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Dpto. Jurídico do Direito Administrativo da ANSEF/RJ      

 

É bom saber ... 

LEI Nº 12.618, DE 30 DE ABRIL DE 2012. 

 

Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo 
efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa o limite máximo para a concessão de 
aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; 
autoriza a criação de 3 (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 Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud); altera 
dispositivos da Lei n

o
 10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras providências 

 

O novo regime de previdência complementar do servidor público já é lei, (publicação em maio de 
2012) no Diário Oficial da União, do texto sancionado pela presidente Dilma Rousseff, com dois 
vetos ao projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado, e de autoria do próprio Poder Executivo, 
ou seja, o governo federal. 

Pela importância que o novo regime de previdência terá para os futuros servidores públicos 
titulares de cargo efetivo da União, autarquias e fundações, inclusive os membros do Poder 
Judiciário do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, aqueles que acabam de ser 
aprovados em concurso e já aguardam a nomeação, ou os que esperam ter o governo 
futuramente como patrão. 

Em primeiro lugar, é bom esclarecer que para os atuais servidores ( até maio de 2012), nada 
muda pois o regime previdenciário criado é de adesão e os atuais ocupantes de cargos públicos 
não são obrigados a aderir. Valerão, então, apenas para os que vierem a ingressar nos quadros 
do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário a partir da vigência do regime de previdência 
complementar, ou seja, a partir dos prazos para funcionamento e regulamentação dos regimes, 
quais sejam: 180 dias e 240 dias, respectivamente.  Os antigos servidores terão um prazo de 24 
meses para fazer a opção pelo novo regime, se assim o desejarem. 

Mas, que fique claro também, mesmo com o novo sistema previsto para funcionar apenas dentro 
de 180 dias, podendo o prazo se estender a 240 dias, contados da sua publicação no Diário 
Oficial da União, a partir de agora, os novos servidores já estarão sob o regime da Lei n. 
12.618/2012, ( maio de 2012)  que cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal (Funpresp).  Isso porque o governo federal tem pressa para operacionalizar a 
mudança e não deverá gastar todo esse tempo, de acordo com o ministro da Previdência Social. 

 Uma pergunta que, certamente, não quer calar na mente dos concurseiros é: “Por que o governo 
resolveu mudar o regime de previdência dos servidores públicos?” A resposta é dada em 
números: o déficit do sistema atual era de R$ 60 bilhões, com estimativa de 10% de crescimento 
a cada ano, se continuasse a garantir aposentadoria integral para todos, o que, fatalmente, o 
tornaria inviável futuramente. Ou seja, iria, literalmente, quebrar e o governo não teria como 
bancar a conta. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.618-2012?OpenDocument
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Vamos então analisar os principais pontos da nova Lei n. 12.618, que cria a Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud). 
Como se vê, ela não se estende aos servidores estaduais, municipais e do Distrito Federal, que 
poderão manter seus regimes previdenciários atuais sem nenhum problema. 

A principal mudança é no ponto que, sem dúvida, sempre foi o mais atraente do serviço público: a 
garantia de aposentadoria integral, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada. Agora, 
para ganhar acima do teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), será necessário 
contribuir para a Funpresp, pagando um plano de previdência à parte. Claro que isso gera muitas 
dúvidas, talvez até insegurança, e não são poucos os que questionam se ainda valerá a pena 
todo o esforço necessário para ser aprovado em concurso público. 

A resposta a essa indagação, após analisar a Lei n. 12.618 detidamente, é positiva. Pode ser até 
mais vantajoso do que atualmente, de acordo com o valor da contribuição que o servidor 
estabelecer para o seu fundo. O importante é que ele seja um bom planejador dos seus recursos, 
pois o desconto agora não será mais compulsório, como atualmente, e sim opcional. O governo 
bancará até o máximo de 8,5% do valor do teto (R$ 3,9 mil) e o restante será por conta do 
servidor. No final, ele terá uma aposentadoria correspondente ao seu saldo acumulado no fundo 
e, dessa forma, quanto mais contribuir, mais receberá ao passar à inatividade, após 35 anos de 
contribuição. Um princípio simples e que é o mesmo dos fundos de previdência complementar da 
iniciativa privada. 

Atualmente, o servidor contribui com 11% sobre o salário total, e a União com 22%.  Quem 
ingressou antes de 2003 receberá o valor integral, ou seja, o mesmo que receberia se não tivesse 
se aposentado. Entretanto, para quem ingressou no serviço público a partir de dezembro de 2003, 
o benefício é calculado, com base na média de 80% das maiores contribuições previdenciárias do 
servidor. Com a nova lei, o futuro servidor continuará contribuindo com 11% e a União, com 22%, 
mas essa contribuição – vale repetir – será sobre o teto de R$ 3,9 mil do INSS. Para receber mais 
que o teto após a aposentadoria, o servidor terá que aderir ao Funpresp e decidirá anualmente 
com qual percentual quer contribuir. 

 A Funpresp, com personalidade de direito privado,  contará com um conselho deliberativo, um 
conselho fiscal e uma diretoria-executiva, todos nomeados pelo presidente da República. Para 
iniciar suas atividades, a União fará um aporte financeiro no valor de até R$ 50 milhões para o 
fundo do Executivo e de R$ 25 milhões, cada um, para os fundos do Legislativo e do Judiciário, 
como adiantamento de contribuições futuras. 

O prazo de 180 dias, a partir do dia 2 de maio, previsto na Lei n. 12.618/2012, foi para a União 
criar as fundações que vão gerir cada fundo, que deverão ter seu funcionamento aprovado pelo 
órgão fiscalizador das entidades de previdência complementar. O prazo para os três fundos 
entrarem em funcionamento foi  de 240 dias após a criação das fundações. 

O projeto foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff com dois vetos a artigos de menor 
importância sobre a organização dos fundos: o que previa que dois dos quatro integrantes da 
diretoria de cada fundo fossem eleitos diretamente pelos participantes e o que previa mandato de 
quatro anos para esses dirigentes eleitos. A lei prevê que os quatro dirigentes sejam indicados 
pelo Conselho Deliberativo de cada fundo, que será formado de seis pessoas designadas pelos 
presidentes de cada Poder – a presidente da República, (Executivo), o presidente do Supremo 
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Tribunal Federal (STF, Judiciário), e por ato conjunto dos presidentes da Câmara e  do Senado no 
caso do fundo do Legislativo. Também foi vetado o artigo que previa autorização do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para aprovação do estatuto, a adesão de novos patrocinadores e a 
instituição de planos, pois o governo entende que tal competência é apenas do STF. 

As fundações públicas terão personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e serão 
obrigadas a realizar licitação e concurso público para contratação de pessoal. Deverão seguir os 
princípios e preceitos constitucionais. 

Quem mudar de cargo, sem quebra de vínculo funcional, continua sob a vigência do regime que 
vigorava à época do ingresso no serviço público. Quem mudar de esfera, como não poderá 
declarar vacância do cargo anterior, entra compulsoriamente para o Funpresp. Quem mudar 
apenas de poder – na vigência do novo regime – poderá fazer a portabilidade e, com isso, levar 
os recursos e os benefícios para o novo fundo. 

Os que aderirem ao Funpresp, ao se aposentar, deixam de contribuir. Hoje, os aposentados e 
pensionistas do PSS continuam contribuindo. Por isso que há milhares de servidores abonados, 
isto é, trabalhando sem contribuir quando poderiam estar aposentados, pois preenchem as 
condições múltiplas para passar a inatividade. Outra vantagem do Funpresp é a do servidor poder 
transferir os seus recursos se sair do serviço público para uma empresa que tenha um fundo de 
previdência complementar. 

Eis, em resumo, os principais pontos da lei que agora rege o Sistema Previdenciário do Servidor 
Público. É importante ressaltar que não houve nenhuma mudança no Regime Jurídico do Servidor 
e uma das principais vantagens do cargo público não foi tocada: a garantia da estabilidade no 
serviço público, após os três anos do estágio probatório. 

Assim, a mudança trazida pela Lei n. 12.618 não elimina os benefícios de ter o governo como 
patrão, principalmente nas carreiras que oferecem melhor remuneração para os cargos de níveis 
médio e superior. O mesmo ocorre em relação ao Legislativo e ao Judiciário e, ainda, nos quadros 
do serviço público estadual e municipal, que não foram afetados pela mudança. Portanto, 
ninguém deve deixar de buscar a aprovação em concurso público por causa dessa mudança. 
Continua valendo a pena conquistar um cargo no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, pois 
esta será a melhor opção de vida futuro.  

RESUMO: 
 
Para os servidores que tomaram posse antes do dia 4 de fevereiro de 2013, data da criação do 
FUNPRESP e de seu plano de benefício, nada muda. Os mesmos podem permanecer na regra 
de aposentadoria anterior ou seja: 

 idade mínima de 60 anos e 35 anos de contribuição para homens;  
 idade mínima de 55 anos e 30 anos de contribuição para mulheres;  
 10 anos de efetivo exercício no serviço público;  
 5 anos de exercício no cargo efetivo;  
 professores com efetivo exercício do magistério: redução em 5 anos na idade mínima e 

tempo de efetivo exercício;  
 contribuição de 11% sobre a remuneração percebida; e  
 aposentadoria equivalente à média aritmética simples das 80% maiores remunerações, 

devidamente atualizadas, não podendo exceder o valor da última remuneração.  
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Para os servidores que tomaram posse depois do dia 4 de fevereiro de 2013, vale a regra descrita 
acima. Porém, a aposentadoria é limitada a um teto, idêntico ao teto do RGPS (R$ 4.159,00). A 
base de contribuição mensal para aposentadoria também fica limitada a R$ 457, 49 (R$ 4.159,00 
X 11%). 
 
Opcionalmente, o servidor que ganha acima do teto pode ingressar em um plano de benefício da 
FUNPRESP. Neste caso, para cada Real que o servidor depositar na FUNPRESP, o governo 
contribuirá com outro Real, até o limite de 8,5% do salário do servidor que exceder o teto do 
RPPS/RGPS. 
 
Alguns exemplos: 
Um servidor que ganha uma remuneração igual a R$ 3.000,00 não sentirá os efeitos da nova 
sistemática, pois, sua remuneração está abaixo do teto do RGPS/RPPS. Nesse caso, sua 
contribuição mensal para o RPPS será de R$ 330,00 (R$ 3.000,00 X 11%); 
Já um servidor que ganha uma remuneração igual a R$ 6.000,00 contribuirá mensalmente com 
R$ 457,49 (R$ 4.159,00 X 11%) para o RPPS. Caso esse servidor opte por ingressar na 
FUNPRESP, pode contribuir com até R$ 156,49 [(R$ 6.000 - R$ 4.159,00) X 8,5%]. Nesse caso, o 
governo depositará na FUNPRESP, em nome do servidor, outros R$ 156,49. 

A DISCUSSÃO 

O Funpresp não vale para policiais. Por lei, têm paridade e integralidade na aposentadoria. 
Desempenham atividades de risco permanente e estão em processo de negociação para 
encontrar alternativa; 

A criação do Funpresp incentivou os servidores a se mobilizar contra a medida. O problema do 
PLP 554, de acordo com sindicatos e associações, é que o fundo não garante integralidade na 
aposentadoria, bem como a paridade entre ativos e inativos. 

Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), a 
classe vai se organizar para exigir o direito à aposentadoria integral. “Preparamos dossiê, para 
entregar aos ministros do Supremo, que conta, como, desde 1985, policiais adquiriram o direito à 
integralidade na hora de se aposentar. Já temos parecer favorável de alguns ministros e vamos 
sensibilizá-los frente a esta injustiça”, comenta. 

O Projeto de Lei Complementar (PLP 554/10), que trata da aposentadoria especial dos servidores 
que exercem atividades de risco, especialmente policiais, é motivo de polêmica entre as 
categorias. A proposta tem o objetivo de revogar a Lei Complementar 51 (PLC- 51/85), que 
garante a aposentadoria integral a policiais civis, federais e rodoviários federais. O governo 
federal conseguiu evitar a integralidade ao criar o Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp). 

 

 “O Funpresp não vale para policiais. Nós, por lei, temos paridade e integralidade na aposentadoria. 

Desempenhamos atividades de risco permanente e estamos em processo de negociação para encontrar 

alternativa”, destaca. 
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Impasse 

A criação do Funpresp incentivou os servidores a se mobilizar contra a medida. O problema do 
PLP 554, de acordo com sindicatos e associações, é que o fundo não garante integralidade na 
aposentadoria, bem como a paridade entre ativos e inativos. 

O presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol),informa que  
a classe vai se organizar para exigir o direito à aposentadoria integral. “Preparamos dossiê, para 
entregar aos ministros do Supremo, que conta, como, desde 1985, policiais adquiriram o direito à 
integralidade na hora de se aposentar. Já temos parecer favorável de alguns ministros e vamos 
sensibilizá-los frente a esta injustiça”.. 

Auditores fiscais da Receita também reivindicam benefício 

Outras categorias pretendem entrar na luta pela integralidade do salário. Caso a discussão seja 
aberta pelo governo, os fiscais da Receita Federal e do Trabalho, além das policias do Legislativo 
e agentes de segurança do Judiciário, vão reivindicar o direito ao salário integral ao saírem da 
ativa. 

“Nós combatemos o crime organizado e desempenhamos muitas ações em parceria com a Polícia 
Federal”, alega Pedro Delarue, presidente do Sindifisco Nacional (Sindicato Nacional dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil). 

Na tentativa de abrir a discussão para o impasse entre governo e as entidades interessadas, o 
relator do PLP 554/2010, o deputado Policarpo (PT-DF) vai, propor audiência pública para 
esclarecer pontos do Projeto de Lei. “O governo sinaliza que policiais civis e federais devem 
continuar com o direito à aposentadoria integral, mas possivelmente não incluirá outras 
categorias”, conta. 

Na briga pela integralidade, que parece estar no começo, o principal motivo para o governo não 
estendê-la a outras categorias é a falta de risco permanente. “ 

Governo quer economizar com fundo 

O PLP 554, que tira a aposentadoria integral dos policiais civis e federais, vai provocar grande 
batalha judicial contra o Funpresp. Em cinco anos, 40% dos ativos da União vão poder se 
aposentar. Essa é uma tentativa do governo de evitar um rombo ainda maior na Previdência, 
explica o colega Sérgio Camargo, especialista em direito previdenciário. 

 


