
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

                      O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

                        Trata-se, inicialmente, de Requerimento (3617836) formulado pela Exmª Sra. 
Juíza Federal Substituta Raffaela Cassia de Sousa, com vistas à opção pelo regime antigo de 
previdência.

2.                     No Despacho nº 3676436, o E. Presidente determinou à DIGES a distribuição do 
processo.

3.                     Na informação nº 6907932, a ASMAG ressaltou a necessidade de averbação de 
tempo de serviço a manter a Requerente no regime anterior ao Regime de Previdência 
Complementar.

4.                     Despachei o presente (7761206) intimando a Requerente para manifestação, 
quanto à averbação, no prazo de 10 (dez) dias.

5.                     Na Manifestação nº 7071089, a Requerente informou da solicitação da averbação 
por meio do processo nº SEI 0003204-10.2018.4.01.8002, a qual foi deferida no Despacho nº 
7322482 do E. Presidente do TRF da 1ª Região.

6.                     Ainda, solicitou o seguinte, verbis: “...que, em caso de eventual provimento do 
pedido administrativo, seja esta magistrada consultada quanto ao regime previdenciário que 
deseja ingressar/manter.”.

7.                     Na Informação da ASMAG nº 9763607, vê-se a transcrição que interessa, quanto 
ao  enquadramento da Requerente no regime previdenciário, verbis:

“Cumpre informar que, após a averbação do tempo exercido na condição de militar, a 
magistrada foi enquadrada no regime previdenciário anterior ao regime de previdência 
complementar.  Com isso, resta atendido o pedido objeto do presente feito.”

8.                     Não obstante, a Requerente dissentiu da aludida Informação nº 9763607 da 
ASMAG e insistiu pela manutenção no regime de previdência complementar, na forma 
compendiada abaixo, verbis:

“Desta feita, em 13 de fevereiro de 2020, a ASMAG informou que esta Magistrada já estaria 
enquadrada no regime antigo, fato este que, como já demonstrado, não se apresenta 
condizente com os fatos aqui relatados e comprovados por meio dos contracheques que fiz 
juntar.

Diante disso, considerando que desde meu ingresso no TRF1 venho contribuindo no teto do 
INSS e para a FUNPRESP (inclusive até a presente data), venho requerer a Vossa Excelência 
que reconheça meu direito à opção de regime, pois ingressei no serviço público no ano de 
2010, mantendo-me, no entanto, no regime previdenciário novo, regime este que me encontro 
desde meu ingresso no TRF1, com a limitação das contribuições previdenciárias ao teto do 
INSS e das contribuições para a FUNPRESP que já vem sendo regularmente descontadas em 
meu contracheque.” (Grifo nosso)
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9.                     Em complemento à manifestação anterior (9836007), requereu também seja 
reconhecido seu direito ao recebimento do benefício especial, conforme dispõe a legislação em 
vigor.

10.                   Em cumprimento ao Despacho nº 795, do E. Presidente desta Corte, vieram-me 
conclusos os autos.

                        É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

V O T O

PROCESSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA. 
PREVIDÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO 
ATUAL REGIME COMPLEMENTAR ACRESCIDO DO 
BENEFÍCIO ESPECIAL. NÃO SE VERIFICOU ÓBICE. 
PRENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS É GARANTIDO 
ESSE DIREITO A MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO. A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE OBEDECER AOS 
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA 
JURÍDICA E ASSEGURAR OS DIREITOS DOS 
ADMINISTRADOS. HÁ FUNDAMENTO LEGAL.  
DEFERIMENTO DO PEDIDO.

I – Solicitação de magistrada para sua manutenção no atual 
Regime de Previdência Complementar, no qual se encontra 
desde o ingresso no TRF1.

II – Foi deferido à Requerente a averbação de tempo de 
serviço prestado em cargo público efetivo federal antes de 
2013.

III - Não se verificou óbice para a continuidade da 
Requerente no regime de previdência complementar quanto 
ao teor da Lei nº 12.618/2012, art. 3º, incisos I e II.

IV – A Resolução CJF nº 490/2018, art. 3º, I e II, trata dos 
procedimentos operacionais a serem adotados quanto à 
adesão ao Regime Previdenciário instituído pela Lei nº 
12.618/2012.

V – A citada Resolução, art. 6º, §1º, delineia que será devido 
benefício especial, conforme estabelecido no art. 3º, inciso II, 
§ 1º, da Lei n. 12.618/2012, aos membros da Justiça Federal.

VI - A Lei nº 9.784/1999, caput, art. 2º, inciso IX, estabelece 
para a Administração Pública obedecer, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, segurança jurídica.

VII - O benefício especial requerido deve ser assegurado, 
haja vista o preenchimento dos requisitos legais.

VIII – Pedido a que se defere.
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                  O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):

                 Cuida-se de pedido (9816158) da Exmª Sra. Juíza Federal Substituta Raffaela Cassia 

de Sousa, que tomou posse no Poder Judiciário Federal em 20 de janeiro de 2017 (3136026), 

para que se reconheça seu direito à opção pelo regime de previdência complementar, no qual 

se encontra desde o ingresso no TRF1, acrescido do recebimento do benefício especial, com a 

limitação das contribuições previdenciárias ao teto do INSS e das contribuições para a 

FUNPRESP.

2.                     De passagem, vê-se o Despacho PRESI (7322482) no qual foi deferido à 

Requerente a averbação de tempo de serviço prestado em cargo público efetivo federal antes de 

2013, verbis:

“Em face da informação da Assessoria de Assuntos da Magistratura (7291936), defiro à Juíza 
Federal Substituta RAFFAELA CÁSSIA DE SOUSA, lotada na 3ª Vara da Seção Judiciária do 
Amazonas, a averbação de  2.510 dias de serviços prestados ao Estado-Maior do Exército, no 
período de 08/03/2010 a 19/01/2017, no cargo de Oficial QCO Direito - Capitão,  para fins de 
aposentadoria e disponibilidade, nos termos do art. 100 da Lei 8.112/90.”

3.                     Compulsando os autos, não se verificou nenhum óbice para a continuidade do 

Requerente no regime de previdência complementar então disciplinado pela Lei n.º 

12.618/2012.

4.                     Apreciando o disposto na Lei n.º 12.618/2012, art. 3º, inciso II, §1º, observa-se 

que é assegurado o benefício especial a membro do Poder Judiciário, mas desde que, até a data 

anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar, o interessado tenha 

permanecido nele sem perda do vínculo efetivo e manifeste sua prévia e expressa opção, 

conforme transcrito a seguir, verbis:

Art. 3º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 
social às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de previdência da União de 
que trata o art. 40 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004, aos servidores e membros referidos no caput do art. 1º desta Lei que tiverem 
ingressado no serviço público:

(...)

II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que 
trata o art. 1º desta Lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, e que 
exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 1º É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso II do caput deste artigo o 
direito a um benefício especial calculado com base nas contribuições recolhidas ao regime de 
previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios de que trata o art. 
40 da Constituição Federal, observada a sistemática estabelecida nos §§ 2º a 3º deste artigo e o 
direito à compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal, nos 
termos da lei.

5.                     Destarte, dispõe a Resolução CJF nº 490/2018, art. 3º, incisos I e II, parágrafo 

único, que trata dos procedimentos operacionais a serem adotados quanto à adesão ao Regime 

Previdenciário instituído pela Lei nº 12.618/2012, o seguinte, verbis:

“Art. 3º. Está sujeito ao regime de que trata a Lei n. 12.618/2012 o magistrado ou servidor 

ocupante de cargo efetivo que tenha ingressado:

I – no serviço público federal a partir de 14 de outubro de 2013, independentemente de sua 

adesão ao plano de benefícios administrado pela Funpresp-Jud;

II – no serviço público até 13 de outubro de 2013, e nele tenha permanecido sem perda do 

vínculo efetivo e opte pela migração prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal.
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Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso II do caput deste artigo pressupõe que o 

beneficiário oriundo de Estado, Distrito Federal ou Município não estivesse, no ente de origem, 

limitado ao teto dos benefícios do RGPS.” (Grifo nosso)

6.                     Importante transcrever, ainda, da referida Resolução, art. 6º, §1º, os seguintes 

termos sobre o benefício especial, in verbis:

“Art. 6º. Será devido benefício especial, conforme estabelecido no art. 3º, inciso II, § 1º, da 
Lei n. 12.618/2012, aos membros e servidores públicos titulares de cargo efetivo da Justiça 

Federal que ingressaram até 13/10/2013 e que, mediante prévia e expressa manifestação, 
tenham aderido ao regime de previdência complementar instituído pela referida lei, nos 
termos do § 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 1º O benefício também será devido ao membro ou servidor, oriundo, sem quebra de 
continuidade, de cargo público estatutário de outro ente da federação que não tenha 
instituído o respectivo regime de previdência complementar e que tenha ingressado em 
cargo público efetivo federal a partir de 14/10/2013, considerando-se, para esse fim, o tempo 

de contribuição estatal, distrital ou municipal, assegurada a compensação financeira de que trata 

o § 9º do art. 201 da Constituição Federal.” ( Grifo nosso)

7.                     Com efeito, a Lei nº 9.784/1999, caput, art. 2º, inciso IX, estabelece para a 

Administração Pública obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, segurança jurídica, 

e, de forma simples, propiciar adequado grau de certeza e segurança aos direitos dos 

administrados.

8.                     Nesse contexto, entendo que também deve ser assegurado o benefício especial 

requerido, haja vista a inocorrência de solução de continuidade entre a ocupação do cargo 

público anterior e o atual, evidenciada na Informação da ASMAG nº 9763607 e no Despacho 

PRESI nº 7322482, bem como ter sido pleiteada a concessão desse direito no Requerimento nº 

9836007.

9.                     Pelo exposto, concluo pelo deferimento do pedido da Exmª Sra. Juíza Federal 

Substituta Raffaela Cassia de Sousa, reconhecendo seu direito à opção pelo atual Regime de 

Previdência Complementar, acrescido do benefício especial, conforme disposto na Lei nº 

12.618/2012, art. 3º, §1º, na Resolução CJF nº 490/2018, art. 3º, art. 6º, §1º, e na Lei nº 

9.784/1999, caput, art. 2º, inciso IX.

                          É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 
Federal, em 01/04/2020, às 12:32 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código 

verificador 9878898 e o código CRC 4BEAEE58.
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