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Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Privado 

2) Fechado – são aqueles que estão acessíveis a somente um grupo de 

empregados da empresa ou de profissionais de certa categoria profissional. 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Privado - FECHADO 

Fundação ou associação civil (sem fins lucrativos) 

Gerenciadas e fiscalizadas pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar - PREVIC (Ministério da Fazenda) 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Privado - FECHADO 

Planos + contratados – seguem as mesmas características dos planos 

aberto (regulamento para a instituição do plano) 

Vantagens tributárias (diferimento do IRPF e alíquotas regressivas – 12% 

receita bruta). Fins de aposentadoria. 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Privado - FECHADO 

Empresas – patrocinadoras (contribuições em favor dos participante). O 

valor total de contribuições são dedutíveis do IRPJ (despesa operacional). 

Entidades de classe – instituidoras (terceirizam a gestão) 

 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Público 

Previdência complementar instituída em favor dos servidores públicos 

titulares de cargo efetivo. 

Fundamento constitucional: art. 40, §§ 14 a 16, CF 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Público 

Art. 40, § 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) 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Público 

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) 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Público 

Art. 40, § 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) 

Lei nº 12.618/12 - 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;  

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Público 

Lei nº 12.618/12 - 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). 

Regulamentação: Decreto nº 7.808/12 

 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Público 

FUNPREP – Fundação de Previdência Complementar do servidor público. 

Modalidade: Contribuição definida – benefícios tributários – patrocínio do ente (até 

8,5%) 

 

 



Regimes de Previdência Social – Regimes Complementares 

Regimes Complementares: 

Plano de Previdência Público 

Tratamento isonômico entre os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público; 

Incentivo à formação de poupança de longo prazo, a ser investida no desenvolvimento econômico e 

social do país; e 

Impacto fiscal e orçamentário nas contas da União, com claros ganhos para a sociedade. 

 

 


