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Rentabilidade acumulada
Fevereiro de 2013 a dezembro de 2021

61,15%
77,08%
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81,94%
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*Rentabilidade estimada pela variação do IMA-G

**Rentabilidade estimada com base na média de rentabilidade do 
segmento no período

Policial Rodiviário Federal, 

Vantagens exclusivas

Contribuição paritária para o 
participante Ativo Normal
Menos taxas, pois a Funpresp não tem fins 
lucrativos
100% da rentabilidade fica com o participante
Benefício fiscal de até 20,5% sobre a renda bruta 
anual tributável
Taxa zero sobre contribuições facultativas e 
recursos trazidos de outros planos 
(portabilidade)
Assessoria previdenciária virtual ou presencial 
gratuita

Investimentos
A rentabilidade acumulada da Funpresp mostra a 
consistência dos nossos resultados, superando a 
dos títulos públicos, do Ibovespa, da poupança e 
da rentabilidade média dos planos de previdência 
ofertados por bancos e seguradoras (PGBL).

Tem dúvidas? A gente te ajuda!

Temos uma equipe especializada para falar com você 
de segunda a sexta, das 7h30 às 19h30

E-mail: faleconosco@funpresp.com.br

Telefone: 0800 282 6794 e

WhatsApp: (61) 8435 8952 

Acesse aqui informações atualizadas 
sobre nossos números:

Fevereiro 2022
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conheça a 
sua Funpresp!



Anota aí!  

Aderir à Funpresp não significa mudar de regime 
previdenciário, ok?! Se você ingressou na PRF 
antes de fevereiro de 2013, pode aderir à 
Funpresp como Ativo Alternativo. Assim, você 
forma uma renda extra para o futuro, tem acesso 
às nossas coberturas e continua fazendo parte 
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Policial, a Funpresp é a previdência complemen-
tar EXCLUSIVA do servidor público federal. Nós 
sabemos da importância do seu trabalho para a 
melhoria da nossa sociedade e ofertamos produ-
tos e serviços compatíveis com a sua realidade.

Entre eles, está a Parcela Adicional de Risco 
(PAR), que prevê cobertura por invalidez perma-
nente e morte com custo inferior ao praticado 
pelo mercado. Um dos diferenciais da PAR é que 
não há influência da carreira do servidor no 
preço ou na aprovação da cobertura. A análise de 
risco é feita com base na sua condição de saúde*. 
Assim, seja policial ou professor, os requisitos 
para contratar a cobertura são os mesmos aqui 

*As solicitações de cobertura passam pela análise da segura-
dora contratada pela Funpresp por licitação

Ativo Alternativo
Destinada aos policiais que ingressaram antes de 
4 de fevereiro de 2013 no serviço público ou para 
aqueles que ingressaram após essa data, mas pos-
suem remuneração abaixo do teto do INSS 
vigente (R$ 7.087,22, em 2022)

O policial tem a liberdade de escolher o valor de 
contribuição adequado realidade dele

Possibilidade de contratar cobertura por invali-
dez permanente ou morte, por meio da PAR.

Para realizar simulações 
personalizadas e calcular 
coberturas, converse com 

nossos consultores:

A Funpresp foi feita sob 
medida para você Como funciona?

A Funpresp administra dois planos: o ExecPrev e o 
LegisPrev. O plano ExecPrev é exclusivo para os 
servidores do poder Executivo federal e garante 
uma renda adicional no momento da aposentadoria, 
além de inúmeras vantagens e serviços. 

Ele é composto por duas categorias:

Ativo Normal
Destinada a policiais que ingressaram no serviço 
público após 4 de fevereiro de 2013 ou que migra-
ram para o Regime de Previdência Complementar 
(RPC) e têm salário acima do teto do INSS (R$ 
7.087,22, em 2022)

Contribuição paritária: a cada R$ 1 depositado 
pelo participante em contribuição básica, a Polí-
cia Rodoviária Federal deposita R$ 1 em nome 
dele, limitado a 8,5% da diferença entre a remu-
neração do servidor e o valor do teto do INSS 
vigente

Cobertura por aposentadoria por invalidez per-
manente e pensão por morte: benefício inerente 
ao plano, custeado por um fundo coletivo manti-
do por todos os participantes dessa categoria. 
Ambas as coberturas podem ser ampliadas por 
meio da PAR, um produto opcional e exclusivo da 
Fundação.

Conheça outros produtos:
Empréstimo consignado com 
juros competitivos

Perfis de investimentos adequa-
dos às suas características indivi-
duais

Cashback exclusivo em mais de 
400 lojas on-line. O dinheiro 
volta para a sua conta da 
Funpresp


