINADOR E
DAS CONDIÇÕES DO PATROCÍNIO
EVOLUINDO, INCLUSIVE PARA O
ESTABELECIMENTO DE UM
BENEFÍCIO MÍNIMO DEFINIDO
(Participação mais efetiva traduzida em
valores, flexibilização das alíquotas de
contrapartida. Transição de sistemas
mais amena!)



LEI Nº 12.618, DE 30 DE ABRIL DE 2012.
Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de
cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa o limite máximo para a
concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da
Constituição Federal; autoriza a criação de 3 (três) entidades fechadas de previdência
complementar, denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público
Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), Fundação de Previdência Complementar do Servidor
Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência Complementar
do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud); altera dispositivos da Lei no
10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras providências. ...

CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
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.
Parágrafo único. 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.



§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam 
regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de 
cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem 
concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 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)

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 
poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da 
publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência 
complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)



Sob este título de CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
está escondido o crime contra o serviço

público do BENEFÍCIO INDEFINIDO
O que de fato caracteriza este regime de
poupanças é o

BENEFÍCIO INDEFINIDO



AS OSCILAÇÕES DE MERCADO
SOBRE A CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS PROVOCAM UMA
IMEDIATA ALTERAÇÃO NA
POUPANÇA INDIVIDUAL DO
PARTICIPANTE E, EM
CONSEQÜÊNCIA UMA IMEDIATA
SENSIBILIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO
FINANCEIRA PESSOAL. NÃO TEM
SAÍDA POIS A CD ENCAMINHA PARA
ISSO!



Então é preciso esclarecer a todos que o
FUNPRESP não é um regime de

aposentadoria
O FUNPRESP é uma MODALIDADE DE
POUPANÇA E INVESTIMENTOS, totalmente
sujeita as variações especulativas do mercado
financeiro, cuja diferenciação das poupança
100% privadas é a participação do poder
público com CONTRIBUIÇÃO PARITÁRIA até o
limite de estabelecido em lei e em
contrapartida este mesmo poder público
(político) tem o comando sobre o
investimento do conjunto de participantes.



BENEFÍCIO INDEFINIDO
Trabalhar uma vida, contribuir até 40 anos,
na expectativa de um BENEFÍCIO
INDEFINIDO!!!???

Que propiciará o pagamento das
aposentadorias por prazo definido jogando
o participante, se sobreviver além do prazo
estipulado, por conta de um percentual
garantidor cujas regras de valor e prazo de
pagamento não estão claras.



Não se pode esperar do servidor que, diante
de um mercado financeiro que já
historicamente agredido por crises locais e
mundias que transformaram em pó o saldo
dos investimentos e poupanças populares, a
credibilidade e a tranquilidade de basear a
sustentação do padrão de vida razoável
conquistado durante a vida funcional ativa,
em saldos de poupanças individuais de
LONGUÍSSIMO PRAZO administradas em um
mercado especulativo e com histórico de
quebras!



A fase de aposentadoria demanda, no
mínimo, uma garantia razoável em relação ao
padrão de vida conquistado durante a fase
laboral. O que não acontece no regime de
previdência complementar. A real definição
da Lei que institui o FUNPRESP é a limitação
das aposentadorias dos servidores públicos
ao mesmo valor do RGPS, muito embora o
servidor tenha inequivocamente
demonstrado a disposição de contribuir sobre
o total de sua remuneração para o RPPS.



Aí é que entra o interesse do
mercado financeiro nas poupanças
geradas a partir dos investimentos
dos Servidores públicos e os demais
interesses que daí decorrem
inclusive no comando destas
entidades de “Natureza Pública”,
que agora se afiguram com grande
diferença das entidades de “Direito
Público”



Como o regime baseado no
FUNPRESP lidará com crises mundais
como a de 2008 que quebrou
número relevante de fundos de
aposentadoria pelo mundo a fora???



Teremos então um novo AERUS + 
PORTUS ???

Ou será repetida a história dos 
MONTEPIOS no Brasil?



Possivelmente os defensores desta
modalidade para financiar as
aposentadorias (sem ser aposentadoria)
dirão que os novos marcos regulatórios
impedirão tais situações (ex: 1971, 1986,

2008)!
Isto é ignorar a realidade do mercado
financeiro e de investimentos em geral e
a própria dinâmica normativa em torno
da matéria. Quem dita as regras é o
mercado em seus vários momentos de
flutuação.



O Fato é que a história não sustenta
a aplicação especulativa de 

LONGUÍSSIMO PRAZO com o 
objetivo de manter BENEFÍCIO DE 

APOSENTADORIA sem uma mínima
garantia quanto a um BENEFÍCIO 
MÍNIMO DEFINIDO na parcela da 
remuneração agora chamada de 

COMPLEMENTAR.



Exemplificando uma diferença
remuneratória entre o limite do RGPS  
(R$ 4.390) de R$ 20.000,00, pergunta-se:
a) Quanto receberá mensalmente este servidor, 
quando aposentado, da FUNPRESP, após 35 anos de 
contribuição??? Existe garantia de um benefício
complementar mínimo? 
b)Por quantos anos?
c)Qual é o limitador de prazo para pagamento desta
complementação?
d) Então tem data marcada para o FIM do benefício?
e)    Extinto o benefício, qual a cobertura parcial do 
fundo coletivo? Por quanto tempo? De qual valor?



A principal pergunta:
E se a FUNPRESP for totalmente

frustrada em seus negócios, a exemplo
de um grande número de fundos de 

aposentadoria no Brasil e no mundo, e 
não conseguir pagar benefícios

complementares superiores a (por
exemplo) R$ 500,00, ela estaria
cometendo uma ilegalidade??

NÃO!!!
O BENEFÍCIO É INDEFINIDO!



A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NÃO FOI
CRIADA COM O OBJETIVO PRIMEIRO DE

FINANCIAR APOSENTADORIAS.
- Foi criada para gerar uma grande fonte de novas
poupanças de baixo custo para investimentos e,
propiciar grandes spreads ao mercado financeiro e,
quem sabe até provocar uma redução nos juros de

mercado;
- Foi criada para desonerar o tesouro da obrigação
de pagamento de aposentadoria para seus
servidores em caso de insucesso parcial dos fundos

capitalizados;
- De quebra gera novos cargos de grande poder,
pelos quais os partidos políticos já brigam.



PREVIC – Resolução CNPC n° 09 DE 29.11.2012 (META ATUARIAL)
4. A taxa máxima real de juros admitida nas projeções atuariais do plano de 
benefícios, que será utilizada como taxa de desconto para apuração do valor 
presente dos fluxos de contribuições e benefícios, é de:
I - 6,0% (seis por cento) ao ano ou sua equivalência mensal, na avaliação 
atuarial relativa ao exercício de 2012;
II - 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano ou 
sua equivalência mensal, na avaliação atuarial relativa ao exercício de 2013;
III - 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) ao ano ou sua 
equivalência mensal, na avaliação atuarial relativa ao exercício de 2014;
IV - 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano ou 
sua equivalência mensal, na avaliação atuarial relativa ao exercício de 2015;
V - 5,0% (cinco por cento) ao ano ou sua equivalência mensal, na avaliação 
atuarial relativa ao exercício de 2016;
VI - 4,75% (quatro inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano 
ou sua equivalência mensal, na avaliação atuarial relativa ao exercício de 
2017; e
VII - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) ao ano ou sua 
equivalência mensal, nas avaliações atuariais relativas aos exercícios de 
2018 e seguintes.



A saída é estabelecer uma luta permanente pela
reversão deste estado de coisas e dizer NÃO ao
REGIME COMPLEMENTAR na forma em que está
estabelecido. É preciso restabelecer o verdadeiro
regime de aposentadorias do servidor público da
UNIÃO e dos ESTADOS que já cometeram este

equívoco!
Trabalhador do serviço público é digno de
aposentadoria verdadeira que lhe permita sustentar
padrão de vida minimamente semelhante àquele
conquistado durante vida funcional! Quem perde
com a inevitável queda na qualidade do serviço
público é a Sociedade Brasileira!
Restata-se em parte isso com o estabelecimento de
um BENEFÍCIO MÍNIMO DEFINIDO na parcela do
RPC!



É preciso LUTAR para reverter este ciclo
negativo da história do serviço público
iniciado com a criação do  REGIME DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR!
A EMENDA 41, quando consolidou o RPC 
não teve sua avaliação política, durante

a votação, ISENTA.
Com trabalho político permanente este

estado de coisas pode ser revertido, 
para tanto é preciso manter A UNIDADE 

dos trabalhadores do serviço público. 



MANTER A UNIDADE NO SERVIÇO 
PÚBLICO SERÁ POSSÍVEL?

Quando os direitos previdenciários
DIVIDEM os servidores em dois

grande grupos:

a) Os com aposentadoria

b) Os sem aposentadoria

DEPENDE DE NÓS!



Por fim, dizer que o caminho menos
ruim para os novos servidores é a 

adesão ao FUNPRESP

Já que qualquer que seja a solução política
que venha a ser adotada no futuro

dependerá possivelmente da utilização
destas reservas.

Lembrar ainda que por modesto que seja o 
retorno do FUNPRESP, diante da 

remuneração limitada ao RGPS, poderá
assumir contornos relevantes no 

financiamento da aposentadoria do 
servidor.



Com mobilização e unidade dos 
servidores é possível mudar este

estado de coisas!
O Servidor público que dedica sua
vida à sociedade merece mais do 

que isso ao final de sua carreira e a 
sociedade merece um serviço

público prestado por um profissional
que tem segurança de seu futuro



Participem da gestão do FUNPRESP!

Preocupem-se em alterar este
estado de coisas e qualificar suas

aposentadorias pois elas chegarão!



Quanto ao PREV FEDERAÇÃO
Há grande insegurança jurídica quanto a
real possibilidade de implantação de um
SIMPLES PRODUTO FINANCEIRO em
instituição financeira federal para ocupar
o lugar institucional das instituições que
devem administrar os fundos
complementares do Estados que
aprovaram legislação própria neste
sentido.



fim


