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Ofício nº 058/2018-PRE 

 

 

 

São Paulo, 02 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

Ao Senhor Augusto Akira Chiba – Secretário de Gestão de Pessoas do Ministério 

Do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

 

 

 

 

A UNAFISCO NACIONAL – Associação Nacional dos Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil, associação de classe de âmbito nacional, 

representativa dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil 

ativos, aposentados e respectivos pensionistas, vem, respeitosamente, a presença de 

Vossa Senhoria solicitar esclarecimentos técnicos acerca da Lei 12.618/2012, que 

instituiu o Regime de Previdência Complementar (RPC) para os servidores públicos da 

União e possibilitou a aqueles que ingressaram no serviço público federal antes de 

2013 optarem pela migração do RPPS para o RPC. 

O tema suscitou muitas dúvidas entre os associados da Unafisco 

Nacional, razão pela qual a entidade buscou parecer do renomado jurista e ex-ministro 

do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, para elucidar algumas questões, 

documento este que segue anexo a esta consulta. 

 A Unafisco Nacional entende ser essencial que os auditores 

fiscais associados tenham conhecimento acerca do posicionamento da Administração 
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Pública sobre o tema, como forma de assegurar a segurança jurídica destes quando da 

opção pela migração do RPPS para o RPC, tendo em vista seu caráter de 

irrevogabilidade. 

Considerando que é de competência da Secretaria de Gestão de 

Pessoas (SEGEP) a criação e aperfeiçoamento de políticas relativas à previdência 

própria e complementar, benefícios e auxílios do servidor (artigo 24, I, “h”, do Decreto 

9.035/2017), a Unafisco Nacional endereça a esta SEGEP os questionamentos abaixo 

elencados, e solicita que sejam respondidos com a maior brevidade possível, tendo em 

vista que o prazo para opção pela migração entre os regimes se encerra em 29 de 

julho de 2018: 

 

1) Qual a proteção jurídica que se pode esperar quanto ao benefício especial (BE) 

previsto na Lei 12.618/2012? É um direito adquirido, decorre de um ato jurídico 

perfeito ou é expectativa de direito? O valor do benefício especial (BE) é definido 

na data da opção? Caso lei posterior altere a forma como o BE deve ser 

calculado, tal alteração afetaria aqueles que já migraram? Há possibilidade de lei 

posterior alterar a forma como o BE deve ser reajustado até o momento da 

aposentadoria? Nessa hipótese, afetaria aqueles que já migraram? 

 

2) A alíquota da contribuição do patrocinador prevista no art. 16, §3º da Lei 

12.618/2012 poderá ser diminuída por lei posterior? Essa alteração, se possível, 

poderá atingir aqueles que já migraram? Em caso positivo para qualquer 

situação, existe algum limite mínimo para a contribuição do patrocinador que não 

poderia ser diminuído por lei posterior? 

 

3) O servidor que assumir cargo em outro órgão do Poder Executivo, Legislativo ou 

Judiciário, no Ministério Público Federal ou em órgão da administração estadual 

ou municipal perderá o direito ao BE? 
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4) A migração do RPPS para o RPC altera o requisito temporal para a concessão 

da aposentadoria e recebimento do Benefício Especial? 

Exemplo: um servidor público federal nomeado antes da EC 20/98 pode, 

atualmente, se aposentar com as regras da EC 47/2005, que permite o chamado 

contra pedágio (a cada ano a mais de contribuição, um ano a menos na idade 

mínima), inclusive com paridade e integralidade. Ao optar pela migração ao 

RPC, o servidor renuncia à integralidade e à paridade, tendo sua aposentadoria 

limitada ao teto do RGPS. A dúvida suscitada é se a migração ao RPC afeta os 

requisitos temporais de sua aposentadoria; se o servidor que optar pela 

migração poderá se aposentar pelas regras temporais da EC 41/03 ou EC 47/05, 

ou outras que advirão, de acordo com a data de seu ingresso no serviço público. 

 

 

Na oportunidade, renovamos os nossos protestos de elevada 

estima e consideração. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Kleber Cabral 

Presidente da UNAFISCO NACIONAL  
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