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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO – DR. ESTEVES PEDRO CONALGO JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

Ref.: REQUERIMENTO PARA ADIAMENTO DA DATA DEFINIDA PARA MIGRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

A ANAMATRA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO,  AJUFE – ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL, AMB – 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS, AMPDFT – ASSOCIAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ANMPM – ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ANPT – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

PROCURADORES DO TRABALHO, ANPR – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

PROCURADORES DA REPÚBLICA E AMAGIS DF – ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO 



    
 
  
 
 
 
 
 
 

SHS Qd. 06 Bl. E Conj. A - Salas 602 a 609 - Ed. Business Center Park - Brasília/DF - CEP: 70316-902 
Fone: (61) 3322.0266  - www.anamatra.org.br 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, na condição de  associações que representam os juízes, 

procuradores e promotores de justiça brasileiros, seguindo as respectivas obrigações estatutárias 

de defender as prerrogativas dos magistrados e procuradores, vêm, respeitosamente, à presença 

de V. Exa., por meio de seus Presidentes Guilherme Guimarães Feliciano, Roberto Carvalho 

Veloso, Jayme Martins de Oliveira Neto, Elísio Teixeira Lima Neto, Clauro Roberto de Bortolli, 

Ângelo Fabiano Farias da Costa, José Robalinho Cavalcanti e Fábio Francisco Esteves, 

respectivamente, expor e, por fim, requerer o que segue.  

 

1. Como é sabido, aproxima-se o prazo final para migração ao FUNPRESP-JUD, cuja data 

fatal é o dia 28 de julho vindouro. Contudo, a despeito da proximidade do calendário, 

certamente em razão da novidade e do ineditismo que o sistema representa, aliadas a 

questões relacionadas ao cômputo de tempo de serviço (inclusive de outros regimes), as 

dúvidas e incertezas dos associados são evidentes. Com efeito, os magistrados estão 

cientes que a decisão individual pela migração para o sistema de previdência 

complementar trará diversas consequências no aspecto sensível da aposentadoria e de 

outros benefícios. Apenas a título exemplificativo, podem ser elencados aspectos como se 

é ou não vantajosa, consideradas determinadas condições individuais (como idade e 

gênero), a migração; os efeitos financeiros que podem advir; o cômputo ou não do tempo 

de serviço pertinente a regimes anteriores dos mais diversos; etc. Esses, e outros 

aspectos, ao mesmo tempo que aumentam o interesse pela migração, desde que sejam 

conhecidos, à exaustão, os detalhes e aspectos pertinentes, também apontam para 

dúvidas que remanescem sobre o assunto. 

 

2. Ambas as entidades que subscrevem o presente requerimento providenciam, mediante 

parcerias, a disponibilização de informações que permaneceram à disposição dos 

associados. Além de eventos para se discutir os detalhes do sistema, foram produzidos 

vídeos, material impresso e de mídia. Os esforços das entidades associativas para 

esclarecimentos pertinentes aos aspectos relevantes para a decisão pela migração ou não 

geraram interesse dos associados, os quais também têm expressado a ausência de 

confiança suficiente, pelos dados que assimilaram, para a tomada de decisão dentro do 

prazo que foi estabelecido, o que é inclusive presumível diante da inovação que o 

FUNPRESP-JUD representa em se tratando de carreiras de Estado que, até então, 

conviviam com a cultura de um sistema diverso. 
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3. Com efeito, a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012 (na parte que autorizou a criação de 

entidade fechada de previdência complementar do regime próprio de previdência dos 

servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo que alcança os membros do Poder 

Judiciário (magistrados), havia estabelecido, no § 7º do art. 3º, que os servidores teriam o 

prazo de 24 meses, a contar do início da vigência do regime complementar instituído por 

ela, para fazer a opção ao regime de previdência complementar: 

 

§ 7o O prazo para a opção de que trata o inciso II do caput deste 
artigo será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do início 
da vigência do regime de previdência complementar instituído no 
caput do art. 1o desta Lei. 

 

 Antes de tal prazo se exaurir, houve ampliação pela via legislativa, isso por mais 24 meses, 

como se pode observar do art. 92 da Lei n. 13.328/2016: 

 

Art. 92. É reaberto o prazo para opção pelo regime de previdência complementar de que trata o § 7º do art. 3º da 
Lei n. 12.618, de 30 de abril de 2013, por 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de entrada em 
vigor desta Lei. 

 

 No entanto, esse novo prazo, que está na iminência de exaurir (próximo dia 28 do mês de 

julho), ainda não se revelou suficiente. O que se nota, portanto, é que a observância inflexível do 

calendário legislativo poderá implicar que, à época do seu advento, os magistrados ainda não 

estejam suficientemente preparados para a tomada de decisão de caráter fundamental e de 

grande impacto individual, profissional e familiar. Não se olvide, a propósito, que a opção de 

migração é irretratável. Contribui para este cenário de insegurança a constatação de que diversas 

experiências malogradas de Fundos de Previdência Complementar, que se tornaram traumáticas 

e com diversos reflexos para as vidas daqueles que por eles optaram, permearam muitos e 

incontáveis demandas judiciais. 

 

4. Nesse diapasão, compreendem as autoras que, diante da proximidade do termo fatal 

para migração, até o próximo dia 28 de julho, e sem que haja os devidos e necessários 

esclarecimentos, malgrado os esforços que estão sendo feitos para que fiquem claras 

todas as consequências do ato migratório, abre-se a possibilidade de falta de adesão, ou 

de adesão inferior ou, ainda, de adesão realizada sem que haja a efetiva segurança quanto 

à migração (irretratável). Exatamente por isso, as entidades nacionais pretendem, à 
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semelhança do que já ocorreu anteriormente, que haja prorrogação do prazo para 

migração, promovendo-se, assim, a alteração do art. 92 da Lei n. 13.328/2016 (que já 

havia alterado o § 7º do art. 3º da Lei n. 12.618/2013). O elastecimento do prazo para que 

o processo de aquisição de conhecimentos e informações sobre as eventuais vantagens e 

desvantagens no ingresso no FUNPRESP-JUD certamente atenderá à expectativa dos 

diversos magistrados associados. Ao mesmo tempo, as entidades associativas nacionais 

permanecerão auxiliando na disponibilidade de informações e dados para que esse 

processo se complete da forma mais adequada possível. Efetivamente, somente a 

suspensão do prazo de opção, ou sua prorrogação, evitará a situação de grave 

insegurança jurídica decorrente da futura e eventual migração para o FUNPRESP. 

 

5. Em face do exposto, requerem as autoras que seja prorrogado o prazo estabelecido 

para migração, por, pelo menos, mais 24 meses, propondo-se alteração no disposto no art. 

92 da Lei n. 13.328/2016, que modificou o § 7º do art. 3º da Lei n. 12.618/2013. 

 

 

 Nesses termos, pedem e esperam deferimento. 

 

 Brasília, 25 de abril de 2018. 

 

 

 

 

Guilherme Guimaraens Feliciano 

                                                        Presidente da ANAMATRA 

 

 
 
 

Roberto Carvalho Veloso 
Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) 
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Jayme Martins de Oliveira Neto 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

 
 
 

 

Elísio Teixeira Lima Neto 
Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (AMPDFT) 

 
 

 

 

Antônio Pereira Duarte 
Associação Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM) 

 

 

Angelo Fabiano Farias da Costa 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) 

 
 
 

 
José Robalinho Cavalcanti 

Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) 
 

 

Fábio Francisco Esteves 
Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios (AMAGIS DF) 

 


