
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

E M E N T A

PROCESSO ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES NO NOVO REGIME
DE PREVIDÊNCIA,  RPPS.DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL.
SERVIDORES ORIUNDOS DA ESFERA ESTADUAL OU MUNICIPAL. LEI 12.618/2012. DIREITO
DE PERMANECER NO REGIME ANTERIOR.

I – Recurso administrativo interposto em face da decisão da Diretoria do Foro da Seção Judiciária
do Amapá que determinou o reenquadramento dos servidores, egressos do serviço público
estadual e municipal  a partir de 14/10/2013, no novo regime previdenciário da União estabelecido
pela Lei 12.618/2012.

II – O Tribunal, por meio de sua Corte Administrativa, tem entendido que servidores egressos de
Regime Previdenciário dos estados e Município tem direto a não serem obrigados a se
transferirem para o Regime estabelecido pela novel  legislação.

III – Recurso provido.

ACÓRDÃO
Decide o Conselho de Administração do TRF - 1ª Região, por unanimidade, dar

provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator.
Brasília,  07 de maio de 2020.

 

 

DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
(Relator)

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10213918 e o código CRC 66B74D21.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator):
Trata-se de recurso administrativo interposto por ANDERSON PEREIRA DE SOUZA e

outros servidores da 2ª, 3ª e 4ª Varas da SJ/AP,  em face da decisão da Diretoria do Foro daquela Seccional,
que determinou o reenquadramento dos servidores, egressos do serviço público estadual e municipal  a partir
de 14/10/2013, no novo regime previdenciário da União estabelecido pela Lei 12.618/2012.

A Dilep,  prestou informações, diante de consulta (SEI 1776035) no mesmo sentido da
orientação da direção do Foro da SJ/AP de que  deve ser negado provimento ao recurso.

É o relatório.
 
 

 

V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator):
O Tribunal, em processos  Administrativos anteriores, neste Conselho de Administração já

decidiu :
(...)
I – O regime de previdência complementar dos servidores públicos federais foi instituído pela
Lei nº 12.618/2012, sendo aplicável àqueles titulares de cargo efetivo da União, suas
autarquias e fundações, inclusive aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da
União e do Tribunal de Contas da União, que ingressaram após a publicação do ato de
instituição do correspondente regime de previdência complementar, bem como aos servidores
públicos federais que, embora tenham ingressado antes daquele marco temporal, tenham
migrado para o novo regime mediante prévia e expressa opção, fazendo jus, nessa situação,
ao pagamento do chamado benefício especial.
II – A interrupção do tempo de serviço público federal, em razão de posse em cargo público
em outro ente da Federação, não afasta o direito do servidor ao enquadramento no regime
próprio de previdência, desde que o ingresso no serviço público, qualquer que seja o ente
federativo, tenha ocorrido antes da instituição do regime de previdência complementar do
Judiciário e não tenha havido solução de continuidade. É o que prevê, inclusive, o § 1º do art.
6º da Resolução CJF nº 490/2018, que trata dos procedimentos operacionais a serem
adotados quanto à adesão ao Regime Previdenciário instituído pela Lei nº 12.618/2012, que
dispõe que o benefício especial, calculado para aqueles que optaram por aderir ao regime de
previdência complementar, é também 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.”.

Relatório e Voto TRF1-GAB-CândidoRibeiro 10131326         SEI 0000432-76.2015.4.01.8003 / pg. 2



III – Caso concreto em que o requerente faz jus ao acolhimento do pedido de enquadramento
no regime próprio de previdência, sem a aplicação do teto do RGPS, posto que ingressou no
serviço público antes da instituição do novo Regime de Previdência do Servidor Público, sem
solução de continuidade.
(PA0023712-51.2016.4.01.8000, rel. : Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian,
julgado em 21.03.2019).

 

Trago à colação um extrato do voto proferido pelo relator do processo, nestes termos:
  Pois bem. O regime de previdência complementar dos servidores públicos federais foi
instituído pela Lei nº 12.618/2012, sendo aplicável àqueles titulares de cargo efetivo da União,
suas autarquias e fundações, inclusive aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público
da União e do Tribunal de Contas da União, que ingressaram após a publicação do ato de
instituição do correspondente regime de previdência complementar, bem como aos servidores
públicos federais que, embora tenham ingressado antes daquele marco temporal, tenham
migrado para o novo regime mediante prévia e expressa opção, fazendo jus, nessa situação,
ao pagamento do chamado benefício especial.
4. Em outras palavras, com a edição dessa norma, consolidaram-se duas situações jurídicas
previdenciárias para os servidores públicos federais e membros do Poder Judiciário, dentre
outros: a manutenção do regime previdenciário anterior para aqueles que já eram servidores
públicos, a não ser que optem pelo novo regime; e a aplicação do novo regime com o
limitador para aqueles que ingressaram no serviço público federal após a instituição do
correspondente regime de previdência complementar.
5. Na hipótese, o requerente, embora tenha sido servidor público federal entre 12/3/2009 e
2/2/2016, período durante o qual entrou em vigor o novo regime de previdência dos
servidores públicos federais (outubro/2013), interrompeu o vínculo com o serviço público
federal ao tomar posse, em 3/2/2016, como membro do Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco.
6. O fato de ter havido interrupção do vínculo com o serviço público federal, todavia, não
afasta o direito vindicado pelo requerente. É o que prevê a Resolução CJF nº 490/2018, que
trata dos procedimentos operacionais a serem adotados quanto à adesão ao Regime
Previdenciário instituído pela Lei nº 12.618/2012, cujo art. 3º assim dispõe:
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.
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.
7. Importante transcrever, ainda, o § 1º do art. 6º da referida Resolução, 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
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§ 9º do art. 201 da Constituição Federal.
[...].
8. Dessa forma, não há conclusão distinta do acolhimento do pedido formulado pelo
requerente, posto que ingressou no serviço público antes da instituição do novo Regime de
Previdência do Servidor Público, sem solução de continuidade, fazendo jus à inclusão no
Regime Próprio de Previdência do Servidor Público, sem aplicação do limite do Regime Geral
de Previdência Social previsto no § 14 do art. 40 da Constituição Federal e instituído pela Lei
nº 12.618/2012.

Assim , o entendimento da Corte, naquela assentada, foi de que é possível manter-se no
Regime de Previdência anterior à Lei 12.618/2012.

Do que se depreende da decisão supra, não resta dúvida quanto  ao provimento do
recurso, visto que, no caso dos autos, tratam-se de servidores oriundos do estado do Amapá.

 Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão da Diref/AP e atestar o
direito dos servidores em não adotarem compulsoriamente o novo regime de previdência estabelecido pela
referida Lei.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, em
12/05/2020, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10131326 e o código CRC 6C9F8C78.
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