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Situação atual do Regime Próprio de 
Previdência do servidor público federal



  

Situação fiscal do setor público

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: ASSEC/MP.
1. Dados observados até mar/08
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Situação fiscal do governo central
Dívida Líquida e Resultado Primário do Governo Central (1997-2008)1

Em % PIB - acumulado 12 meses
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Fonte: Banco Central; Elaboração: ASSEC/MP
1 - Dados observados até mar/08.
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Déficit da previdência do servidor público 
federal
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Quantitativo de pessoal ativo e inativo

Evolução Física de Pessoal por situação de vínculo - em mil
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Quantitativo de pessoal do Poder Executivo
civil e militar

Quantitativo de Servidores Federais Ativos do Poder Executivo - em mil

270,00

320,00

370,00

420,00

470,00

520,00

570,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: SRH; Elaboração: ASSEC/MP

270,00

320,00

370,00

420,00

470,00

520,00

570,00

Civil

Militar



  

Despesa com servidor ativo

Despesa Anual de Pessoal Ativo da União por Poder - Em % do PIB
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Salário médio do servidor ativo

Despesa Média com Servidores Federais Ativos da União por Poder - R$ 1,00
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Salário médio do servidor inativo 

Despesa Média com Servidores Federais Inativos da União por Poder - R$ 1,00
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Salário médio dos pensionistas 

Despesas Média com Servidores Federais Pensionistas da União por Poder - R$ 1,00
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Idade do servidor público 

Ingresso Ativos Inativos Pensionistas

2000 35 44 65 60
2001 33 45 66 61
2002 34 45 66 62
2003 32 45 67 62
2004 32 45 67 63
2005 31 46 68 64
2006 32 46 68 65
2007 32 46 69 65

Fonte: SRH; Elaboração: ASSEC/MP.

Idade Média dos Servidores Públicos Federais Civis do 
Poder Executivo



  

Situação prevista com a adoção da previdência 
complementar



  

Previdência Complementar do Servidor Público
Simulações de Impacto Fiscal

• Servidores civis do executivo legislativo e judiciário

• Proporção de 60% de homens e 40% de mulheres

• Taxa de reposição de pessoal constante

• Não são considerados custos administrativos



  

Custo (imediato)
• Perda de receita – não recolhimento de contribuição 

pelos servidores
• Aumento de despesa – recolhimento da contribuição 

pela União

Ganho: ocorre a partir da aposentadoria do servidor
 = Deixar de pagar aposentadoria acima do teto do 

RGPS 

Previdência Complementar do Servidor Público
Simulações de Impacto Fiscal



  

Quadro Resumo das Principais Premissas

PIB 2006 (bilhões) R$ 2.332,94
Crescimento Real do PIB (a partir de 2007) 3,5%
Salário Teto RGPS/RPPS R$ 2.801,82
Idade de Entrada no Serviço Público 32
Idade de Saída no Serviço Público 63
Expectativa de Vida 82
Tempo em Atividade 31
Tempo em Inatividade 19
Tempo Total 50
Alíquota Contribuição Servidor no RPPS 11,0%
Alíquota Contribuição Servidor no RPCU 7,5%

Previdência Complementar do Servidor Público
Simulações de Impacto Fiscal



  

• Número de entrantes por ano

• Salário médio por poder (R$ 2006) 

 
EXPECTATIVA DE ENTRADA DE 

SERVIDORES CIVIS POR ANO 

Executivo 9.560 

Legislativo 783 
Judiciário 2.584 

Total 12.873 

 

 início de carreira final de carreira 

Executivo 4.973 7.813 

Legislativo  7.707 12.110 

Judiciário 8.128 12.771 

 

Previdência Complementar do Servidor Público
Simulações de Impacto Fiscal



  

Impacto de Curto Prazo:
 Adesão de 100% dos servidores civis que ingressarem após a 

criação da FUNPRESP

Executivo Legislativo Judiciário Total
(em % do PIB)

ano 1 0,002 0,002 0,0004 0,004

ano 2 0,005 0,003 0,0008 0,008

ano 3 0,007 0,004 0,0012 0,012

Previdência Complementar do Servidor Público
Simulações de Impacto Fiscal



  

No longo prazo, o resultado do regime complementar torna-se 
superavitário...

Contratados a partir de 2008 (%PIB)
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  Pontos Principais da proposta FUNPRESPPontos Principais da proposta FUNPRESP
(PL nº 1.992 de 2007)(PL nº 1.992 de 2007)



  

Objetivos da implementação de previdência 
complementar para o servidor público:

 Recompor o equilíbrio da previdência pública, via desoneração 
das obrigações futuras para o Tesouro Nacional

 Promover tratamento isonômico entre os trabalhadores do setor 
público e do setor privado

 Assegurar solvência do fundo no longo prazo



  

Principais aspectos FUNPRESP

 Entidade única;

 Governança compartilhada – poderes Executivo, Legislativo, 
Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas;

 O PL autoriza a aplicação do limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social -RGPS apenas 
aplica aos servidores que ingressarem no serviço público após 
início do funcionamento do fundo de pensão. 

 Aos demais servidores é facultada a adesão ao regime de 
previdência complementar até 180 dias após a o funcionamento 
do Fundo, o que implicará renúncia irretratável e irrevogável às 
regras previdenciárias vigentes na data de sua entrada no serviço 
público;



  

Principais aspectos FUNPRESP

 Plano de benefícios, o projeto estabelece que este seja estruturado 
na modalidade de contribuição definida nas fases de acumulação e 
percepção de benefícios de modo a mitigar a possibilidade de 
geração de eventuais déficits. (benefícios programados);

  Assegura-se na proposta ainda a percepção, no mínimo, dos 
benefícios decorrentes de invalidez e morte cujos requisitos para 
aquisição devem ser estabelecidos no regulamento do plano de 
benefícios. 

 Já as regras para aquisição, manutenção e perda da qualidade de 
participante, bem como os requisitos para elegibilidade, forma de 
concessão, cálculo e pagamento dos benefícios devem ser 
determinados no regulamento do plano, desde que observadas as 
disposições das Leis Complementares nºs  108 e 109, de 2001, e 
as disposições do órgão regulador e fiscalizador do regime de 
previdência complementar.



  

Principais aspectos FUNPRESP

 A alíquota de contribuição será de até 7,5% do total da 
remuneração, garantida a paridade;

 A gestão dos ativos será terceirizada e o processo de escolha dos 
gestores se dará por meio de licitação;

 Cada instituição contratada poderá gerir no máximo 40% dos 
recursos garantidores , provisões e fundos dos planos de 
benefícios da FUNPRESP; 

 A proposta assegura o direito do participante assistido, 
pertencente ao regime de previdência complementar do setor 
público  portar suas reservas para outra entidade ou para uma 
seguradora durante a fase de percepção de sua renda programada. 
Ressalte-se que este  direito já é previsto aos trabalhadores da 
iniciativa privada conforme dispõe o art.33 da LC nº109/01 



  

Principais aspectos FUNPRESP

 A Fundação terá personalidade jurídica de direito privado, 
patrimônio próprio, com autonomia administrativa, financeira e 
gerencial, sendo  mantida por suas próprias receitas, oriundas, 
principalmente, das contribuições pagas por seus patrocinadores e 
participantes. Deste modo, as receitas e despesas da FUNPRESP 
não integrarão a Lei Orçamentária Anual, à exceção das 
contribuições que a União, suas autarquias e fundações públicas 
aportarem ao Fundo, na qualidade de patrocinadoras.



  

Principais aspectos FUNPRESP
 O projeto ainda trata:
 i) da prerrogativa de adesão dos Estados e Municípios à 

FUNPRESP;
ii) das regras provisórias para constituição dos conselhos 

deliberativo e  fiscal da entidade;
 iii) da possibilidade de contratação de pessoal técnico e 

administrativo em caráter temporário, 
iv) da administração de recursos da FUNPRESP realizada por 

instituição financeira federal até que seja concluída a licitação, 
prevista no projeto para contratação das instituições financeiras 
responsáveis pela gestão destes recursos; e

 v) do  aporte inicial de R$ 50 milhões de reais a título de 
adiantamento de contribuições futuras  com a finalidade de dar 
cobertura aos custos iniciais da entidade até que  a massa de 
participantes atinja montante suficiente  para viabilizar sua 
sustentabilidade. 



  

Principais emendas ao PL nº 1.992 de 2007Principais emendas ao PL nº 1.992 de 2007



  

Emendas sensíveis
 Propõem que seja  permitida a instituição de mais de uma 

entidade fechada de previdência complementar no âmbito da 
Administração Pública Federal em virtude da existência de 
entidades de previdência privada patrocinadas por autarquias e 
fundações federais (eliminação dos ganhos de escala);

 Determina  aplicação ao benefício que será instituído para aqueles 
que aderirem ao plano de previdência complementar o qual possui 
equivalência ao benefício pago no RGPS, a mesma regra de 
atualização, estabelecendo assim uma vinculação automática entre 
os regimes;

 Pretende estabelecer tratamento diferenciado aos servidores das 
denominadas carreiras típicas de Estado por entender que estes 
servidores não estariam sujeitos as alterações introduzidas pela 
Emenda Constitucional nº 41/03, a qual permitiu a instituição do 
fundo de previdência complementar do servidor público em 
regime de contribuição definida;  



  

Emendas sensíveis
 Possibilita a aplicação dos recursos das FUNPRESP em quaisquer 

fundos de investimento existente no mercado e ainda permite que 
a fundação possa administrar parte dos recursos de forma direta; 

 Retira o direito do participante assistido, pertencente ao regime 
de previdência complementar do setor público  portar suas 
reservas para outra entidade ou para uma seguradora durante a 
fase de percepção de sua renda programada.;

 Obriga as entidades de previdência complementar já instaladas a 
se adequarem as regras de funcionamento da FUNPRESP. A 
emenda na sua interpretação literal determina às demais EFPC, 
existentes, inclusive àquelas patrocinadas por empresas de 
economia mista controladas pela União, cujos trabalhadores são 
regidos pela CLT, que observem todas regras aplicáveis à 
FUNPRESP, fato que representaria uma ingerência no sistema de 
previdência existente.



  

Emendas sensíveis
 Destina a contribuição dos participantes assistidos apenas para 

custeio administrativo. Há de ressaltar, no entanto, que como o 
plano é de contribuição definida e no ato de concessão da 
aposentadoria  o participante terá uma determinada cota 
acumulada que será vertida em renda permanente ao longo de sua 
sobrevida e dos seus beneficiários em caso de seu falecimento e, 
desta forma, as contribuições dos participantes assistidos serão 
apenas destinadas ao custeio administrativo já que cessam, quando 
de sua aposentadoria, as contribuições destinadas à acumulação de 
reserva em sua cota individual. 

 Aplicam o conceito de direito público à  FUNPRESP (autarquia). 



  

Questões relevantes para o pleno Questões relevantes para o pleno 
funcionamento da FUNPRESPfuncionamento da FUNPRESP



  

Questão 1 – Benefícios de risco: Pensão por morte e 
aposentadoria por invalidez 

 Quanto aos riscos de invalidez e morte a Lei Complementar nº 109, de Quanto aos riscos de invalidez e morte a Lei Complementar nº 109, de 
2001, estabelece que a entidade pode contratar estes riscos  no mercado 2001, estabelece que a entidade pode contratar estes riscos  no mercado 
ou instituir fundo de solvência que possibilite o pagamento destes ou instituir fundo de solvência que possibilite o pagamento destes 
benefícios.benefícios.

 Existe a possibilidade de se considerar uma estrutura  composta por Existe a possibilidade de se considerar uma estrutura  composta por 
um seguro padrão (benefício definido) e/ou um componente um seguro padrão (benefício definido) e/ou um componente 
proporcional à reserva acumulada pelo participante.proporcional à reserva acumulada pelo participante.

 Definir não apenas a estrutura ótima que  garanta esses benefícios, Definir não apenas a estrutura ótima que  garanta esses benefícios, 
mas também qual percentual da contribuição será destinado a mas também qual percentual da contribuição será destinado a 
patrocinar a cobertura do seguro para custeá-los, quer sejam esses patrocinar a cobertura do seguro para custeá-los, quer sejam esses 
benefícios oferecidos pela FUNPRESP ou contratados no mercado.benefícios oferecidos pela FUNPRESP ou contratados no mercado.



  

Questão 2- Gestão de ativos da FUNPRESP

 A minimização dos riscos atribuída aos planos de contribuição A minimização dos riscos atribuída aos planos de contribuição 
definida não conduzem necessariamente à eliminação dos riscos definida não conduzem necessariamente à eliminação dos riscos 
inerentes à gestão dos ativos que compõem o portfólio das entidades.inerentes à gestão dos ativos que compõem o portfólio das entidades.

 A obrigatoriedade de terceirização da gestão dos ativos da FUNPRESP A obrigatoriedade de terceirização da gestão dos ativos da FUNPRESP 
tem como conseqüência a necessidade de definição de critérios tem como conseqüência a necessidade de definição de critérios 
norteadores da gestão dos investimentos, com o objetivo de reduzir norteadores da gestão dos investimentos, com o objetivo de reduzir 
custos e aumentar a eficiência alocativa, considerando a regulação custos e aumentar a eficiência alocativa, considerando a regulação 
imposta pela legislação.imposta pela legislação.

 Possibilidade de se ofertar planos de benefícios com opções variadas de Possibilidade de se ofertar planos de benefícios com opções variadas de 
investimento,  observada a posição de cada participante no ciclo de investimento,  observada a posição de cada participante no ciclo de 
vida. Parece ser prudente restrições de oferta de planos agressivos aos vida. Parece ser prudente restrições de oferta de planos agressivos aos 
servidores que se encontrem próximos à aposentadoria e com menos servidores que se encontrem próximos à aposentadoria e com menos 
tempo de recuperar eventuais variações de saldo decorrentes de perdas tempo de recuperar eventuais variações de saldo decorrentes de perdas 
em suas aplicações.em suas aplicações.



  

Questão 3- Governança corporativa 

•Há de se encontrar ainda formas de minimizar o risco de Há de se encontrar ainda formas de minimizar o risco de 
aplicação de recursos da entidade de forma indevida em aplicação de recursos da entidade de forma indevida em 
particular no que tange a atividades de interesse da particular no que tange a atividades de interesse da 
patrocinadora, no caso a União, ou quando da sua alocação em patrocinadora, no caso a União, ou quando da sua alocação em 
títulos públicos emitidos pela União.títulos públicos emitidos pela União.

Deve-se estabelecer uma estrutura organizacional que leve em Deve-se estabelecer uma estrutura organizacional que leve em 
conta os condicionantes externos da existência de assimetria de conta os condicionantes externos da existência de assimetria de 
informação, os  problemas de seleção adversa e de risco moral, o informação, os  problemas de seleção adversa e de risco moral, o 
 gerenciamento de conflitos de interesses, a observância de  gerenciamento de conflitos de interesses, a observância de 
padrões de ética e o cumprimento da regulação governamental.padrões de ética e o cumprimento da regulação governamental.  


