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CONCEITO

REGRA = “REGIME DA MÉDIA”

1. FUNDAMENTO

- Artigo 40, §3º da CF de 1988 - Lei 10.887/04;

2. CRITÉRIO

- Média das 80% maiores remunerações desde julho 1994 realizadas ao RPPS ou

RGPS;

3. APLICAÇÃO

- art. 40, II e III da CF;

- Servidores admitidos após 31/12/2003;

- Art. 2º da EC 41/2003 (ingresso antes de 1998);

REGIME ATUAL



CONCEITO

EXCEÇÃO = “REGIME DA INTEGRALIDADE”

1. FUNDAMENTO

- Regras de transição: art. 6º da EC 41/03 e 3º da EC nº 47/05 ;

2. CRITÉRIO

- Vencimento do cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

3. APLICAÇÃO

- Servidores admitidos até 31/12/2003;

REGIME ATUAL



CONCEITO

4. REFORMA DA PREVIDÊNCIA – PEC 06/2019

4.1. REGRAS DE ELEGIBILIDADE

- Flexibilização dos critérios de elegibilidade (idade mínima, tempo de contribuição,

cálculo do benefício) se aprovada possibilidade de alteração por lei complementar;

4.2. REGIME DA MÉDIA E INTEGRALIDADE

- Revogação das regras de transição das ECs nº 41 e 47;

- Regra de transição para integralidade: ingresso antes de 31.12.2003 / idade mínima

de 62H / 65M;

- Proporcionalidade de 60% a 100% (TC 20 ou 15 até 40 ou 35 anos de contribuição)

calculada sobre 100% da média das remunerações;

PEC 06/2019



CONCEITO

4.3. PARIDADE

- a quem ingressar até 31.12.2003;

4.4. PENSÃO

- Pensão: 60% acrescido de 10% por dependente, calculado sobre a

proporcionalidade (60% a 100% da média), exceto se o óbito se deu por acidente

trab/doença professional (100% da média);

4.5. CONTRIBUIÇÕES

- Ordinária: aumento atual de 14% e possibilidade de alíquota progressiva;

- Extraordinária: equacionamento do déficit.

PEC 06/2019



CONCEITO

1. FUNDAMENTO:

- Constitucional: §14 do artigo 40 da CF;

- Legal: Lei 14.653/2011;

2. OBJETIVO

- limitar benefícios previdenciários ao teto do RGPS (R$ 5.839,45);

- Opção por benefícios privados junto a PREVCOM com contrapartida estatal;

3. APLICAÇÃO

- Servidores do Poder Executivo que ingressaram a partir de 21/01/2013.

RPC



CONCEITO

REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR

1. MIGRAÇÃO - RPPS (ARTIGO 40 DA CF) LIMITADO AO TETO DO RGPS

2. COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS PRETÉRITAS

- Benefício especial (pedido principal);

- Integralização das contribuições na SP-PREVCOM (subsidiário);

AÇÃO JUDICIAL



CONCEITO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

1. RPPS (ARTIGO 40 DA CF)

- Aplicação do art. 40 CF (aposentadoria, pensão, etc);

- Benefício limitado ao teto do INSS (R$ 5.839,45);

- Contribuição previdenciária de atualmente 11% sobre o teto do INSS (R$ 642,33); 

RPPS (MIGRAÇÃO)
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COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS QUE SUPERARAM O TETO DO RGPS

1. BENEFÍCIO ESPECIAL (PEDIDO PRINCIPAL) – FUNDAMENTO JURÍDICO

- ADI nº 2165511-31.2014.8.26.0000 - aplicação por simetria do artigo 30 da Lei Federal nº
12.618/2012:

“conferindo-se aos dispositivos impugnados interpretação conforme a Constituição (art. 126,

da Constituição do Estado de São Paulo), de maneira simétrica àquela adotada no âmbito da

União Federal, à luz do art. 40, parágrafo 16, da Carta Magna, Lei federal nº 12.618/2012”

- Ação: aplicação por simetria do artigo 3º da Lei Federal nº 12.618/2012.

COMPENSAÇÃO



CONCEITO

1. FUNDAMENTO LEGAL

- art. 3º da Lei 12.618/03 – irrevogável e irretratável (§8º);

2. NATUREZA JURÍDICA

- vantagem sem natureza previdenciária;

- finalidade compensatória;

“27.2. O benefício especial não pode ser considerado ou equiparado a provento de

aposentadoria ou pensão, para fins de aplicação da legislação de custeio previdenciário, não

se encontrando sujeito à incidência da Contribuição para o Plano de Seguridade Social do

Servidor.” (Solução de Consulta nº 42 – Cosit, Receita Federal, 14.02.2019)

BENEFÍCIO ESPECIAL



CONCEITO

PRINCIPAIS QUESTÕES

- É “pago” por ocasião da “concessão” da aposentadoria (voluntária/invalidez) e é devido

enquanto perdurar o pagamento dos benefícios do RPPS;

- Não é influenciado pela redução dos benefícios do RPPS (apos/pensão);

- Pensão do BE: valor igual ao cálculo do art. 3º Lei 12.618/12 (Processo CJF-PPN-

2018/0017);

- Pelo entendimento recente, não incide contribuição previdenciária (11%);

- Caso o servidor optante se exonere, valor não migra para a entidade de previdência

complementar;

- Corrigido pelo INPC;

BENEFÍCIO ESPECIAL



CONCEITO

PRINCIPAIS QUESTÕES

1. BENEFÍCIO ESPECIAL

- Não considera contribuições ao RGPS e ao Regime de Previdência dos Militares;

- Considera as contribuições decorrente de cargo titularizado nos Estados, Municípios e DF

(Parecer AGU 00601/2018);

- Considera a gratificação natalina (denominador Tt 455 homem = 35 x 13);

- Benefício calculado com base nas 80% maiores contribuições;

- Momento do cálculo do BE: (1) concessão da aposentadoria ou pensão “com base nas

regras e condições previstas em lei no momento em que o servidor efetuou a opção pela

migração”. (Parecer AGU 00601/2018 – teto RGPS e variação do IPCA);

BENEFÍCIO ESPECIAL



CONCEITO

1. CÁLCULO DO BENEFÍCIO

- §§2º e 3º do Art. 3º da Lei 12.618/2012

2. FÓRMULA

- BE [(media 80% (RPPS  U, E, DF, M) – RGPS (teto) x FC) FC = Tc / Tt ≤ 1

3.  SIMULAÇÃO DE CÁLCULO 

- Planilha de simulação da migração (Funpresp-Jud);

- Data-base: 19/06/2018;

- Nascimento: 14/12/1982;

- Data de ingresso como membro em 01/12/2007;

BENEFÍCIO ESPECIAL
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Passo 1: 

BENEFÍCIO ESPECIAL

 Lançar as remunerações 

desde o ingresso (a 

partir julho 94)

 Atualizar valor 
pelo IPCA

Passo 2:  Média simples das 

80% maiores 

remunerações

Passo 3:   Subtrair teto do 

INSS

Passo 4:  Valor base para 

aplicação do fator 

conversão



CONCEITO

Passo 5: 

BENEFÍCIO ESPECIAL

 TC (total de contribuições) 

÷

Tt ( tempo para aposentadoria)

= fator de conversão 

Passo 6:  Multiplicar: fator conversão x 
valor base do benefício 
especial 



CONCEITO

1. INTEGRALIZAÇÃO DAS PARCELAS PRETÉRITAS NA SP-PREVCOM

- Integralização na SP-PREVCOM das contribuições que superaram o teto do RGPS, com
a contraprestação do Estado de 7,5%;

2. FUNDAMENTO JURÍDICO: enriquecimento sem causa (884 do CC); vedação ao
confisco (art. 150, IV); direito a compensação financeira reconhecida na PEC 06/19;
- Sentença procedente: processo nº 1061396-06.2017.8.26.0053

3. VIABILIDADE FINANCEIRA:

- estudo FIPE:
“Também apresentamos a sugestão de criar estímulo para os servidores atuais poderem

aderir à previdência complementar. Sugerimos que o Município de São Paulo credite da

conta individual de previdência complementar o montante contribuído pelo servidor além

do teto do RGPS durante todo o período desde sua posse no Município de São Paulo até à

adesão à previdência complementar.”

PEDIDO SUBSIDIÁRIO



CONCEITO

1. NATUREZA JURÍDICA

- Entidade fechada de previdência complementar estruturada na forma de fundação, de
natureza pública;

- Sujeição as normas de direito público (licitação, contratos, admissão de pessoal, teto
remuneratório - arts. 4º da Lei 14.653/2011);

- Pagamento de benefícios na modalidade contribuição definida;

PREVCOM
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2. ESTRUTURA
- Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva;

2.1. CONSELHO DELIBERATIVO
- Definição da política de administração, alteração estatuto e regulamentos dos planos;
- Composição paritária (Conselho Fiscal + 6 membros = 3 patrocinador / 3 participantes);
- Presidente indicado pelo Patrocinador (Estado) com voto de qualidade para desempate;

2.2. CONSELHO FISCAL
- Fiscalização e controle interno
- Composição paritária (4 membros = 2 patrocinador / 2 participantes);
- Presidente indicado pelos participantes;

2.3. DIRETORIA-EXECUTIVA
- Órgão de administração;
- 6 integrantes nomeados pelo Conselho Deliberativo, mediante indicação do Governador.

PREVCOM



CONCEITO

3. BENEFÍCIOS - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA:
- Participante define a contribuição a ser efetuada ao plano, mas o valor do benefício é

definido no momento da aposentadoria, com base nos recursos acumulados na conta
individual;

4. PARTICIPANTE ATIVO (PATROCINADOS)
- Adesão facultativa;
- Delegado que ingressou a partir de 21.01.2013;
- Parcela base da contribuição que supere o teto do RGPS;
- Beneficiários: cônjuge, companheiro, filhos menores de 21 anos e inválido/incapazes, pai

mãe (na ausência dos beneficiários anteriores);
- Alíquota incidente sobre o valor que supera o teto do RGPS (alíquota alterável);
- Conta com a contrapartida do patrocinador (Estado) na mesma alíquota até 7,5%;

PREVCOM
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6. RENTABILIDADE

- Saldo individual evoluirá de acordo com os investimentos escolhidos pela SP-
PREVCOM;

- Rentabilidade histórica em torno de 4%,

- Rentabilidade do simulador considera uma projeção com base na rentabilidade histórica;

PREVCOM
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7. TRIBUTAÇÃO

7.1. DEDUÇÃO

- Até 12% da renda bruta anual

7.2. TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA

PREVCOM
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7.3. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA

PREVCOM
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9. BENEFÍCIOS DO PLANO

9.1. APOSENTADORIA

- Cumprimento requisitos aposentadoria pelo RPPS;
- Carência de 60 contribuições;
- Cessação vínculo com patrocinador;
- Renda mensal e por prazo certo, com base na reserva individual, e correspondente a

expectativa de vida;

9.2. BENFÍCIO POR INVALIDEZ

- Benefício de risco contratado a parte;
- Condicionada a concessão e manutenção da aposentadoria por invalidez pelo RPPS;
- Renda por prazo certo, com base na reserva individual;

PREVCOM
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9.3. PENSÃO POR MORTE

- Benefício de risco contratado a parte;
- Condicionado concessão da pensão por morte pelo RPPS;
- Rateada entre os beneficiários inscritos;
- Renda por prazo certo, com base na reserva individual e correspondente a expectativa de

vida dos beneficiários ou a data para cessação da pensão;

9.4. PECÚLIO POR MORTE

- Benefício de risco contratado a parte;
- Parcela única do valor contratado, a ser recebido junto a Seguradora contratada pela

Prevcom;

PREVCOM
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10. INSTITUTOS

10.1. AUTOPATROCÍNIO

- Perda parcial ou total da base das contribuições (redução ou ausência de recebimento);
- Assunção do valor das contribuições participante e patrocinador;
- Na mesma ou em outra base remuneratória;
- Pode optar posteriormente pelo benefício proporcional diferido, portabilidade ou resgate;

10.2. BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO

- Interrupção da contribuição pela cessação do vínculo;
- inscrito no plano há pelo menos 6 meses;
- Recebe o benefício quando cumprir os requisitos para aposentadoria pelo RPPS.
- Pode optar posteriormente pela portabilidade ou resgate.

PREVCOM
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10.3. PORTABILIDADE
- Portabilidade da reserva acumulada a entidade de previdência complementar ou

seguradora;
- Cessado o vínculo efetivo com o patrocinador;
- Vinculado ao plano por pelo menos 6 meses ininterruptos;
- Não esteja em gozo do benefício;
- Valores transferidos diretamente a entidade destino.

10.3. RESGATE
- Cessado o vínculo efetivo com o patrocinador;
- Não esteja em gozo de benefício previsto no plano;
- Resgate integral dos recursos das reservas individuais decorrentes da contribuição do

participante;
- A parcela decorrente do aporte do patrocinador pode ser resgata de forma progressiva,

numa gradação das contribuições aportadas que vai do mínimo de 12 meses (10%) a
partir de 49 meses (25%);

- Herdeiro pode receber em caso de falecimento;

PREVCOM



CONCEITOCONSIDERAÇÕES

Possibilidade de integralidade e 

paridade

BE considera regime da média (80%) e é 

atualizado pelo INPC. Levar em conta tempo 

faltante, considerando eventuais reformas da 

previdência.

Aprovação da reforma da Reforma 

da Previdência (PEC 06/2019)

Reduz o regime da média e dificulta a 

integralidade e paridade.

Superveniência da alíquota

progressiva.

Tendência aumento de alíquota deve ser 

considerada na migração.

Eventual relativização do direito 

adquirido

Uma eventual alteração na regra de 

pagamento do BE (incidência de desconto, 

alterações de denominador), bem como dos 

regulamentos dos planos PREVCOM (RESP nº 

1.435.837 – recurso repetitivo)



Fim!

José Jerônimo Nogueira de Lima

e-mail: jeronimo.lima@innocenti.com.br

Whatsapp: (11) 98231-1959 


