SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
REITORIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
COORDENADORIA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

REQUERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DE PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR ( ART. 3º DA LEI Nº 12.618/2012).
Numero da Solicitação:
Nome Completo do Servidor ( sem abreviação):
Identificação única:

Siape:

Órgão/ Sigla:

Data de Nascimento:

CPF:

E-mail:

Data de entrada em exercício no serviço
público federal:

Cargo efetivo:

Informações acerca do benefício especial de que trata o art 3º, § 1º, da Lei nº 12.618, de 30
de abril de 2012:
Ao servidor que ingressou no serviço público até 04 de fevereiro de 2013, data de
início da vigência do regime de previdência complementar, por força da publicação, na mesma data,
da Portaria nº 44, de 31 de janeiro de 2013, da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC, que aprovou o Plano Executivo Federal, e nele tenha permanecido sem
perda do vínculo efetivo, e que exerça a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal,
será assegurado o direito a um benefício especial por ocasião de sua aposentadoria.
O benefício especial será calculado na forma disposta nos §1º ao 6º do inciso II do art.
3º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, que instituiu o regime de previdência complementar no
âmbito da administração pública federal.
Declaro que as informações prestadas neste Requerimento de Opção são verdadeiras e
assumo a responsabilidade pela autorização que dele consta. Estou ciente de que a minha opção pelo
regime de previdência complementar instituído pela Lei nº 12.618/2012 é facultativa, irrevogável e
irretratável, de modo que a requeiro, neste ato, por minha livre e espontânea vontade.
Estou ciente de que minha base de contribuição social para o Plano de Seguridade
Social do Servidor - PSS terá como limite o valor estabelecido para os benefícios do Regime Geral
de Previdência Social - RGPS, sujeitando-se ao mesmo limite os valores dos benefícios de

aposentadoria e pensão a serem concedidas pelo Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS.

Estou ciente que a minha opção por ingresso no regime de previdência complementar
garante o direito ao benefício especial mencionado nos parágrafos anteriores, a ser pago pelo órgão
competente da União, por ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez, ou pensão
por morte pelo regime próprio de Previdência da União, de que trata o art. 40 da Constituição
Federal, enquanto perdurar o benefício pago por esse regime, inclusive junto com a gratificação
natalina.
Declaro estar ciente de que o presente Requerimento significa o exercício do direito de
opção de que trata o § 16 do art. 40da Constituição Federal, autorizando que o órgão patrocinador
efetue o desconto de minha contribuição previdenciária, nos termos acima explicitados, na forma da
Lei nº 12.618/2012.

Local e data:

Assinatura do Servidor:

Validação de dados pelo órgão ( USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO)

Local e data do Protocolo:

Carimbo e Assinatura do Responsável:

