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ALTERAÇÕES NA LEI 12.618 PELA MP 1119/22 

O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a Lei 14.463/22, que 
estende até 30 de novembro o prazo para a migração de servidores 
federais para a previdência complementar.  

A nova lei é oriunda da Medida Provisória nº 1119/22, aprovada pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado com alterações.  

A norma modifica a natureza jurídica das fundações de previdência 
complementar dos servidores federais (Funpresp-Exe, Funpresp-Leg e 
Funpresp-Jud), que passarão a ser entidades privadas . Com isso, essas 1

fundações passarão a seguir as regras das sociedades de economia 
mista e não mais aquelas previstas na Lei de Licitações e Contratos . 2

Na prática, o Governo consolidou a entrega da Funpresp aos 
banqueiros, já que a medida não só alterou os benefícios, mas também 
mudou a natureza jurídica da própria fundação. 

Migrar de regime é uma decisão pessoal, irrevogável  e irretratável. É 
preciso avaliar se  vale a pena deixar o Regime Próprio (sem vinculação 
ao teto do INSS, para os que ingressaram no serviço público até 2013) e 
migrar para o Regime Geral (com limite do teto do INSS) ao aderir ao 
Funpresp.  

 Art. 4º É a União autorizada a criar, observado o disposto no art. 26 e no art. 31, as seguintes entidades fechadas de 1

previdência complementar, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário 
nos termos das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29 de maio de 2001 : 
(…) 
III - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud), para os 
servidores públicos titulares de cargo efetivo e para os membros do Poder Judiciário, por meio de ato do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 
(…) 
§ 1º A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud:   (Redação dada pela Lei nº 14.463, de 2022) 
I - serão estruturadas na forma de fundação, com personalidade jurídica de direito privado;     (Incluído pela Lei nº 
14.463, de 2022) 
II - gozarão de autonomia administrativa, financeira e gerencial; e   (Incluído pela Lei nº 14.463, de 2022)

 Lei nº 8.666/19932

https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2022/lei-14463-26-outubro-2022-793359-norma-pl.html
https://www.camara.leg.br/noticias/906343-CAMARA-APROVA-MP-QUE-REABRE-PRAZO-PARA-OPTAR-POR-PREVIDENCIA-COMPLEMENTAR
https://www.camara.leg.br/noticias/906343-CAMARA-APROVA-MP-QUE-REABRE-PRAZO-PARA-OPTAR-POR-PREVIDENCIA-COMPLEMENTAR
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1993/lei-8666-21-junho-1993-322221-norma-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp108.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp109.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14463.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14463.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14463.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14463.htm#art2


 

MIGRAÇÃO X ADESÃO: DIFERENÇAS 
Ao migrar de regime, o servidor público  decide mudar as 
regras da própria aposentadoria. Ele troca o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS), que lhe garantia o benefício 
sem limitação ao teto, pelo Regime de Previdência 
Complementar (RPC), que traz esse limite. 

Já na adesão,  o servidor passa a contribuir mensalmente 
para uma poupança individual convertida em complemento 
da aposentadoria no futuro. Neste caso, além da 
aposentadoria limitada ao teto e do Benefício Especial (para 
q u e m m i g r a r ) , o s e r v i d o r t a m b é m re c e b e r á a 
complementação mensal paga pela Funpresp, calculada de 
acordo com a reserva acumulada. 





DESVANTAGENS E RISCOS DA 
MIGRAÇÃO  

Ao migrar, o servidor terá seu benefício do RPPS limitado ao teto de 
benefício do RGPS e o benefício especial será custeado pela União. 

A migração para o regime complementar não significa adesão 
automática à Funpresp.  

O servidor primeiro realiza a migração, depois decide - baseado numa 
simulação do valor do beneficio e ciente de que se trata de uma 
estimativa - se adere ou não ao plano de benefícios da fundação.  

Quem optar pela Funpresp-Jud receberá dois benefícios: Benefício do 
Regime Próprio limitado ao teto do INSS e “Benefício Especial”. 
Todavia, isso não garante que a soma de ambos se iguale ao valor de 
proventos integrais ou ao valor aproximado da remuneração da ativa.  

Entenda: 

O benefício do Regime Próprio fica limitado ao teto do INSS. O 
participante não terá direito à aposentadoria integral, pois a migração 
implica em renúncia a qualquer valor de proventos acima do valor 
máximo pago pelo INSS, atualmente em R$ 7.087,22; 

O "Benefício Especial” tem como referência as contribuições efetuadas 
anteriormente ao RPPS (acima do teto do INSS), até o momento da 
alteração. O valor será obtido pela  média aritmética simples das 
remunerações multiplicadas pelo fator de conversão. 

Fator de Conversão: quantidade de contribuições mensais efetuadas 
para o regime próprio de previdência da União dividido por 455 para 



homens e 390 para mulher (quem aderir depois de 01/12/22, a divisão 
será por 520 . 3

Para os termos de opção firmados até 30/11/22:  média aritmética 
simples das maiores remunerações correspondentes a 80% de todo o 
período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a 
do início da contribuição, se posterior àquela competência. 

Para os termos de opção firmados a partir de 01/12/22 ou novas 
aberturas de prazo de migração: o valor apurado será  média 
aritmética simples das remunerações  correspondentes a 100% de todo 
o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde 
a do início da contribuição, se posterior àquela competência, e o limite 
máximo a que se refere o caput, multiplicada pelo fator de conversão.  

Para todos os casos:  

• mesmo com a aplicação da inflação mensal para sua correção para 
fins de cálculo, pode resultar em valor inferior à última remuneração; 

• tempo de contribuição anterior a 1994 é ignorado para cálculo do 
beneficio especial; 

 Art. 3º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social às 3

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: 

§ 2º O benefício especial terá como referência as remunerações anteriores à data de mudança do regime, utilizadas 
como base para as contribuições do servidor ao regime próprio de previdência da União, e, na hipótese de opção do 
servidor por averbação para fins de contagem recíproca, as contribuições decorrentes de regimes próprios de 
previdência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou pelo 
índice que vier a substituí-lo, e será equivalente a:   (Redação dada pela Lei nº 14.463, de 2022) 

I - para os termos de opção firmados até 30 de novembro de 2022, inclusive na vigência da Medida Provisória nº 1.119, 
de 25 de maio de 2022: a diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações referidas neste 
parágrafo correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 
1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, e o limite máximo a que se refere o caput 
deste artigo, multiplicada pelo fator de conversão; ou   (Incluído pela Lei nº 14.463, de 2022) 

II - para os termos de opção firmados a partir de 1º de dezembro de 2022, em novas aberturas de prazo de migração, se 
houver: a diferença entre a média aritmética simples das remunerações referidas neste parágrafo correspondentes a 
100% (cem por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da 
contribuição, se posterior àquela competência, e o limite máximo a que se refere o caput, multiplicada pelo fator de 
conversão.   (Incluído pela Lei nº 14.463, de 2022)

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14463.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1119.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1119.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14463.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14463.htm#art2




Adesão  ao Plano na modalidade 
“Contribuição Definida”. Benefício da 
Funpresp-Jud 

Ao aderir à Funpresp-Jud, o servidor passa a contribuir mensalmente 
para uma poupança individual convertida em complemento da 
aposentadoria no futuro. 

DESVANTAGENS E RISCOS DA ADESÃO 

• A administração será feita pelos bancos, o que coloca o servidor em 
situação de insegurança ; 4

• Indefinição quanto à forma de cálculo, pagamento e concessão de 
benefícios . Valor do benefício dependerá do mercado. Somente a 5

contribuição é definida; 
• O resultado do mercado financeiro é imprevisível, sujeito a crises e 

quebras ou  má gestão. Se houver um colapso no mercado 
financeiro, o prejuízo será distribuído por todos os servidores que 
aderiram ao fundo; 

 Art. 15. A aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, às provisões e aos fundos dos planos de 4

benefícios da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud obedecerá às diretrizes e aos limites prudenciais 
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 
§ 1º A gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pelas entidades referidas no caput 
poderá ser realizada por meio de carteira própria, carteira administrada ou fundos de investimento. (LEI 12.618/12)

 Art. 13. Os requisitos para aquisição, manutenção e perda da qualidade de participante, assim como os requisitos de 5

elegibilidade e a forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos 
planos de benefícios, observadas as disposições das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29 de maio de 2001, e a 
regulamentação do órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp108.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp109.htm


• Risco de baixa rentabilidade da previdência complementar no longo 
prazo; 

• Risco de má gestão ou desvio de recursos da Funpresp, afetando 
resultados da capitalização individual; 

• Retirada do teto remuneratório de Ministro do STF do limite 
remuneratório dos dirigentes da FUNPRESP: risco de tráfico de 
influência e clientelismo político, pois não  exigirá concurso público 
para ingresso no quadro; 

• Possibilidade de elevação de custos de administração ou 
carregamento do plano de benefícios; 



Conclusão 

A previdência complementar o trabalhador sabe quanto paga, 
mas não sabe quanto vai receber no momento da aposentadoria. 
E o perigo aumenta quando o texto da Lei 14.463/2022 acaba 
com o teto das remunerações dos dirigentes Funpresp, 
transferindo esses controles para o Conselho Deliberativo da 
entidade, além de tratar as entidades como de natureza privada, 
o que retira toda responsabilidade da União em caso de 
“quebradeira”. 

A Funpresp representa a retirada de direitos e o avanço na 
privatização de serviços essenciais e de responsabilidade do 
Estado, acabando com o pacto entre gerações, tornando a 
complementação dependente das contribuições individuais de 
cada servidor. 
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