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D E C I S Ã O 

 

 

Vistos, etc... 
 
 
             Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela. Aduz a autora, 
seção de entidade sindical, que os substituídos são docentes, servidores públicos federais do 
CEFET/RJ, nomeados após a vigência do novo regime de previdência e que já detinham 
cargo público na esfera estadual, municipal ou distrital. Alega que, ainda que não tenham 
interrompido seu vínculo para assumir cargo público federal, não lhes foi ofertada a 
manutenção do regime de previdência anterior à instituição da Funpresp-Exe que já 
detinham em seu cargo anterior. 

           Sustenta a autora que essa impossibilidade de escolha afronta o § 16 do art. 40 da                   
Constituição Federal, o qual determina que os servidores que já detinham cargo no serviço 
público somente serão submetidos ao novo regime de previdência mediante prévia e 
expressa opção, sem estabelecer qualquer restrição quanto à natureza do vínculo no serviço 
público - se federal, estadual, municipal ou distrital. 

 Aduz que requereu tal pleito administrativamente, tendo sobrevido decisão 
administrativa indeferindo o pedido, com fulcro na Orientação Normativa nº 08, de 1º de 
Outubro de 2014, expedida pela Secretaria de Gestão Pública do MPOG. 

 Pleiteia, ao final, a procedência do pedido, afastando-se a vinculação compulsória 
dos substituídos ao Regime de Previdência Complementar; retifique seus assentos 
funcionais adequando-os a seu regime previdenciário; que a ré recolha as contribuições 
previdenciárias em atraso, até o momento de adequação do regime. Requer, outrossim, a 
antecipação dos efeitos da tutela para fins de determinar à ré que reinclua os substituídos na 
sistemática anterior ao RPC, visto não ter havido a expressa opção pela inclusão neste, 
descontando as contribuições dos servidores no percentual de 11% sobre o valor total da 
base de contribuição (art. 4º, § 1º, da Lei nC 10.887/04), não limitado ao teto do RGPS. 

 Requereu a autora, por fim, gratuidade de justiça. 
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           É o relatório. Decido. 
 

           O texto expresso na CF assegura a qualquer servidor público que, até a data da 
publicação do ato que instituir o regime complementar, somente aderir a este, 
expressamente, por sua escolha. Não faz qualquer distinção quanto ao ente público junto ao 
qual é prestado o serviço público. É o que dispõe o art. 40, §16, verbis: 

“§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá 
ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do 
ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.” (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)  

          Ratificando o citado dispositivo constitucional, a Lei 12.618/2012 prevê por sua vez, 
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: 

I - a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 
1o desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios; e 

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”. 

 

           Destarte, em uma análise perfunctória da questão, o servidor público ao tomar posse 
em novo cargo público não poderá ser compelido a aderir ao novo regime de previdência 
complementar se anteriormente já pertencia ao serviço público sem solução de 
continuidade, ainda que junto a outro ente da Federação.  

           É de se salientar ser vedada qualquer distinção quanto à natureza do serviço público 
entre os servidores estaduais, municipais, distritais e federais, devendo-se considerar, para 
efeito do direito de opção, a vinculação da pessoa ao serviço público em qualquer esfera da 
Administração Pública, desde que anterior à instituição do novo regime, e sem perda de 
continuidade do seu vínculo com o serviço público. Interpretação diversa viola o princípio 
constitucional da isonomia e o direito adquirido. Ademais, é cediço que não cabe ao 
intérprete distinguir onde a lei não o fez, e tanto a CF quanto a Lei 12.618/2012 não 
fizeram tal sorte de distinção. Assim tenho que está presente o requisito da 
verossimilhança.  

          Já o periculum in mora afigura-se igualmente presente. Em se tratando de questão 
jurídica de natureza previdenciária, as contingências ocorridas na vida do servidor de tal 
índole terão reflexo imediato conforme o regime previdenciário ao qual o mesmo se 
enquadre, tais como aposentadoria, pensão por morte, licenças etc. Ademais, com o passar 
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do tempo à espera de uma decisão final, pode se tornar economicamente inviável o retorno 
do servidor ao regime antigo, haja vista que, em tese, poderá vir a ser instado a recolher 
toda a diferença entre o recolhido a menor no período a título de PSS, trazendo prejuízos 
irreparáveis.  

          Ressalto, outrossim, que não há óbice na concessão de tutela antecipada em face do 
ente público, haja vista trata-se de questão de natureza previdenciária, nos termos da 
Súmula nº 729 do STF.  

          Pontuo já haver precedentes nos Tribunais nesse sentido: 

“Em face do exposto, estando presentes os pressupostos autorizadores da medida postulada, 
defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para determinar à União que, 
provisoriamente, até que seja proferida sentença nos autos principais, ou julgado o presente 
recurso, proceda aos recolhimentos devidos a titulo de seguridade social pelos atuais e 
futuros Procuradores da Fazenda Nacional filiados ao Sindicato agravante, por ele 
substituídos, que tomaram posse (ou venham) tomar posse após 04 de fevereiro de 2013 na 
Procuradoria-Geral da Fazenda e que já eram servidores públicos (com vínculo 
ininterrupto) de outras esferas da Federação, portanto, sem distinção de origem do vínculo 
anterior (União, Distrito Federal, Estados e Municípios), de acordo com o regime de 
previdência anterior à edição da Lei 12.618/2012.” 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0066208-44.2013.4.01.0000/DF (d) Processo Orig.: 
0056428-65.2013.4.01.3400 RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 
GUEDES AGRAVANTE : SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA 
FAZENDA NACIONAL – SINPROFAZ AGRAVADO : UNIÃO FEDERAL) 

 
 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA para que o CEFET/RJ permita aos servidores públicos docentes que 
ingressaram na entidade após a instituição do Regime de Previdência Complementar, sem 
perda do vínculo efetivo, e já exercessem cargo vinculado ao RPPS sob o regime anterior, 
possam exercer a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 
 
          Em se tratando de demanda ajuizada por entidade de natureza sindical na qualidade 
de substituta processual (e não de forma individual), ficará obrigada a Administração do 
CEFET/RJ a analisar individualmente os casos dos servidores substituídos  (docentes) que 
ingressaram na instituição após a instituição do RPC, devendo, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da intimação desta decisão, dar ciência pessoal a todos docentes ingressos na 
instituição após a instituição do RPC para que exerçam a opção nos termos da presente 
decisão, inclusive para aqueles que tenham optado expressamente pelo RPC, haja vista a 
ausência de possibilidade anterior de opção pelo regime antigo. Caberá, findo tal prazo, a 
comprovação pelo CEFET/RJ nos autos do cumprimento da presente antecipação de tutela. 
Fixo desde já a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 
descumprimento da presente medida no prazo assinalado. 
 
 Observe-se que a presente decisão tem alcance a toda categoria de docentes do 
CEFET/RJ, ainda que não sindicalizados, na esteira da jurisprudência do STJ: 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.132.101 - RS (2009/0061158-8) RELATORA : MINISTRA 
LAURITA VAZ RECORRENTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE PROCURADOR : ODILON CARPES MORAES FILHO E OUTRO (S) 
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DO RIO 
GRANDE - APROFURG ADVOGADO : HALLEY LINO DE SOUZA E OUTRO (S) 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA A 
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROPRIEDADE DA VIA 
ELEITA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ART. 22 DA 
LEI N.º 8.460/92. PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO. PAGAMENTO. 
POSSIBILIDADE. PERÍODO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO, 
NOS TERMOS DO ART. 102 DA LEI N.º 8.112/90. RECURSO ESPECIAL A QUE SE 
NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto pela 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, com fundamento no art. 
105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em face de decisão proferida pelo 
Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, que restou ementada nos seguintes termos, 
litteris:"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO 
PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO E 
ALCANCE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 
OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.- O sindicato é legítimo para propor ação judicial em 
defesa de interesses vinculados à categoria profissional que representa, na condição de 
substituto processual. Eventual sentença de procedência têm alcance a todos os servidores 
da respectiva categoria, independentemente se filiados ou não.(...) 
(STJ - REsp: 1132101  , Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJe 
07/04/2010) Grifei 
 
          Fica assegurado aos optantes o direito de, em sendo cassada ou revogada a presente 
decisão precária, possam novamente optar por sua adesão ao FUNPRESP-Exe, sem 
prejuízo do posterior recolhimento/acertamento/devolução referentes aos valores que 
passarão a ser recolhidos daí para frente, matéria a ser eventual e oportunamente dirimida.  
 
          Por fim, analiso a gratuidade de justiça requerida pela autora. A associação autora, 
entidade sindical, requereu gratuidade de justiça com base no disposto no art. 4º da Lei nº 
1.060/50, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas 
processuais. 
 
          Entretanto, conforme se observa na jurisprudência, só faz jus à gratuidade de justiça 
as associações sem fins lucrativos que comprovarem não ter capacidade para arcar com as 
despesas processuais.  
 
          A autora, por se tratar de entidade sindical, cobra mensalidade de seus sindicalizados, 
não havendo, assim, verossimilhança de sua hipossuficiência. 
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         Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e 
intimo a autora para que recolha custas, no prazo de até 30 dias, sob pena de indeferimento 
da inicial e consequente revogação da antecipação de tutela, sem prejuízo da aplicação de 
multa. 
 
         Cite-se e intime-se o CEFET/RJ para cumprimento. Intime-se, outrossim, a autora 
para ciência da presente decisão. 
 
          Publique-se.  

 
 

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2015. 
 
 
 

MÁRCIO SANTORO ROCHA 
Juiz(a) Federal Substituto(a) 
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