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O Sintuf-MT faz um alerta a todos os trabalhadores da UFMT: 

o Funpresp é uma armadilha.

É necessário que cada técnico-administrativo tenha consciência 
dos prejuízos que este modelo de previdência complementar 
impõe a cada aposentado, que, em média, terá seus vencimentos 
reduzidos em 30% em relação a sua remuneração enquanto servi-
dor da ativa. Esta redução pode ser percebida em cenário otim-
ista, já que o valor da aposentadoria não pode ser calculado de 
forma antecipada, ele depende do humor do mercado financeiro. 

Nesta cartilha reunimos informações importantes sobre o funcio-
namento do Funpresp. Trata-se de mais um ataque contra os direi-
tos trabalhistas. Este fundo de previdência retira dinheiro da mão 
dos trabalhadores, do Governo Federal, e coloca direto na mão 
dos bancos. A economia de uma vida é colocada como capital 
especulativo, gerando mais exploração do trabalhador, e gordas 
comissões para os administradores e banqueiros. 

Mas e no caso de investimentos ruins, falência do Funpresp? 
Apenas o trabalhador perde, ficará sem aposentadoria.  

A realidade é que a imprensa e o Governo não explicam os riscos 
ao trabalhador ao aderir ao Funpresp. Ao contrário, realizam um 
grande esforço para convencer a sociedade sobre o suposto rombo 
da Previdência, uma mentira, já que desde 2003 a Previdência 
está equilibrada. Esta afirmação parte da própria auditoria do 
Governo.

Leia com muita atenção as páginas desta cartilha, reflita sobre o 
seu futuro. Não fuja dessa luta. Seus filhos e netos agradecem!

Gestão Renovação e Luta





A Lei nº 12.618, de abril de 2012, instituiu a previdência complemen-
tar para os servidores civis da União. Ela limitou o valor dos proven-
tos das aposentadorias e pensões pagos pelo regime próprio dos 
servidores, o Plano de Seguridade Social (PSS). Foram criadas 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 Servi-
dor Público Federal do Poder Judiciário (FUNPRESP-JUD).

Atualizações

No dia 5 de novembro de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.183/15 
dispondo sobre os benefícios do regime geral de previdência social. 
A lei tornou automática a inscrição aos planos da Fundação de Previ-
dência Complementar do Servidor Público Federal (FUNPRESP-EXE) 
para os servidores ingressos nos Poderes Executivo e Legislativo Fed-
eral a partir daquela data. Ou seja, os servidores federais que 
ingressaram desde 04 de fevereiro  de 2013 estão enquadrados nas 
novas regras do regime de previdência, que limita a aposentadoria 
ao teto do INSS (R$5.189,82, em 2016). O servidor tem um prazo de 
90 dias para desistir da inclusão.

Entretanto, esta lei é inconstitucional, pois ninguém pode ser 
obrigado a aderir a um plano privado de previdência complementar. 
Trata-se de uma iniciativa que demonstra o desespero dos represent-
antes da FUNPRESP.EXE quanto ao fracasso do plano, pois até o pre-
sente momento, a adesão alcançou um percentual aproximado de  
20% dos servidores aptos.

A orientação da FASUBRA é de que os servidores devem manifestar no 
setor de pessoal das suas unidades nas IFES sua posição contrária à 
inclusão automática.

FUNPRESP: De onde veio?
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Quais riscos estamos correndo ao aderir ao FUNPRESP?

Quem aderir ao Funpresp terá sua aposentadoria paga por duas 
fontes. A primeira parte será remunerada pela Previdência Social, 
obedecendo ao teto vigente. A segunda será paga pelo Funpresp, e o 
valor não pode ser calculado de forma antecipada, pois leva uma 
série de fatores em conta, como o mercado financeiro, com sua 
flutuação e instabilidade. Na verdade, é o mercado que definirá os 
ganhos do servidor na aposentadoria.

Temos a certeza de quanto contribuir, mês a mês, durante vinte, 
trinta anos para o Funpresp. O retorno deste investimento e o valor 
da aposentadoria é uma incógnita, podendo oscilar a cada mês, para 
mais ou para menos, a depender dos humores do mercado. Os bene-
fícios oscilarão de acordo com o saldo da conta individual, a rentabi-
lidade do investimento, as comissões cobradas pelas consultorias, a 
idade da aposentadoria, a expectativa de vida (por gênero) e o grupo 
familiar, trazendo riscos elevados para os servidores.

Uma vez que os recursos dos fundos de pensão serão aplicados no 
mercado financeiro, estes estarão sujeitos aos efeitos de crises 
econômicas ou de má gestão e, portanto, existe a possibilidade 
(nada desprezível) de não estarem disponíveis quando o servidor 
aposentar, a exemplo do que vem ocorrendo no Brasil com os aposen-
tados dos Correios e da Varig e também, recentemente, em vários 
outros países.
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O que é a FUNPRESP

É um plano de previdência complementar que foi estruturado 
na forma de fundação, de natureza pública, com personalidade 
jurídica de direito privado, gozará de autonomia administra-
tiva, financeira e gerencial e terá sede e foro no Distrito Fed-
eral. Como será entidade da Administração Indireta, estará 
obrigada a fazer licitação e concurso público e, como será uma 
entidade de Direito Privado, todo o pessoal contratado será por 
via da CLT (celetista).

Quais servidores estão sendo obrigados a aderir
 a FUNPRESP?

Os servidores que ingressarem no serviço público após a cria-
ção da FUNPRESP. São servidores que passarão a se aposentar 
pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, que fica a 
cargo do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Como 
exemplo, o teto da aposentadoria a ser paga em 2016 é de 
R$5.189,82.

E o complemento da aposentaodria via FUNPRESP?

Depende... Os benefícios oscilarão de acordo com o saldo da 
conta individual, a rentabilidade do investimento, as 
comissões cobradas pelas consultorias, a idade da aposenta-
doria, a expectativa de vida (por gênero), e como o fundo foi 
gerido. 

- Os resultados apurados para fins de simulação com base nas informações 
fornecidas pelo usuário, nas premissas atuariais adotadas pelo Plano Executivo 
Federal, na data da simulação, e nas condições previstas no Regulamento do 
Plano, estão sujeitos à confirmação na data efetiva da concessão do benefício; 
- Renda Bruta Projetada sem dedução da Contribuição Administrativa, do 
Imposto de Renda e de outras deduções legais; 
- Sobre as contribuições básicas incide a Taxa de Carregamento para custeio das 
Despesas Administrativas; 
- Conforme previsto no Regulamento, o Patrocinador contribuirá com 100% da 
contribuição vertida pelo participante para custeio do benefício simulado, 
limitado à 7,5%, 8,0% ou 8,5%, conforme opção do participante; 
- A simulação considera que a Renda Bruta Projetada será paga por um prazo, 
em meses, correspondente à expectativa de sobrevida do Participante na data 
estimada para aposentadoria, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral, 
segmentada por sexo, adotada para o Plano e de acordo com o estabelecido no 
Regulamento. A Renda Bruta Projetada está sujeita a alterações que podem 
impactar no seu valor, tais como: mudanças de premissas atuariais e do teto do 
INSS, modificações no regulamento, mudanças na regra de concessão de bene-

fícios do RPPS, etc.; 
- Os valores informados por este Simulador de Adesão são referentes aos 
benefícios para a Aposentadoria Normal ou Benefício Suplementar, 

conforme o caso, do Plano 
Executivo Federal; Todos os 
valores aqui informados são 
meras estimativas, não se 
constituindo em garantia ou 
obrigação por parte da 
Funpresp-Exe, e estão sujei-
tos a alterações que podem 
impactar o Plano, conforme 
"condições de simulação" 
aceitas pelo participante; A 
utilização deste simulador 
pressupõe o entendimento 
de que se trata de ferra-
menta que não pode garan-
tir resultados futuros; 
- A diferença entre a "Con-
tribuição Básica do Partici-
pante" e a "Contribuição 
vertida pelo Participante 
para a Conta Individual" 
refere-se aos valores desti-
nados para constituição do 
Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários 
(FCBE) e o para custeio da 
Despesas Administrativas 
(Taxa de Carregamento); 
- Não há cobrança da Taxa 
de Administração; 
- A projeção da RAP se 
refere à Reserva Acumulada 
pelo Participante, apurada 
na data estimada para 
aposentadoria, conside-
rando as contribuições 
básicas vertidas pelo 
Participante Ativo Normal e 
pelo Patrocinador. 
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- Os resultados apurados para fins de simulação com base nas informações 
fornecidas pelo usuário, nas premissas atuariais adotadas pelo Plano Executivo 
Federal, na data da simulação, e nas condições previstas no Regulamento do 
Plano, estão sujeitos à confirmação na data efetiva da concessão do benefício; 
- Renda Bruta Projetada sem dedução da Contribuição Administrativa, do 
Imposto de Renda e de outras deduções legais; 
- Sobre as contribuições básicas incide a Taxa de Carregamento para custeio das 
Despesas Administrativas; 
- Conforme previsto no Regulamento, o Patrocinador contribuirá com 100% da 
contribuição vertida pelo participante para custeio do benefício simulado, 
limitado à 7,5%, 8,0% ou 8,5%, conforme opção do participante; 
- A simulação considera que a Renda Bruta Projetada será paga por um prazo, 
em meses, correspondente à expectativa de sobrevida do Participante na data 
estimada para aposentadoria, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral, 
segmentada por sexo, adotada para o Plano e de acordo com o estabelecido no 
Regulamento. A Renda Bruta Projetada está sujeita a alterações que podem 
impactar no seu valor, tais como: mudanças de premissas atuariais e do teto do 
INSS, modificações no regulamento, mudanças na regra de concessão de bene-

fícios do RPPS, etc.; 
- Os valores informados por este Simulador de Adesão são referentes aos 
benefícios para a Aposentadoria Normal ou Benefício Suplementar, 

conforme o caso, do Plano 
Executivo Federal; Todos os 
valores aqui informados são 
meras estimativas, não se 
constituindo em garantia ou 
obrigação por parte da 
Funpresp-Exe, e estão sujei-
tos a alterações que podem 
impactar o Plano, conforme 
"condições de simulação" 
aceitas pelo participante; A 
utilização deste simulador 
pressupõe o entendimento 
de que se trata de ferra-
menta que não pode garan-
tir resultados futuros; 
- A diferença entre a "Con-
tribuição Básica do Partici-
pante" e a "Contribuição 
vertida pelo Participante 
para a Conta Individual" 
refere-se aos valores desti-
nados para constituição do 
Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários 
(FCBE) e o para custeio da 
Despesas Administrativas 
(Taxa de Carregamento); 
- Não há cobrança da Taxa 
de Administração; 
- A projeção da RAP se 
refere à Reserva Acumulada 
pelo Participante, apurada 
na data estimada para 
aposentadoria, conside-
rando as contribuições 
básicas vertidas pelo 
Participante Ativo Normal e 
pelo Patrocinador. 
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O servidor regido pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 
- que ingressou antes de 2003, contribui com 11% sobre o seu salário 
total, a União com 22% e, ao se aposentar, recebe o valor integral 
do seu salário, ou seja, o mesmo que receberia se não tivesse se 
aposentado. 

Para quem ingressou no serviço público a partir de dezembro de 
2003 e antes 1º março de 2013, apesar da perda da paridade e da 
integralidade ao se aposentar, o regime é de benefício definido. O 
valor de sua aposentadoria é calculado sobre 80% das maiores con-
tribuições, valor próximo de quando estava na ativa.

 Com a nova lei, os proventos do servidor serão “divididos” da 
seguinte forma: a União garantirá o pagamento dos proventos até 
o teto do INSS. Para financiar esta parcela da aposentadoria, o 
servidor contribuirá com 11%, enquanto a União contribuirá com 
22%. Os cálculos destas contribuições incidirão sobre valores 
limitados pelo teto do INSS, atualmente de R$ 5.189,82. 

A outra parte dependerá das aplicações feitas pelo Funpresp na 
ciranda financeira. Neste caso, a União também contribuirá em 
contrapartida à contribuição do servidor, mas no percentual 
máximo de 8,5%. 

Qualquer percentual além deste limite máximo será feito exclusi-
vamente pelo novo servidor, sem contrapartida da União. Este será 
o limite tanto para o cálculo da contribuição quanto para a aposen-
tadoria e pensão. Ou seja, para complementar qualquer valor 
excedente ao teto do INSS, se o servidor contribuir com menos de 
8,5% o governo acompanha, e se for contribuir com mais, o Execu-
tivo para nos 8,5%.

Técnico-administrativo Pré 2003

Servidor dezembro de 2003 a 01 de março de 2013

Servidor que aderiu ao Funpresp

- Os resultados apurados para fins de simulação com base nas informações 
fornecidas pelo usuário, nas premissas atuariais adotadas pelo Plano Executivo 
Federal, na data da simulação, e nas condições previstas no Regulamento do 
Plano, estão sujeitos à confirmação na data efetiva da concessão do benefício; 
- Renda Bruta Projetada sem dedução da Contribuição Administrativa, do 
Imposto de Renda e de outras deduções legais; 
- Sobre as contribuições básicas incide a Taxa de Carregamento para custeio das 
Despesas Administrativas; 
- Conforme previsto no Regulamento, o Patrocinador contribuirá com 100% da 
contribuição vertida pelo participante para custeio do benefício simulado, 
limitado à 7,5%, 8,0% ou 8,5%, conforme opção do participante; 
- A simulação considera que a Renda Bruta Projetada será paga por um prazo, 
em meses, correspondente à expectativa de sobrevida do Participante na data 
estimada para aposentadoria, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral, 
segmentada por sexo, adotada para o Plano e de acordo com o estabelecido no 
Regulamento. A Renda Bruta Projetada está sujeita a alterações que podem 
impactar no seu valor, tais como: mudanças de premissas atuariais e do teto do 
INSS, modificações no regulamento, mudanças na regra de concessão de bene-

fícios do RPPS, etc.; 
- Os valores informados por este Simulador de Adesão são referentes aos 
benefícios para a Aposentadoria Normal ou Benefício Suplementar, 

conforme o caso, do Plano 
Executivo Federal; Todos os 
valores aqui informados são 
meras estimativas, não se 
constituindo em garantia ou 
obrigação por parte da 
Funpresp-Exe, e estão sujei-
tos a alterações que podem 
impactar o Plano, conforme 
"condições de simulação" 
aceitas pelo participante; A 
utilização deste simulador 
pressupõe o entendimento 
de que se trata de ferra-
menta que não pode garan-
tir resultados futuros; 
- A diferença entre a "Con-
tribuição Básica do Partici-
pante" e a "Contribuição 
vertida pelo Participante 
para a Conta Individual" 
refere-se aos valores desti-
nados para constituição do 
Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários 
(FCBE) e o para custeio da 
Despesas Administrativas 
(Taxa de Carregamento); 
- Não há cobrança da Taxa 
de Administração; 
- A projeção da RAP se 
refere à Reserva Acumulada 
pelo Participante, apurada 
na data estimada para 
aposentadoria, conside-
rando as contribuições 
básicas vertidas pelo 
Participante Ativo Normal e 
pelo Patrocinador. 
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SIMULAÇAO
Para facilitar a compreensão, fizemos uma simulação de aposen-
tadoria direto no Funpresp. Utilizamos como base uma técnica-
administrativa com 28 anos de idade, com uma remuneração de 
 R$ 10 mil mensais.

Contrapartida do Governo 22% de R$5189,82 = R$1141,76
8,5% de R$4810,18 = R$408,86

Aposentadoria Teto INSS R$5189,82 + R$1903,54* 
FunprespTotal = R$7093,36

VEJA OS AVISOS DA FUNPRESP EM SEU SITE

Contribuição servidor 11% de R$5189,82 = R$570,88
8,5% de R$4810,18 = R$408,86

INSS
FUNPRESP

INSS
FUNPRESP

- Os resultados apurados para fins de simulação com base nas informações 
fornecidas pelo usuário, nas premissas atuariais adotadas pelo Plano Executivo 
Federal, na data da simulação, e nas condições previstas no Regulamento do 
Plano, estão sujeitos à confirmação na data efetiva da concessão do benefício; 
- Renda Bruta Projetada sem dedução da Contribuição Administrativa, do 
Imposto de Renda e de outras deduções legais; 
- Sobre as contribuições básicas incide a Taxa de Carregamento para custeio das 
Despesas Administrativas; 
- Conforme previsto no Regulamento, o Patrocinador contribuirá com 100% da 
contribuição vertida pelo participante para custeio do benefício simulado, 
limitado à 7,5%, 8,0% ou 8,5%, conforme opção do participante; 
- A simulação considera que a Renda Bruta Projetada será paga por um prazo, 
em meses, correspondente à expectativa de sobrevida do Participante na data 
estimada para aposentadoria, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral, 
segmentada por sexo, adotada para o Plano e de acordo com o estabelecido no 
Regulamento. A Renda Bruta Projetada está sujeita a alterações que podem 
impactar no seu valor, tais como: mudanças de premissas atuariais e do teto do 
INSS, modificações no regulamento, mudanças na regra de concessão de bene-

fícios do RPPS, etc.; 
- Os valores informados por este Simulador de Adesão são referentes aos 
benefícios para a Aposentadoria Normal ou Benefício Suplementar, 

conforme o caso, do Plano 
Executivo Federal; Todos os 
valores aqui informados são 
meras estimativas, não se 
constituindo em garantia ou 
obrigação por parte da 
Funpresp-Exe, e estão sujei-
tos a alterações que podem 
impactar o Plano, conforme 
"condições de simulação" 
aceitas pelo participante; A 
utilização deste simulador 
pressupõe o entendimento 
de que se trata de ferra-
menta que não pode garan-
tir resultados futuros; 
- A diferença entre a "Con-
tribuição Básica do Partici-
pante" e a "Contribuição 
vertida pelo Participante 
para a Conta Individual" 
refere-se aos valores desti-
nados para constituição do 
Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários 
(FCBE) e o para custeio da 
Despesas Administrativas 
(Taxa de Carregamento); 
- Não há cobrança da Taxa 
de Administração; 
- A projeção da RAP se 
refere à Reserva Acumulada 
pelo Participante, apurada 
na data estimada para 
aposentadoria, conside-
rando as contribuições 
básicas vertidas pelo 
Participante Ativo Normal e 
pelo Patrocinador. 
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- Os resultados apurados para fins de simulação com base nas informações 
fornecidas pelo usuário, nas premissas atuariais adotadas pelo Plano Executivo 
Federal, na data da simulação, e nas condições previstas no Regulamento do 
Plano, estão sujeitos à confirmação na data efetiva da concessão do benefício; 
- Renda Bruta Projetada sem dedução da Contribuição Administrativa, do 
Imposto de Renda e de outras deduções legais; 
- Sobre as contribuições básicas incide a Taxa de Carregamento para custeio das 
Despesas Administrativas; 
- Conforme previsto no Regulamento, o Patrocinador contribuirá com 100% da 
contribuição vertida pelo participante para custeio do benefício simulado, 
limitado à 7,5%, 8,0% ou 8,5%, conforme opção do participante; 
- A simulação considera que a Renda Bruta Projetada será paga por um prazo, 
em meses, correspondente à expectativa de sobrevida do Participante na data 
estimada para aposentadoria, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral, 
segmentada por sexo, adotada para o Plano e de acordo com o estabelecido no 
Regulamento. A Renda Bruta Projetada está sujeita a alterações que podem 
impactar no seu valor, tais como: mudanças de premissas atuariais e do teto do 
INSS, modificações no regulamento, mudanças na regra de concessão de bene-

fícios do RPPS, etc.; 
- Os valores informados por este Simulador de Adesão são referentes aos 
benefícios para a Aposentadoria Normal ou Benefício Suplementar, 

conforme o caso, do Plano 
Executivo Federal; Todos os 
valores aqui informados são 
meras estimativas, não se 
constituindo em garantia ou 
obrigação por parte da 
Funpresp-Exe, e estão sujei-
tos a alterações que podem 
impactar o Plano, conforme 
"condições de simulação" 
aceitas pelo participante; A 
utilização deste simulador 
pressupõe o entendimento 
de que se trata de ferra-
menta que não pode garan-
tir resultados futuros; 
- A diferença entre a "Con-
tribuição Básica do Partici-
pante" e a "Contribuição 
vertida pelo Participante 
para a Conta Individual" 
refere-se aos valores desti-
nados para constituição do 
Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários 
(FCBE) e o para custeio da 
Despesas Administrativas 
(Taxa de Carregamento); 
- Não há cobrança da Taxa 
de Administração; 
- A projeção da RAP se 
refere à Reserva Acumulada 
pelo Participante, apurada 
na data estimada para 
aposentadoria, conside-
rando as contribuições 
básicas vertidas pelo 
Participante Ativo Normal e 
pelo Patrocinador. 



- Os resultados apurados para fins de simulação com base nas informações 
fornecidas pelo usuário, nas premissas atuariais adotadas pelo Plano Executivo 
Federal, na data da simulação, e nas condições previstas no Regulamento do 
Plano, estão sujeitos à confirmação na data efetiva da concessão do benefício; 
- Renda Bruta Projetada sem dedução da Contribuição Administrativa, do 
Imposto de Renda e de outras deduções legais; 
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Sim, pois os investimentos que serão realizados estarão quase todos 
intimamente interligados ao mercado financeiro. Se acontecer uma 
crise como ocorreu em 2008 com os Estados Unidos e em 2012 na 
Europa que arrastou o restante do mundo e o Brasil, teve sua origem na 
crise 'da dívida' no setor financeiro e decorreu do excesso de emissão 
pelos bancos de “produtos financeiros” sem lastros, isto é, sem garan-
tias reais, “principalmente os derivativos” – emissões possibilitadas 
“pela desregulamentação e autonomia do setor financeiro bancário”.

Quem arcará com o prejuízo, caso a FUNPRESP venha a falir?

Se acontecer da FUNPRESP falir, quem arcará com o prejuízo de não ter 
o valor da aposentadoria complementar é o próprio servidor. Pois o 
fundo depende do mercado financeiro e dos supostos investimentos que 
a FUNPRESP fizer, se o investimento for em ações na bolsa de valores e, 
a bolsa cair ou der um colapso, o prejuízo será distribuído por todos que 
aderiram ao fundo, mesmo que o servidor não tenha dado permissão 
para o investimento. A previdência complementar é um investimento de 
risco. Pode-se ganhar ou pode-se perde.
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O governo já fez, lavou as mãos e entregou os novos servidores à mercê 
de um jogo de risco, dependendo do mercado financeiro, sem órgão 
que garanta seus direitos. A mercê dos lucros implacáveis que propicia 
largas negociações com a criação do fundo mais poderoso existente no 
país, que poderá eleger ou derrubar presidente ou coisa pior. A gestão 
dessa entidade vai capitalizar, se nada der errado, fortunas pelos próxi-
mos 30 anos, até que chegue a hora de efetuar pagamentos aos seus 
assistidos (servidores). E o pior é que o próprio governo não faz a menor 
ideia do que pode acontecer.

No Brasil já tivemos outros fundos de pensões e aposenta-
dorias que faliram?
Sim, GBOX, CAPEMI, MONTEPIO e outros.

E o governo o que fará?

Não. A União somente contribuirá para a entidade por ela patrocinada, 
neste caso, somente para a FUNPRESP.

O que é o benefício especial?
É um benefício assegurado aos servidores em atividade que optarem 
pelo novo regime. Os servidores terão o benefício que será pago a partir 
do momento de sua aposentadoria, calculado com base nas contri-
buições recolhidas ao regime de previdência da União, proporcional ao 
seu tempo de contribuição ao regime naquele regime. Será parecido 
com o PDV (Programa de Demissão Voluntária), o governo irá conceder 
aos servidores que aderirem à previdência complementar um valor a 
mais e como contrapartida o servidor perderá a paridade e a integrali-
dade dos vencimentos (entre ativos e aposentados).

Caso o servidor queira contribuir para outra entidade de pre-
vidência complementar, como por exemplo, a do Banco do 
Brasil, ele receberá a contrapartida da União?
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