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Dedico este livro às amigas e aos amigos da Justiça 
Federal de União da Vitória/PR, com quem compartilhei 

meus anos como servidor público federal e entre quem 
dei meus primeiros passos no direito previdenciário, em 
cujas companhias atravessamos por centenas de vezes as 
estradas dos Campos Gerais e da encosta do Rio Iguaçu, 

quarados pelo sol nascente, lavados pela chuva torrencial 
e lambidos pela lua cheia.
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notA do Autor

Iniciei o percurso profissional no direito previdenciário quinze 
anos antes da publicação deste livro, em 2006, como servidor público 
federal, no atendimento ao público, na gestão dos processos e na con-
tadoria do Juizado Especial Federal de União da Vitória, no interior 
do Paraná. Ali conheci a importância da política pública de Previ-
dência Social para a população castigada dos rincões do nosso país, 
o que me move até hoje, especialmente na dedicação acadêmica. Lá, 
investi os dias a encaminhar as questões de toda a gente trabalhado-
ra marcada pela atividade rural, absolutamente dependente dos be-
nefícios previdenciários para a própria subsistência após o desgaste 
de seus corpos na lavoura. Uma a uma, um a um, grande parte sem 
representação por advogado, com a pessoalidade dos nomes, olha-
res e cumprimentos, constitutiva do diálogo humanizado necessário 
para a instrução, confecção e comunicação dos atos dos processos. 

Dentre os servidores, fiz amigos que mantenho, e na facul-
dade de direito local, mesmo antes do ingresso na pós-graduação, 
descobri o gosto pela docência. Ali, aleatória e compulsoriamente, 
absorvi o estado das coisas na jurisdição do regime geral de pre-
vidência social até a exoneração, no início de 2010, quando decidi 
retornar para Curitiba e galgar a advocacia. De certa forma, posso 
afirmar que saí do direito público e do serviço público, mas o direito 
público e o serviço público não saíram de mim.

Entre 2010 e 2014, dediquei-me, pessoalmente, ao atendimen-
to não menos massivo de bancários, em Curitiba, e de portuários, 
em Paranaguá, no litoral do Paraná. Os bancários, em regra prejudi-
cados, em uma mão, por erros de cálculos e de interpretações da lei 
que dariam azo a teses que mais tarde defenderíamos nos tribunais 
superiores e marcados, na outra, por lesões ortopédicas e transtor-
nos psiquiátricos decorrentes do trabalho repetitivo e do ambien-
te de trabalho. Como espólio das demissões em massa da década 
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anterior, deles surgiu a demanda por orientações quanto à regulari-
zação de períodos sem contribuições espontâneas, à modulação das 
contribuições futuras até a aposentadoria com fim de obtenção das 
rendas mais vantajosas dentro do legal e do possível. 

Das centenas de atendimentos resultou a percepção de uma 
demanda crescente pelo que chamamos, à época, de planejamento 
previdenciário. Ofereci o primeiro curso do país com esse tema espe-
cífico, em 2011, na Escola Superior de Advocacia da OAB/PR, com 
grande demanda pelos colegas, o que levaria às primeiras oficinas 
com o tema nos congressos nacionais do Instituto Brasileiro de Di-
reito Previdenciário, em 2012, 2013 e 2014 (em Foz do Iguaçu, Belo 
Horizonte e Florianópolis, respectivamente). Dez anos depois, di-
versos professores e todos os perfis de advogados previdenciaristas 
do país exploram o tema em seus cursos e redes sociais.

No mesmo período, conheci outras centenas de portuários que 
tinham reconhecida a exposição nociva ao ruído até o ano de 2004, 
quando a confecção de laudo técnico de condições ambientais de 
trabalho no porto mediu níveis toleráveis de ruído, e não identificou 
nenhum outro agente nocivo. Após investigar todas as autuações do 
porto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa entre 
2004 e 2014, bem como a íntegra dos autos da CPI dos Portos no Minis-
tério Público Federal e, principalmente, ouvir os portuários, elabora-
mos estratégia inovadora de produção de prova pericial paradigmáti-
ca que em seguida seria emprestada a todas as demandas individuais, 
diretamente na Justiça Federal e para os fins específicos de reconhe-
cimento ao direito à aposentadoria especial. Ao lado de uma equi-
pe brilhante, que trabalha até hoje nesses processos, comprovamos 
a exposição dos portuários a agentes nocivos não identificados pelo 
porto, a saber, os dejetos, secreções e carcaças de pombos e roedores, 
as chamadas zoonoses, e conquistamos, para todos, o direito devido.

Em 2014, as circunstâncias me obrigaram à capacitação profis-
sional bastante para implantação da previdência complementar que 
seria instituída, com nossa supervisão, pela Associação Médica do 
Paraná em favor de seus associados. Em uma ponta, foram-me apre-
sentadas pelo amigo Alexandre Kravchychyn, gestor da Entidade Fe-
chada de Previdência Complementar – EFPC Sul Previdência, todas as 
premissas e variáveis da regulação da previdência complementar, das 
EFPC, de seus planos de benefícios e dos seguros de risco. Em outra, o 
atendimento aos médicos levou-me a entender as necessidades concre-
tas de pessoas com realidade muito distinta daquela dos trabalhadores 
rurais e assalariados com quem havia convivido no período anterior. 
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Essa experiência, e todo o acúmulo que sucedeu, gerará a contribuição 
a ser dada no volume 2 desta coleção, que tratará especificamente do 
Regime de Previdência Complementar – RPC dos servidores públicos.

Em 2015 e 2016, já vivendo entre Brasília, Curitiba e São Pau-
lo, dediquei-me à advocacia ostensiva nos tribunais superiores, es-
pecialmente no Superior Tribunal de Justiça, sustentando em todos 
os gabinetes as teses que defendíamos para os bancários. Eu havia 
conquistado a primeira sentença no país favorável à chamada revisão 
da vida toda, que desenvolvemos originalmente em parceria com as 
advogadas Gisele Kravchychyn e Ana Carolina Zanatta Olsen sob 
olhares pessimistas e até de chacota de nossos pares. Após dezenas 
de extenuantes visitas aos gabinetes do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, tivemos um momento favorável na composição de uma das 
suas turmas – com a oportuna presença do Juiz Federal convocado 
José Antonio Savaris, especialista na matéria, no colegiado –, o que 
viabilizou a subida de todos os casos para o STJ. As duas turmas do 
STJ se mantiveram contrárias ao tema até a afetação em dois pro-
cessos (um de nosso escritório e o outro das parceiras mencionadas 
acima, que haviam encampado a tese desde o início), em 2018, ao re-
gime de recursos repetitivos (Tema 999). Em dezembro de 2019, já 
com o fundamental apoio institucional do Instituto Brasileiro de Di-
reito Previdenciário – IBDP, conquistamos o acolhimento da tese, em 
julgamento favorável unânime da 1ª Seção do STJ, na esteira do voto 
condutor do relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, extremamente 
sensível e atento ao direito previdenciário. A matéria, em seguida, foi 
afetada, nos mesmos autos, em repercussão geral pelo Supremo Tri-
bunal Federal (Tema 1102), e o julgamento foi pautado para junho de 
2021, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, em 
sincronia com a publicação deste livro. Independentemente da sorte 
da tese, nosso trabalho foi feito, com braço firme, até o fim.

Em 2017, provocado pela demanda de magistrados federais per-
nambucanos atentos ao prazo para opção pela limitação do regime 
próprio dos servidores federais, debrucei-me, aproveitando acúmulo 
do percurso anterior, às disposições da Lei n. 12.618/2012 e ao Estatuto 
e Plano de Benefícios do Funpresp-JudMP. Dessa experiência resulta-
ria, nos dois anos seguintes, o atendimento a mais de dois mil magis-
trados e procuradores federais e do trabalho, em consultoria nacional 
associativa que me fez conhecer os limites físicos e psíquicos, que os 
marxistas chamam de mais-valia absoluta, da capacidade de trabalho. 
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Desde 2019, além dos desdobramentos das questões enume-
radas acima, encampamos também a representação de outras co-
letividades, especialmente em atenção aos regimes de previdência 
complementar patrocinados por empresas públicas, sobre que me 
concentrarei em outros trabalhos.

Esta coleção, portanto, é o espólio de um percurso profissional. 
Paralelamente à transpiração exigida na advocacia, entre 2011 

e 2017 dediquei-me ao prosseguimento da formação acadêmica nos 
bancos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bem 
como à docência na graduação, como professor substituto e voluntá-
rio na Universidade de Brasília – UnB, em Escolas Judiciais e cursos 
de especialização em todo o país. Os frutos do mestrado e do dou-
torado foram publicados na forma de livros e seguem inspirando o 
desejo pela pesquisa teórica e pela docência pública e republicana. 
Mas não é disso que se trata nessa coleção.

Aqui, pretendo dialogar com a exegese de questões contro-
versas que surgiram, uma a uma, da análise de cada norma que 
regula o que passo a chamar de Previdência Híbrida dos Servidores 
Públicos, percebida a relevância que terão os efeitos tanto do salda-
mento parcial de fato do regime próprio ocasionado pela respectiva 
limitação para os servidores que exerceram e vierem a exercer a 
opção irrevogável e irretratável prevista no art. 40, § 16, da Cons-
tituição quanto das alternativas que os servidores passam a ter no 
Regime de Previdência Complementar.

Não é, portanto, um trabalho de pretensões teóricas ou de 
pesquisa doutrinária, mas uma proposição dogmática. É fruto de 
um percurso legitimado pelo contato direto, denso e repetitivo com 
segurados dos diversos regimes de previdência, bem como pela sua 
representação incansável nos ambientes administrativo e judicial. 
Espero, vivamente, que resulte em pequena contribuição para a se-
dimentação dos novéis regimes que protagonizarão a previdência 
híbrida dos servidores nas próximas décadas.

Este é o primeiro volume de quatro previstos no projeto ini-
cial. São motivos de honra imensa o patrocínio da Alteridade Edi-
tora e o prefácio/testemunho do Professor Guilherme Guimarães 
Feliciano, que empenhou sua credibilidade em diversos ambientes 
associativos, o que deu marcha ao percurso nacional que resultaria 
nas impressões que começo a compartilhar nesta obra.

Noa Piatã Bassfeld Gnata
Junho de 2021
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Prefácio

Estive muito próximo de Noa Piatã Bassfeld Gnata em dois 
momentos distintos. Em uma primeira ocasião, nos bancos da Fa-
culdade de Direito da Universidade de São Paulo, conheci um jurista 
articulado, inquieto e progressista, que desenvolvia estudos de dou-
torado sob a orientação do Prof. Jorge Luís Souto Maior e frequenta-
va, à altura, as aulas da disciplina “Saúde, Ambiente e Trabalho I” 
(que venho ministrando, na USP, há quase dez anos). Em uma se-
gunda oportunidade, já nas trincheiras da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) – que tive a honra 
de presidir entre 2017 e 2019 –, conheci um advogado engenhoso, 
combativo e operoso, que esteve conosco em todas as ações enceta-
das durante aquele biênio, nos campos judiciário e administrativo, 
para, na defesa dos interesses dos associados, repelir ou minorar os 
efeitos nefastos das primeiras reformas constitucionais previdenciá-
rias (Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/2003) e, de resto, preve-
nir aqueles que se anunciavam, à altura, com a tramitação da PEC 
n. 6/2019 (que viria a se tornar a atual EC n. 103/2019). Muitas foram 
exitosas, especialmente no âmbito administrativo. 

O Prof. Noa Piatã é, com efeito, um ator já bem conhecido 
das lidas trabalhistas e previdenciárias, com atuação nacional des-
tacada, especialmente nos temas afetos à previdência dos servido-
res públicos (regimes próprio e complementar). Advogado forma-
do pela Universidade Federal do Paraná, é Mestre e Doutor pela 
FDUSP e docente voluntário na Faculdade de Direito da Universi-
dade de Brasília (UnB). Tem se notabilizado pela consultoria presta-
da a associações nacionais, regionais e estaduais de magistrados e 
de procuradores federais e do trabalho em matéria previdenciária. 
E, com a experiência amealhada nessa espinhosa atividade, agora 
apresenta ao grande público o volume 1 da coleção Previdência Hí-
brida dos Servidores Públicos, em que examina “os efeitos da limitação 
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constitucional do RRPS e o Regime do Benefício Especial instituído pela 
Lei n. 12.618/2012”. 

Neste volume, Piatã debruça-se, com invulgar cautela, sobre os 
meandros desse confuso e polêmico cipoal normativo que tem regido 
os servidores públicos federais que optaram, a tempo e modo, pelo 
regime de previdência complementar a que se referem os §§ 14, 15 
e 16 do art. 40 da Constituição Federal. Demonizado por alguns e 
incensado por outros, o “novo regime” trouxe dúvidas tormentosas e 
impôs aos servidores titulares de cargo efetivo da União, nos três po-
deres da República, escolhas drásticas e amiúde açodadas, diante do 
prazo legal improrrogável – mas prorrogado ou reaberto algumas ve-
zes – para a dita “migração”. Ainda hoje, registram-se claras sequelas 
desse tenso período, dramático para muitos (tanto para migrantes, 
ocasionalmente arrependidos de seu ato “irrevogável e irretratável” 
– Lei n. 12.618/2012, art. 3º, § 8º –, como para não migrantes, desejosos 
de migrar após os prazos fatais); veja-se, p. ex., o Processo 1021351-
94.2021.4.01.3400 (1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito 
Federal), em que diversas entidades associativas nacionais pedem ju-
dicialmente a concessão de tutela provisória de urgência para deter-
minar à União que “faculte a adesão voluntária dos associados ao Regime 
de Previdência Complementar de que trata a Lei n. 12.618, de 2012, assegu-
rando -se, inclusive, o direito ao benefício especial objeto do art. 3º”. 

São esses e outros tantos os temas que, justamente, a presente 
obra examina. Após uma conscienciosa introdução – na qual o au-
tor pondera que estamos experimentando “uma ruptura silenciosa e 
progressiva, em prejuízo do interesse dos cidadãos, do pacto constitucional 
em si, na face do princípio e objetivo fundamental de solidariedade social”–, 
o capítulo 1 trata das condições e efeitos jurídicos da limitação do 
regime próprio de previdência dos servidores públicos, discutindo, 
entre outros aspectos, os pressupostos constitucionais para a insti-
tuição do Regime de Previdência Complementar do art. 40 da Cons-
tituição, os efeitos da limitação no RPPS dos servidores da União, a 
distinção necessária – e nem sempre bem compreendida – entre o 
ato jurídico de opção constitucional pela limitação do RPPS (que já 
assegura ao servidor o direito ao benefício especial do art. 3º, § 1º, 
da Lei n. 12.618/2018) e o ato jurídico de opção legal pela adesão ao 
RPC e a elegibilidade de benefícios do RPPS com fundamento em 
normas constitucionais transitórias. O capítulo 2, na sequência, cui-
da precisamente dos prazos fixados pela Lei n. 12.618/2018 para o 
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exercício da opção pelo RPC, a que nos reportávamos no parágrafo 
anterior. O capítulo 3 examina, na minúcia, o regime jurídico do be-
nefício especial do § 1º do art. 3º da mesma lei, pelo qual se assegura 
aos optantes do inciso II “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”; esclarece, pois, os ter-
mos legais e administrativos que lhe definem o valor, a atualização 
monetária, a aferição do tempo de contribuição, a não correlação 
entre o valor do benefício especial e o valor acumulado das con-
tribuições efetuadas acima do teto do RGPS etc. Mais adiante, nos 
derradeiros capítulos, Noa escrutina o procedimento de concessão 
do benefício especial no âmbito do Poder Judiciário Federal e do 
Trabalho e do Ministério Público da União, o Parecer n. 00100/2019/
DECOR/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União e os problemas 
específicos das entidades fechadas de previdência complementar.

Merecem especial referência, todavia, os capítulos 4 e 5, por-
que se prestarão a dirimir as mais angustiantes questões que atual-
mente se põem com respeito ao regime de previdência dos servi-
dores públicos federais. O servidor que migrou para o RPC deverá 
recolher contribuição social sobre os pagamentos que vier a receber 
a título de benefício especial (BE)? Em falecendo, qual será a base 
de cálculo da pensão civil de seus dependentes? Haverá limitação 
ao teto remuneratório constitucional (CF, art. 37, XI) – e, portanto, 
risco de “abate-teto” –, ou então à última remuneração como servi-
dor ativo, “si et quando” os respectivos patamares forem superados 
pela soma do benefício máximo de aposentadoria do RGPS com o 
próprio BE? Haverá, em favor dos migrantes, hipótese de provento 
de aposentadoria (RGPS) ou de benefício especial proporcional? E 
a eles – os migrantes – aproveitam as regras de transição que os 
favoreciam antes do ato jurídico de opção (como, p. ex., o acréscimo 
ficto de 17% sobre o tempo de serviço para os magistrados do sexo 
masculino, conforme o art. 8º, § 3º, da EC n. 20/98)? E o que dizer da 
natureza jurídica do BE, da contagem recíproca do tempo de contri-
buição no fator de conversão do mesmo BE, da extensão do abono 
de permanência e da regulação específica da destinação do capital 
do fundo de pensão, diante da omissão legislativa a respeito desses 
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temas? Essas e outras indagações estão idealmente respondidas, 
com a necessária dialética, se não para exaurir o debate (mesmo 
porque os tribunais ainda não pacificaram – ou sequer apreciaram 
– tais questões), ao menos para sinalizar os melhores caminhos. 

Eis o que o espera, caro leitor. Em um terreno árido, pedre-
goso e sombrio, Noa Piatã vai guiá-lo, com a segurança possível, na 
direção do melhor direito (e, se for o caso, das melhores escolhas), 
sem perder de vista a visão de conjunto e o necessário acúmulo dia-
lógico em torno das sempre traumáticas reformas constitucionais 
previdenciárias. Em suma: boa técnica, com zelo crítico; senso prá-
tico, com escrúpulos teóricos. 

Entre 2019 e 2021, proferi quase três dezenas de palestras, 
aulas e cursos sobre as reformas previdenciárias em testilha, e es-
pecialmente sobre a PEC n. 6/EC n. 103. Em todas elas, abria ou 
encerrava as falas referenciando a “Divina Comédia”, do insuperá-
vel Dante Alighieri (1265-1321). Havia boas razões para isto, como o 
leitor perceberá. Por coerência, agora, hei de encerrar também com 
“il sommo poeta”, na mesma obra (Inferno, Canto III):

[...] Diversas línguas, hórridos falares,  
palavras dolorosas e coléricas,  
vozes altas e roucas, sons de mãos

faziam um tumulto que se expande 
na atmosfera sem tempo, sempre escura,  
como areia batida do tufão. [...]

Nesta Babel da(s) previdência(s) dos servidores públicos, di-
ficilmente haverá língua única. Que de resto haja, então, menos 
cólera e mais razão. Razão consistente, persistente, útil, jurídica e 
eticamente dirigida. 

Eis aqui, leitor, o seu guia. 

São Paulo, 27 de maio de 2021.
Guilherme Guimarães Feliciano

Professor Associado II do Departamento de  
Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade  

de Direito da Universidade de São Paulo.
Titular da Cadeira n. 53 da Academia Brasileira    
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Introdução

A possibilidade, instituída pela EC 20/98 e convertida em de-
ver de legislar para os entes federativos pela EC 103/2019, de limi-
tação do regime próprio de previdência dos servidores públicos a 
partir de quando instituído regime de previdência complementar 
patrocinado, inaugurou o que chamamos, na série de livros que ini-
cia com este volume, de previdência híbrida dos servidores públicos.

Isso porque os servidores passam a estar sujeitos, concomi-
tantemente, a regimes jurídicos financeiros, tributários, regula-
tórios e previdenciários distintos e paralelos, qual sejam o do art. 
40 e o do art. 202 da Constituição, combinados com as respectivas 
legislações, regulamentações e contratos regentes dos respectivos 
planos de benefícios.

Neste primeiro volume, tratamos dos efeitos das limitações 
do regime próprio e do regime jurídico de compensação propostas 
pela União para os servidores públicos federais, ou seja, o benefício 
especial instituído por meio da Lei 12.618/2012. No segundo volu-
me, do regime de previdência complementar e dos planos de be-
nefícios dos servidores públicos federais. No terceiro, após o cum-
primento do prazo constitucional, os dos Estados e dos Municípios 
que os instituírem, em razão do comando constitucional contido na 
EC 103/2019. No quarto, apresentaremos uma diversidade de estu-
dos de casos demonstrando critérios de aferição da conveniência e 
oportunidade ou não de exercer o direito de prévia e expressa op-
ção contido no art. 40, § 16, da Constituição para os servidores fede-
rais e estaduais ingressantes no serviço público antes da instituição 
dos respectivos regimes de previdência complementar.

Esta série é um esforço de interpretação normativa, que tem a 
finalidade de sistematizar informações, facilitar a compreensão e de 
dar subsídios para esclarecer os destinatários desse regime híbrido, 
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contribuir para a gestão prática da tutela desses direitos pelos res-
pectivos órgãos de pessoal, bem como trazer elementos para a se-
dimentação das normas já editadas, para a atuação legiferante e na 
eficácia concreta dos direitos em comento, tendo em vista dúvidas, 
controvérsias, indeterminações e iniquidades que eclodiram na ca-
suística, após a densificação das adesões ao novo regime pelos ser-
vidores federais, nos prazos instituídos para tanto. 

Reúne, com essa finalidade, os produtos de uma série de pa-
receres e respostas de consultas no atendimento associativo, coleti-
vo e individual, de membros e servidores do Poder Judiciário e do 
Ministério Público Federais e do Trabalho, bem como de servidores 
de diversas carreiras do Poder Executivo Federal desde a reabertura 
do prazo para as vulgarmente chamadas “migrações”, em 2016, que 
revelaram a ainda incipiência do debate sobre o tema, até então en-
clausurado entre os artífices da Lei 12.618/2012, dos regulamentos 
dos planos de benefícios e, especialmente, dos gestores dos fundos 
de pensão, que se viram sobrecarregados na demanda nacional por 
esclarecimentos enquanto o prazo corria rapidamente, culminando 
com um estado de indeterminação e insegurança que afetou todas 
as categorias do funcionalismo público federal.

Não é, portanto, um conjunto de trabalhos com pretensões 
acadêmicas de relevo teórico e a densidade política que envolvem 
o pano de fundo, o piso e os alicerces do direito previdenciário dos 
servidores. É um exercício de densificação da legalidade do regi-
me de previdência híbrido a que estão sujeitos. Essas discussões, 
absolutamente necessárias e oportunas, desenvolvemos no livro O 
Fim da Solidariedade Social – crítica da privatização da previdência social, 
também recém-publicado pela Editora Alteridade. 

Nesse livro, sustentamos que o que se revela é uma ruptura 
silenciosa e progressiva, em prejuízo do interesse dos cidadãos, do 
pacto constitucional em si, na face do princípio e do objetivo fun-
damental de solidariedade social, que, como expusemos em 2014 
(Solidariedade Social Previdenciária – interpretação constitucional e efi-
cácia concreta), em nada tem a ver com caridade, benevolência ou 
fraternidade, mas com a mínima solidez – segurança jurídica pro-
priamente dita, cláusula supostamente pétrea do pacto constitucio-
nal. Isso envolve não só os estatutos dos direitos, mas também os do 
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financiamento e a regulação da destinação de dinheiro de ambos os 
regimes.

Aqui, a pretensão é outra, de objetividade técnica – por maior 
que seja o ruído que esse significante produza nos ouvidos mais 
afinados com as teorias do discurso da ideologia na filosofia e na 
ciência política, que não nos passam inexploradas nos respectivos 
ambientes, e por isso desenvolvemos conteúdo crítico propedêutico 
em ambiente próprio – na análise das condições e efeitos jurídicos 
da limitação do regime próprio; da constitucionalidade dos prazos 
fixados pela Lei 12.618/2012 para o exercício da opção prevista no 
art. 40, § 16, da Constituição; do regime jurídico do benefício espe-
cial instituído pela Lei 12.618/2012, além de questões controversas e 
omissões legislativas percebidas quanto ao tema.
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cAPítulo 1

CONDIçõES E EFEITOS JURíDICOS  
DA LIMITAçÃO DO REGIME  
PRóPRIo DE PREVIDêNCIA  
DE SERVIDORES PúBLICOS 

Por ocasião da promulgação da EC 20/98, o constituinte de-
rivado previu, mediante inclusão dos §§ 14 a 16 ao art. 40 da CR, a 
possibilidade de instituição, para os servidores públicos ocupantes 
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, de 
regime de previdência complementar, hipótese em que seria fixado, 
para os proventos do regime previsto no mesmo art. 40, o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previ-
dência social:

§ 14 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde 
que instituam regime de previdência complementar para os seus 
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, 
para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas 
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabele-
cido para os benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional 20, de 
15/12/1998)

Por meio da EC 103/2019, o dispositivo foi alterado para essa 
possibilidade conferida aos entes federativos fosse elevada a dever, 
determinando que instituirão os respectivos regimes de previdência 
complementar:
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§ 14 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios insti-
tuirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime 
de previdência complementar para servidores públicos ocupantes 
de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Re-
gime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e 
das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o 
disposto no § 16. (Redação dada pela Emenda Constitucional 103, de 
2019)

A referida emenda instituiu prazo de dois anos, contados a 
partir de 12/11/2019, data de promulgação da EC 103, forte art. 9º,  
§ 6º, para cumprimento desse dever:

§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma 
dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do 
órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social 
ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo 
máximo de 2 (dois) anos da data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional.

A reforma instituída pela EC 20/98 havia previsto a edição de 
lei complementar para dispor sobre as normas gerais para a insti-
tuição de regime de previdência complementar pelos entes federati-
vos, na redação original do art. 40, § 15:

§ 15 Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá 
sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência 
complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efe-
tivo. (Incluído pela Emenda Constitucional 20, de 15/12/1998)

Obedeceu-se ao comando por meio da promulgação das Leis 
Complementares 108 e 109/2001, que se somam ao art. 202 da Cons-
tituição no núcleo normativo do regime de previdência complemen-
tar, englobando não apenas a previdência fechada patrocinada a ser 
pelos entes federativos, como também as entidades e os planos de 
previdência fechados patrocinados pelas empresas públicas e pri-
vadas, bem como de previdência aberta livre administrados pelas 
seguradoras. 

Quando da edição da EC 41/2003, alterou-se a redação do men-
cionado art. 40, § 15, para outorgar ao Poder Executivo de cada ente 
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federativo a possibilidade constitucional, referida anteriormente, de 
legislar, mediante propositura de lei de sua iniciativa, para promover 
a instituição do referido regime de previdência complementar:

§ 15 O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será 
instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, ob-
servado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por 
intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de 
natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes pla-
nos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. 
(Incluído pela Emenda Constitucional 20, de 15/12/1998 e alterado 
pela Emenda Constitucional 41, de 31/12/2003)

O dispositivo trazia limites rígidos para a estrutura e o fun-
cionamento das entidades de previdência complementar imbuídas 
da gestão dos planos patrocinados pelos entes federativos, que de-
veriam necessariamente ser entidades fechadas e de natureza pública. 

A limitação a planos de contribuição definida se contrapunha à 
prática histórica de instituição de planos de benefícios definidos patroci-
nados por empresas estatais, e prometiam benefícios paritários, inte-
grais ou calculados com base nas últimas remunerações da vida profis-
sional (última ou média aritmética das últimas 12 ou 36 remunerações, 
como também ocorria nos regimes geral e próprio de servidores até a 
promulgação da EC 20/98), que não observavam a finalidade de pre-
servação do equilíbrio financeiro e atuarial e a vedação de aportes uni-
laterais pelo Estado ou pelos patrocinadores (art. 202, § 3º, da Constitui-
ção), princípio e regra instituídos por meio da EC 20/98. 

Como a possibilidade tornou-se dever, e como o regime de 
previdência complementar já havia sido regulamentado no inters-
tício entre a redação original do art. 40, § 15, e da data da edição da 
EC 103/2019, sua redação foi novamente alterada para submeter os 
regimes instituídos e instituir o respectivo núcleo normativo, que 
irradia do art. 202 da Constituição, bem como para permitir a ges-
tão por meio de entidades abertas, abrindo caminho para a priva-
tização do regime de previdência complementar patrocinado pelos 
entes federativos:

§ 15 O regime de previdência complementar de que trata o § 14 
oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribui-
ção definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por 
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intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou 
de entidade aberta de previdência complementar. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional 103, de 2019)

Essa norma foi fruto da influência política de seguradoras no 
projeto da reforma, tanto na edição da PEC 287/2016 quanto na da 
PEC 06/2019, que resultaria na promulgação da EC 103/2019, cujos 
processos legislativos foram marcados por grave déficit democrá-
tico, dada a falta de diálogo com as entidades representativas de 
servidores públicos e dos trabalhadores em geral1.

Prevista a possibilidade, depois elevada a dever de legislar 
pelos entes federativos, estabeleceu-se, para os servidores já ocu-
pantes de cargos efetivos antes da instituição dos respectivos re-
gimes de previdência complementar, a opção, ou seja, o direito de 
passar a se submeter a seus efeitos, limitando, por conseguinte, os 
efeitos do regime próprio:

§ 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 cor-
respondente regime de previdência complementar. (Incluído pela 
Emenda Constitucional 20, de 15/12/1998)

O ato que instrumentalize essa opção, regulamentado pela 
União, pelos Estados e pelos Municípios que instituírem o respec-
tivo regime de previdência complementar, terá efeitos típicos de 
irrevogabilidade e irretratabilidade, em razão de que ela deve pres-
supor a suficiente previsibilidade de todos os seus demais efeitos, 
para que se forme, necessariamente, vontade esclarecida e inequí-
voca a ser firmada pela servidora ou servidor. 

Isso porque dessa manifestação de vontade decorre, median-
te submissão às formalidades de estilo, um ato jurídico perfeito, 
irrevogável e irretratável, que não poderá ser prejudicado pela lei 
no futuro, supondo-se a segurança jurídica necessária para tão rele-
vante escolha – a tutela do direito previdenciário do servidor, com 
efeitos vitalícios.

1 LOGUERCIO, José Eymard; MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; RAMOS, 
Gustavo Teixeira; RAMOS FILHO, Wilson (coord.). O golpe de 2016 e a 
reforma da previdência: narrativas de resistência. Bauru: Canal 6, 2017. 478 p.
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1.1  PRESSUPOSTOS PARA A INSTITUIÇÃO DO REGImE  
DE PREVIDêNCIA COmPLEmENTAR

A instituição do regime de previdência complementar nos en-
tes federativos depende da promulgação de lei em sentido estrito de 
iniciativa do respectivo Poder Executivo, que autorize a criação de 
entidade fechada de previdência complementar e do respectivo pla-
no de benefícios ou a adesão a plano de benefícios multipatrocinado 
mantido por entidade fechada ou aberta de previdência complemen-
tar pré-existente, nos moldes previstos pelas Leis Complementares 
108/2001 e 109/2001 e regulamentação do Conselho Nacional de Pre-
vidência Complementar – CNPC, devendo submeter-se, para que en-
tre e se mantenha em funcionamento à autorização e à fiscalização da 
Superintendência de Previdência Complementar – Previc.

A criação de entidade fechada de previdência complementar, 
autorizada por lei, deve atender às disposições e deverá se dar por 
meio de estatuto que preveja estrutura organizacional por meio de 
conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria-executiva, nos ter-
mos dos art. 8º e seguintes da Lei Complementar 108/2001, que se 
submeta à autorização de funcionamento pela Previc. 

Além disso, deve prever as dotações financeiras necessárias 
para a respectiva implantação, observadas as formalidades e os li-
mites próprios do regime jurídico administrativo.

A formalização da condição de patrocinador de um plano de 
benefícios mantido por entidade pré-existente, por sua vez, dar-se-á 
mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador e 
a entidade fechada, nos termos do art. 13 da LC 109/2001:

Art. 13. A formalização da condição de patrocinador ou instituidor 
de um plano de benefício dar-se-á mediante convênio de adesão a 
ser celebrado entre o patrocinador ou instituidor e a entidade fecha-
da, em relação a cada plano de benefícios por esta administrado e 
executado, mediante prévia autorização do órgão regulador e fisca-
lizador, conforme regulamentação do Poder Executivo.
§ 1º Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre ins-
tituidores, com relação aos respectivos planos, desde que expressa-
mente prevista no convênio de adesão.
§ 2º O órgão regulador e fiscalizador, dentre outros requisitos, es-
tabelecerá o número mínimo de participantes admitido para cada 
modalidade de plano de benefício.
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