
 

 

 

NOTA EXPLICATIVA 

 

Fortaleza/CE, 11 de Novembro de 2022. 

 

ASSUNTO: ADESÃO DOS/AS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO CEARÁ À 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER 
EXECUTIVO - FUNPRESP 

 

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
– FUNPRESP-Exe foi criada pela Lei 12.618/2012 e Decreto nº 7.808/2012, com a finalidade de 
administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário complementar para os servidores 
públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações. Ou seja, o Fundo foi criado 
para complementar a aposentadoria dos servidores que entraram no serviço público após a implantação 
do Regime de Previdência Complementar (04/02/2013) e que passaram a ter as suas aposentadorias e 
pensões limitadas ao teto do Regime Geral de Previdência Social, equivalente na presente data à R$ 
7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos). Entretanto, os servidores que 
ingressaram no serviço público até 04/02/2013 têm o direito de opção: permanecer no regime anterior 
ou aderir à previdência complementar, em caráter irrevogável e irretratável, com a renúncia aos 
direitos decorrentes de regras anteriores. 

Assim, os/as docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará que ingressaram 
no serviço público até 04/02/2013 e que fizeram, ou vierem a fazer, a opção à migração ao fundo de 
previdência complementar, receberão o benefício pago pelo Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), limitado ao teto do Regime Geral de Previdência (INSS), o beneficio complementar pago pelo 
Regime de Previdência Complementar (FUNPRESP-Exe), que vai depender do rendimento das reservas, 
e ainda, o beneficio especial. Por sua vez, os/as servidores/as públicos/as federais que tenham 
ingressado em cargo público de provimento efetivo em data anterior a 31 de dezembro de 2003 e que 
optem pela migração, perderão o direito à paridade e à integralidade no cálculo de seus benefícios. 

Importante esclarecer que a FUNPRESP, nos termos do Decreto nº 7.808/2012, é 
estruturada na forma de fundação com personalidade jurídica de direito privado e autonomia 
administrativa, financeira e gerencial, sendo mantida 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. Nesse sentido, por ser um fundo privado, funciona como 
tal, aplicando as contribuições dos/as servidores/as públicos/as no mercado financeiro, razão pela qual, 
ainda que o/a servidor/a público/a consiga estabelecer uma contribuição fixa, não há garantias de que 
haverá rendimentos. Ou seja, os valores complementares serão variáveis. 

Quanto à natureza jurídica da FUNPRESP, importante destacar que, a pretexto de reabrir o 
prazo para que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes de fevereiro de 2013 
possam migrar para o fundo de pensão Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
(Funpresp), cujo novo prazo segue até o dia 30 de novembro de 2022, o Governo subtraiu a natureza 
pública da FUNPRESP através da Medida Provisória nº 1.119/2022, convertida na Lei nº 14.463/2022. 



 

 

 

A mencionada modificação é bastante significativa e pode ser observada na alteração 
do Art. 4º da Lei 12.618/2012, que define a Funpresp apenas como uma Fundação de direito privado 
e, não mais, como uma Fundação de natureza pública estruturada na forma de direito privado, 
como era até então. 

Apesar de parecer uma pequena mudança, na prática a alteração representa a efetiva 
privatização da Funpresp com duas consequências imediatas, que são:    

a) A retirada da obrigação da aplicação da Lei de Licitações do serviço público para as 
contratações, o que pode trazer prejuízos graves aos participantes e riscos enormes 
para a sustentabilidade do fundo pelo afrouxamento dos controles, permitindo a 
contratação de investimentos duvidosos, e submetidos aos interesses do mercado. 

b) Os diretores não terão mais o limite do teto remuneratório dos servidores públicos, o 
que inclusive já teria motivado um reajuste dos salários da diretoria acima do teto dos 
servidores, medida esta que se mostra injustificável, visto que os custos saem dos 
recursos da fundação e contribuições dos servidores. Ou seja, os diretores deveriam ter 
remunerações compatíveis com o mercado, como preveem as Leis Complementares 
108/2001 e 109/2001, que regem as entidades de previdência complementar. 

Sob a problemática de perspectiva estrutural trazida pela MP nº 1.119/2022, convertida na 
Lei nº 14.463/2022, e reabertura de prazo para migração de regime previdenciário, importante esclarecer 
que a migração de servidores públicos para o Regime Previdenciário Complementar (RPC) ensejará na 
redução das fontes de custeio do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e, consequentemente, na 
das aposentadorias e pensões futuras do Regime, visto que o modelo de seguridade social do setor 
público é organizado segundo a relação de trabalho pro-labore facto, ou seja, em que o direito à 
aposentadoria não está condicionado à contribuição, senão à vinculação do funcionário ao Estado. Neste 
modelo, ao aposentar-se, o empregado recebe os proventos de seu próprio empregador, que é o Estado, 
permanecendo o inativo com status de funcionário, ao contrário do que se observa na iniciativa privada, 
onde ao aposentar-se cessa o vínculo de emprego e o custeio do benefício é responsabilidade do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e/ou de um Fundo de Pensão. 

No modelo de seguridade social do setor público, a contribuição do empregado, quando 
existe, financia benefícios para os dependentes, tais como pensões, ou serviços de assistência à saúde, 
além de outras modalidades de benefícios assistenciais, ao tempo em que o pagamento da 
aposentadoria, em geral, é uma obrigação do Tesouro, da mesma maneira que o é o pagamento dos 
funcionários ativos. Nesse sentido é que os/as servidores/as que não optarem pelo Regime 
Previdenciário Complementar (RPC) permanecerão a contribuir sobre toda sua remuneração, além de 
contribuírem também na aposentadoria, paralelamente, os/as servidores/as que optarem pelo Regime 
Previdenciário Complementar (RPC) deixarão de ter o valor excedente ao teto do RGPS (INSS) destinado 
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), criando-se um déficit crescente entre contribuições e 
benefícios, significando no enfraquecimento do RPPS dos servidores federais. 

Ademais, outra importante mudança trazida pela MP nº 1.119/2022, com a abertura de 
prazo para migração de regime previdenciário, está na forma de cálculo do benefício especial, espécie de 
benefício diferido, que será devido pela União ao servidor que optar pela previdência complementar, sob 
a forma de provento proporcional ao tempo que contribuiu pela totalidade da remuneração para o Regime 
Próprio. 



 

 

 

O cálculo do valor do benefício especial é feito com base na legislação vigente no momento 
da opção, por força do ato jurídico perfeito, e quando a legislação muda, também, muda os parâmetros 
do cálculo para os novos. Foi o que ocorreu após a Reforma da Previdência de 2019, com o aumento do 
tempo de contribuição como requisito para a aposentadoria e o fim do cálculo com base em 80% das 
maiores contribuições.  

Assim, os servidores com ingresso no serviço público até 04/02/2013 que aderirem ao 
FUNPRESP-Exe até 30/11/2022, com base na Lei nº 14.463/2022, ainda terão o benefício especial 
calculados com base na 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. Porém, os servidores que 
aderirem ao FUNPRESP a partir de 01/12/2022, em novas aberturas de prazo de migração, se houver, já 
terão o benefício especial proporcionalmente menor do que o benefício especial dos que aderiram em 
períodos anteriores, calculado com base na 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.  

No tocante ao fator de conversão (equivalente a divisão do tempo de contribuição pelo 
número de contribuições anuais, que são 13) antes da Reforma da Previdência (EC 103/2019) era de 455 
(correspondente a 35 anos) para homens e 390 (correspondente a 30 anos) para mulheres, ao tempo em 
que o novo será de 520 (correspondente a 40 anos) para homens e mulheres, o que resultará numa 
redução média de 13% no valor do benefício só pelo fator de conversão para os que aderirem ao 
FUNPRESP a partir de 01/12/2022, em novas aberturas de prazo de migração, se houver. Para os que 
aderirem até 30/11/2022 o FC continua sendo igual a 455, se homem, e 390, se mulher. No caso de 
servidor titular de cargo efetivo da União de professor da educação infantil ou do ensino fundamental, se 
mulher, quando a adesão ocorrer até 30/11/2022 o TC será de 325. 

Assim, verifica-se que não há nenhuma vantagem para os servidores que ingressaram no 
serviço público até 31/12/2003 (que possuem o direito à paridade e integralidade) na migração do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência Complementar (RPC), que, frise-se, 
é "irrevogável e irretratável", ficando a União dispensada de pagar contrapartidas por descontos já 
efetuados acima dos limites do Regime Geral de Previdência Social (RGPS – INSS). Já os servidores que 
ingressaram após 31/12/2003 devem avaliar se é vantajoso aderir individualmente, já que na perspectiva 
de sustentação do Regime Próprio de Previdência Social a adesão ao FUNPRESP significa o 
enfraquecimento da Previdência dos servidores federais. 

Nesse sentido, a Assessoria Jurídica da ADUFC-Sindicato entende pelo não interesse 
coletivo da categoria em aderir ao fundo de pensão Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público (Funpresp), sobretudo os docentes que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro 
de 2003, que fazem jus ao direito de paridade e integralidade nos cálculos dos seus benefícios, visto que, 
ao aderir, renunciarão a tal direito. 

 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS CÂMARA E UCHÔA 

OAB/CE 990 



 

 

 

QUADRO RESUMO 

 

MEDIDA PROVISÓRIA 1.119/2022 (CONVERTIDA NA LEI Nº 14.463/2022) 

 
• REABERTURA DE PRAZO PARA ADESÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ATÉ 30/11/2022  

• DESTINADO AOS SERVIDORES QUE NÃO ESTÃO SUBMETIDOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (RPC) E 

AO TETO DE BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) NO REGIME PRÓPRIO (RPPS) 
 

   

PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS 
 

 
• REDUÇÃO DAS FONTES DE CUSTEIO DO RPPS E DAS APOSENTADORIAS ATUAIS E FUTURAS/AUMENTO DO DÉFICIT 

DO RPPS; 
 

• ALTERAÇÃO DAS REGRAS SOBRE O CÁLCULO DO BENEFÍCIO ESPECIAL: 

a) O TEMPO DE OUTRO ENTRE FEDERATIVO (AVERBAÇÃO PARA FINS DE CONTAGEM 

RECÍPROCA), A MÉDIA A SER CONSIDERADA NÃO SERÁ MAIS DAS REMUNERAÇO ̃ES, MAS APENAS DAS 

CONTRIBUIÇO ̃ES VERTIDAS AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS OU DISTRITO FEDERAL; 

b) MUDANÇA DE 80% PARA 100% DO PERÍODO CONTRIBUTIVO (PARA NOVAS ABERTURAS DE PRAZO DE MIGRAÇÃO 

APÓS 30/11/2022); 

c) O DIVISOR GERAL (HOMENS E MULHERES) PASSOU A SER PARAMETRIZADO COM UM TEMPO TOTAL DE 

CONTRIBUIÇÃO DE 40 ANOS (Tt = 520 PARA HOMENS E MULHERES/ ANTES 455 PARA HOMENS E 390 PARA 

MULHERES/ 325 PARA PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL OU DO ENSINO FUNDAMENTAL) (PARA NOVAS 

ABERTURAS DE PRAZO DE MIGRAÇÃO APÓS 30/11/2022). 

 

 

*           *           *           *           *           *           *           *           *           *           * 

 

DOCENTES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003 

 
• VALOR DE PENSÃO E/OU APOSENTADORIA LIMITADO AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) 

DO INSS, QUE, ATUALMENTE, CORRESPONDE A R$ 7.087,22 (SETE MIL E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS 

CENTAVOS); 

 

• VALORES COMPLEMENTARES RECEBIDOS PELA FUNPRESP VARIÁVEIS + BENEFICIO ESPECIAL;  

• RENÚNCIA ÀS REGRAS ANTERIORES (PERDA DA PARIDADE E INTEGRALIDADE).  

   

DOCENTES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ENTRE 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 04 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

 
• VALOR DE PENSÃO E/OU APOSENTADORIA LIMITADO AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) 

DO INSS QUE, ATUALMENTE, CORRESPONDE A R$ 7.087,22 (SETE MIL E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS 

CENTAVOS); 

 

• VALORES COMPLEMENTARES RECEBIDOS PELA FUNPRESP VARIÁVEIS + BENEFICIO ESPECIAL.  

 


