
NOTA - ADESÃO AUTOMÁTICA À FUNPRESP
para todos os docentes que ingressaram a partir de 04/11/15

Em  04  de  novembro  de  2015  foi  sancionada  a  Lei  nº  13.183,  trazendo
alteração  à  Lei  12.618/2012,  que  trata  da  instituição  da  FUNPRESP  -
Fundação de Previdência Complementar  do  Servidor  Público  Federal.  Essa
alteração,  em  síntese,  torna  a  adesão  ao  Regime  de  Previdência
Complementar  automática, ou seja, sem exigir opção previa do servidor, ou
assinatura de contrato.

Lembramos que o Regime de Previdência Complementar foi instituído pela Lei
12.618/2012 e que teve a sua vigência estabelecida a partir de 04 de fevereiro
de 2013, com a publicação pelo órgão fiscalizador da autorização de aplicação
dos regulamentos dos planos de benefícios da FUNPRESP. O servidor que
ingressou  no  serviço  público  federal  após  essa  data  está  vinculado
obrigatoriamente  ao  Regime  Próprio  de  Previdência,  porém,  quando  da
aposentadoria, seus proventos ficarão limitados ao valor do teto do Regime
Geral de Previdência, atualmente de R$ 4.663,75. Esses mesmos servidores
podem  ingressar  também  no  Regime  de  Previdência  Complementar  ao
contratar  com  a  FUNPRESP, na  expectativa  de  receber,  por  esse  regime,
proventos  maiores  e  manter  supostamente  o  seu  padrão  de  vida  na
aposentadoria (ver cartilha do ANDES sobre os riscos dessa contratação).

O ponto central  dessa Nota está no direito à faculdade de contratar com a
FUNPRESP,  para  efetivamente  ingressar  no  Regime  Complementar
propriamente  dito,  estabelecendo  com  essa  Fundação  o  percentual  de
contribuição sobre o valor excedente ao teto do Regime Geral de Previdência.
Na  redação  original  da  Lei  12.618/2012,  estava  garantido  ao  servidor  a
possibilidade  de  decidir  sobre  a  sua  adesão,  ou  não,  ao  Regime
Complementar  através  da  FUNPRESP,  em  respeito  a  facultatividade  de
contratar  previdência  privada  estabelecida  no  art.  202  da  Constituição
Federal.

Porém,  com  a  alteração  trazida  pela  Lei  13.183/2015,  a  vinculação  ao
Regime Complementar e à FUNPRESP será automática e obrigatória para
todos aqueles que ingressaram do serviço público a partir de 04 de novembro
de  2015.  Mesmo  o  servidor  que  não  assinou  contrato  de  adesão  com  a
FUNPRESP anteriormente, preferindo ficar apenas com o Regime Próprio,  a
partir de 04 de novembro de 2015, data da edição da Lei 13.183/2015, será
compulsoriamente vinculado ao Regime de Previdência Complementar.

O servidor pode cancelar essa adesão forçada à FUNPRESP a qualquer tempo
(§ 3º da Lei),  com devolução das contribuições na forma estabelecida pelo
plano de benefícios, ou seja, com os rendimentos das aplicações alcançadas e
descontadas as taxas de administração. Porém, para conseguir a devolução
integral das contribuições revertidas, o servidor deverá pedir o cancelamento
ou informar sua opção por não aderir no prazo de 90 dias. Vale ficar atento.

Em Nota anterior, informamos que "nos parecia evidente, na interpretação literal do
§ 2º, do Art. 1º, da Lei 13.183/2015, que todos os servidores que estão vinculados ao
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Regime  Próprio  de  Previdência  e  sob  o  teto  do  Regime  Geral,  ou  seja,  os  que
ingressaram  no  serviço  público  a  partir  de  04  de  fevereiro  de  2013,  seriam
automaticamente  colocados no Regime de Previdência Complementar. E ainda,  que
não estava claro, quando teria início o recolhimento das contribuições previdenciárias
e  a  partir  de  quando  seria  contado  o  prazo  de  90  dias  para  cancelamento  com
devolução integral".

E  que  seria  "provável  que  o  Ministério  do  Planejamento  Orçamento  e  Gestão  -
MPOG emita orientação aos setores de pessoal das diversas instituições federais com
relação  aos  procedimentos  e  prazos  para  os  recolhimentos  das  contribuições  e
cancelamentos. Porém, o centro jurídico dessa questão é a lesão ao direito de opção
conferido  pela  Lei  12.618/12  e  pelo  art.  202  da Constituição  Federal,  pois,  até  a
recente mudança na legislação, o servidor tinha a faculdade de contratar ou não a
FUNPRESP e de permanecer só no Regime Próprio ou ingressar também no Regime
Complementar." 

Pois  bem,  em  19  de  novembro  de  2015,  o  Ministério  do  Planejamento
Orçamento  e  Gestão  -  MPOG,  através  da  Secretaria  de  Gestão  Pública  -
SEGEP, publicou no D.O.U. a Orientação Normativa de nº 9, onde em seu art.
6º trata exatamente de alcance retroativo do docente que ingressou no serviço
público  federal  entre  04 de fevereiro  de  2013 a 04 de novembro de 2015.
Portanto, aconteceu a maldade que se previa do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão, o que nos parece costumeiro.

Contudo houve uma severa critica do movimento sindical sobre essa absurda e
arbitrária imposição de retroação da norma legal. O que levou a mesma SIGEP,
no  dia  04  de  dezembro  de  2015,  a  publicar  nova  Orientação  Normativa,
seqüencialmente de nº 10, a revogar por inteiro o referido art. 6º, extraindo-se
assim a vinculação automática do período de 04/02/2013 a 04/11/2015. Dessa
forma está sendo exigida a sua obrigatoriedade de vinculação a partir de 04 de
novembro de 2015, mas ainda assim essa imposição é inconstitucional como
veremos em seguida. 

Certamente todos os servidores que ingressaram na era FRUNPESP, ou seja,
a partir de 04 de fevereiro de 2013 foram assediados pela FUNPRESP para a
sua contratação. A opção pela não contratação ao Regime Complementar foi
exercida de forma consciente. Assim, não nos parece razoável e justa essa
vinculação  automática  e  compulsória,  mesmo  para  quem  assumiu  o  cargo
público federal após a entrada em vigor da Lei 13.183/2015, ou seja, após 04
de  novembro  de  2015,  uma vez  que,  conforme  já  relatado,  a  Constituição
Federal em seu art. 202, garante a facultatividade a vinculação a esse Regime
Complementar. 

Não  é  só  a  violação  ao  Direito  de  Optar  pela  contratação  da  Previdência
Complementar que está em jogo. O servidor que está com a sua margem de
consignação  comprometida  com  empréstimos,  plano  de  saúde,  seguros  e
compromissos que não tenham prevalência sobre a contribuição previdenciária,
poderão  ter  o  constrangimento  de  ficar  sem  o  pagamento  das  obrigações
regular e espontaneamente assumidas.



Além disso, tal mudança atingirá o servidor que optou simplesmente por fazer
outro tipo de investimento para a sua aposentadoria, criando uma forma direta
de  poupança,  eventualmente  até  ao  contratar  outro  plano  de  previdência
privada. Isso tudo supondo que o docente ainda não comprometeu toda a sua
remuneração  com  os  gastos  normais  de  alimentação,  aluguel,  vestuário,
transporte, estudos, etc.

É relevante observar  que a Lei  13.183/2015 é proveniente de uma Medida
Provisória.  Porém, o texto inicial  de tal  proposição não tratava sobre essas
regras previdências. Trata-se de um exemplo das tão em voga "jabuticabas",
acréscimos  do  legislador  que  não  dizem  respeito  ao  tema  da  MP, como
também  foi  o  caso  do  chamado  "ParlaShopping".  A  legalidade  e
constitucionalidade  desse  procedimento  está  sendo  discutida  no  Supremo
Tribunal Federal, com fortes sinais para o fim desse tipo de abuso cometido por
deputados e senadores.

Em nosso entender, a vinculação obrigatória imposta pela nova Lei é ilegal e
inconstitucional, que atinge os servidores que entraram em exercício após 4 de
novembro deste ano. Medidas jurídicas e judiciais já estão sendo estudadas
pela Assessoria Jurídica da ADCEFET/RJ.

Nesse  primeiro  momento,  a  Assessoria  Jurídica  recomenda  aos  docentes
ingressos após 04 de novembro de 2015, e que pretendam manter a sua opção
de  não  adesão  à  FUNPRESP, que  preencham o  modelo  de  Requerimento
disponibilizado, que deverá ser entregue fisicamente na sede da ADCEFET/RJ
(Sede à Av. Maracanã, nº 229, Maracanã, Rio de Janeiro) ou enviado de forma
digitalizada  por  e-mail  (secretaria@adcefetrj.org.br).  Com  esse  material,  a
ADCEFET/RJ fará uma petição coletiva, adequadamente fundamentada, para
garantir o direito da opção em contratar ou não à FUNPRESP. 

Em  síntese,  tal  Requerimento  informa  que  o  docente  rejeita  a  vinculação
obrigatória à FUNPRESP, mantendo sua opção por não aderir, sob pena da
Instituição de Ensino não só devolver o valor descontado abusivamente, bem
como de ter que reparar os danos morais que são presumíveis, em especial
diante dessa comunicação prévia.
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