
Prezados(as) Servidores(as),  
 

Com o término do prazo para migração de regime previdenciário em 30/11/2022 para a 
maioria das categorias, observamos que alguns servidores migraram de regime, mas 
ainda não efetuaram a adesão à Funpresp, sem a qual não é possível a União 
depositar a contrapartida paritária para o servidor que não tem a conta aberta, além 
disso acarretar um aumento no IRRF para o servidor que não aderiu.  
 

Também é importante alertar em relação aos servidores que migraram de regime e 
fizeram adesão à Funpresp pelo SIGEPE, onde o servidor não consegue incluir em seu 
plano a cobertura para aposentadoria em caso de invalidez e a cobertura que paga 
pensão em caso de morte para os dependentes, o que deve ser feito por meio de 
preenchimento do formulário da PAR (Parcela Adicional de Risco) referente ao pecúlio 
por invalidez e morte. Tal formulário é preenchido juntamente comigo, Assessor 
Previdenciário Funpresp. O cálculo das coberturas também é feito por mim. 
 

Servidores que não migraram de regime podem aderir à Funpresp e ter acesso a 
diversas vantagens mesmo sem terem feito a migração. 
 

Portanto, serão realizadas as Lives a seguir para tratar desses e de outros temas 
pertinente ao assunto Planejamento Previdenciário e Fiscal. 
 

Servidores que migraram e ainda não aderiram; aderiram e não têm a PAR e as 
vantagens da adesão à Funpresp sem migração 

 
Quinta-feira, 12 de janeiro · 10:00am até 12:00pm 
Informações de participação do Google Meet 
Link da videochamada: https://meet.google.com/aua-jxsy-xfn 

 

Quinta-feira, 12 de janeiro · 2:00 até 4:00pm 
Informações de participação do Google Meet 
Link da videochamada: https://meet.google.com/aua-jxsy-xfn 

 
Quinta-feira, 12 de janeiro · 6:00 até 7:30pm 
Informações de participação do Google Meet 
Link da videochamada: https://meet.google.com/aua-jxsy-xfn 
 
Serão comentados os seguintes tópicos:  

• As mudanças no Regime de previdência dos servidores federais e a 
necessidade de complementação previdenciária; 

• Benefícios e vantagens da adesão à Funpresp para servidores que não 
migraram; 

• Servidores que migraram e ainda não aderiram à Funpresp; 
• Servidores que migraram, aderiram e ainda não contrataram a cobertura por 

invalidez e morte (PAR) dedutível no IR; 
• Aposentadoria / Aposentadoria Complementar com 0 taxa de Adm; 
• Benefício Especial - BE para servidores que migraram de Regime: você sabe 

o que é o BE? 
• Contrapartida paritária de 1 para 1 aos servidores do novo regime ou 

migrados; 
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• Alíquotas de contribuição previdenciária menores para servidores que 
migraram; 

• Isenção de contribuição previdenciária ao se aposentar para quem migrou; 
• Dedução da contribuição à Funpresp no IR retido na fonte mensalmente, 

mesmo na declaração simplificada; 
• Aposentadoria em caso de Incapacidade Permanente / Pecúlio por Invalidez; 
• Pensão por morte / Pecúlio por Morte; 
• Novidades adicionadas à Funpresp a partir de Março/2021; 
• Perfis de Investimentos / Diversificação da Carteira / Rentabilidade; 
• Segurança da Funpresp; 
• Crédito consignado; 
• Cashback; 
• Simulação de benefícios. 
• Simulação de migração para auditores fiscais da RFB que ainda estão com a 

janela para migração aberta. 

Caso não possa participar no dia e horários dessas Lives, entre em contato com o 
Assessor Previdenciário Felipe Ferro, conforme os contatos abaixo para que ele 
possa compartilhar contigo as estimativas dos teus benefícios e a Planilha da 
Simulação de Complementação pela Funpresp COM e SEM MIGRAÇÃO DE 
REGIME. 
 
OBS: servidor(a), favor compartilhar esses links no grupo de Whatsapp ou Telegram 
para outros colegas poderem tomar conhecimento. Nem sempre a caixa do e-mail é 
vista por todos com frequência. Pode ser útil para eles também poderem tirar 
dúvidas. Gratidão! 
 
Cordialmente, 
 
Felipe Domingues Ferro 
Assessor Previdenciário 
(21) 97683-6817 / 98232-9997 
MBA em RPPS (em curso) 
felipe.ferro@funpresp.com.br 
http://www.funpresp.com.br 
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