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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos
 

 
 
 
 
Nota Técnica SEI nº 15773/2019/ME
 
 
Assunto: OFÍCIO Nº 178/2019-JUR REF. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019181-
72.2018.4.01.0000. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.

 

  

Senhor  Coordenador-Geral,

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata o presente processo do Ofício nº 178/2019-JUR, por meio do qual a
UNAFISCO Nacional cientifica a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da RFB (Cogep/RFB) acerca da
decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em sede do Agravo de Instrumento nº
1019181-72.2018.4.01.0000,  que determina seja informado o valor exato do Benefício Especial nos termos
de adesão ao Regime de Previdência Complementar, bem como apresenta em anexo ao documento relação
de seus associados.

ANÁLISE

2.  Inicialmente, a UNAFISCO NACIONAL - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil ingressou com o Mandado de Segurança Coletivo nº 1009702-40.2018.4.01.3400,
perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF, em favor de seus associados,
objetivando garantir que o valor do Benefício Especial (BE) conste de forma explícita no termo de opção
daqueles que desejarem optar pela migração do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS  para o
Regime de Previdência Complementar - RPC,  bem como daqueles que já optaram, conforme assegurado no
art. 40, § 16 da Constituição Federal, para aqueles servidores ingressos até 04/02/2013.

3. Nesse cortejo, o Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF,
proferiu Decisão indeferindo o pedido liminar requerido pela UNAFISCO NACIONAL - Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.

4. Irresignada, a UNAFISCO NACIONAL - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil interpôs Agravo de Instrumento nº 1019181-72.2018.4.01.0000, junto a 1ª Turma
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF 1,  contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal, sendo proferido Acordão reformando a r. Decisão,  nos seguintes
termos:

"Do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para, reformando o decisum
agravado, em relação aos servidores que ainda não fizeram a opção, fazer constar
expressamente o exato valor do Benefício Especial calculado no momento da opção e, em
relação aos servidores que já fizeram a opção, que se faça constar no termo de opção
explicitamente o exato valor do Benefício Especial calculado no momento da opção, nos
termos da fundamentação supra."

5. É o relatório.

6. Preliminarmente,  cabe registrar também, que o presente assunto já foi tratado nos autos do
processo SEI Nº 10265.028452/2019-17, por este Departamento de Centralização de Serviços de Inativos,
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Pensionistas e Órgãos Extintos - DECIPEX, na qual foi emitida a Nota Informativa nº  8100/2019, 
manifestando o seguinte:

"(...)
4.          Ao compulsar o presente processo, e objetivando dar segurança ao cumprimento da
referida Decisão, faz-se necessário que a Associação autora apresente a lista dos associados
que fazem jus ao exato valor do Benefício Especial indicando, de forma individual, o número
do Cadastro de Pessoa Física - CPF e a matrícula SIAPE.
5.         Cabe registrar também que, caso conste neste rol servidores ativos, deverá ser
demandada  à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, pois o Departamento de Centralização
de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - DECIPEX somente trata dos
inativos e pensionistas.
6.        Por outro lado, cabe observar também que será necessário requerer dilação do prazo,
junto ao Juízo Federal em questão, para que este Departamento de Centralização de Serviços
de Inativos, Pensionistas e Órgão Extintos - DECIPEX possa cumprir a decisão em comento,
lembrando que a justificar essa solicitação encontra-se o número de associados abrangidos
pela decisão supracitada, sem perder de vista que o sistema da folha de pagamento é regido
por prazos que se alternam entre o fechamento e sua abertura dentro do mês.
7.         Isso posto, submeto a presente manifestação à consideração superior, solicitando o
encaminhamento da presente Nota Informativa, com a maior brevidade possível, ao Setor
de Expedição dos Processos SAPIENS deste Ministério da Economia, para envio à
Procuradoria-Regional da União - PRU 1ª Região."
 

7. Ao compulsar o presente processo,  verifica-se que já consta no presente processo a relação
dos associados com o Cadastro de Pessoa Física - CPF  e Matrícula SIAPE (doc. 5507910),  conforme
solicitado nos autos do aludido processo.  

8. Assim sendo passa-se a analisar sobre o assunto em questão.

9. A Lei nº 12.618, de 2012, dispõem, in verbis:
"Art. 1º É instituído, nos termos desta Lei, o regime de previdência complementar a que se
referem os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal para os servidores públicos
titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros
do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União.
§ 1º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo que tenham ingressado no
serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência
complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao regime de que trata este
artigo, observado o disposto no art. 3º desta Lei .(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº
13.183, de 2015)
§ 2º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo com remuneração superior
ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social,
que venham a ingressar no serviço público a partir do início da vigência do regime de
previdência complementar de que trata esta Lei, serão automaticamente inscritos no
respectivo plano de previdência complementar desde a data de entrada em
exercício. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015)
Art. 3º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social às 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:
I - a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1º
desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios; e
II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que
trata o art. 1º desta Lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, e que
exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal.
§ 1º É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso II do caput deste artigo 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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A714
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A715.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A716
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13183.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
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§ 2º O benefício especial será equivalente à diferença entre a média aritmética simples das
maiores remunerações anteriores à data de mudança do regime, utilizadas como base para as
contribuições do servidor ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo, correspondentes a 80% (oitenta por cento)
de todo o período contributivo desde a competência 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, na forma regulamentada pelo Poder Executivo, multiplicada pelo fator
de conversão.
§ 3º O fator de conversão de que trata o § 2º deste artigo, cujo resultado é limitado ao
máximo de 1 (um), será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:
FC = Tc/Tt
Onde:
FC = fator de conversão;
Tc = quantidade de contribuições mensais efetuadas para o regime de previdência da União
de que trata o art. 40 da Constituição Federal, efetivamente pagas pelo servidor titular de
cargo efetivo da União ou por membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do
Ministério Público da União até a data da opção;
Tt = 455, quando servidor titular de cargo efetivo da União ou membro do Poder Judiciário,
do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União, se homem, nos termos da alínea
“a” do inciso III do art. 40 da Constituição Federal;
Tt = 390, quando servidor titular de cargo efetivo da União ou membro do Poder Judiciário,
do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União, se mulher, ou professor de educação
infantil e do ensino fundamental, nos termos do § 5º do art. 40 da Constituição Federal, se
homem;
Tt = 325, quando servidor titular de cargo efetivo da União de professor de educação infantil
e do ensino fundamental, nos termos do § 5º do art. 40 da Constituição Federal, se mulher.
§ 4º O fator de conversão será ajustado pelo órgão competente para a concessão do benefício
quando, nos termos das respectivas leis complementares, o tempo de contribuição exigido
para concessão da aposentadoria de servidor com deficiência, ou que exerça atividade de
risco, ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, for inferior ao Tt de que trata o § 3º .
§ 5º O benefício especial será 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. (grifo
nosso)
§ 6º O benefício especial calculado será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao
benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral de previdência social."
(grifo nosso)
 

10. Conforme observado acima,  a lei não determina ou prevê que a Administração, no momento
da opção/migração do servidor para o Regime de Previdência Complementar - RPC, conste no termo o valor
do Benefício Especial, vez que será pago somente por ocasião da concessão da aposentadoria.

11.  In casu, para dar a segurança ao efetivo cumprimento do Acórdão,  faz-se necessário que o
Órgão Central do SIPEC promova a implementação no Sistema Integrado de Administração de Pessoal -
SIAPE, de programa/aplicativos para que possibilite o servidor  ter  a expectativa de verificar o valor do
benefício na época da migração de regime.

12. Contudo, cabe frisar que o valor real do Benefício Especial vai depender de índices variáveis,
que são inclusive previstos na lei, no qual poderão sofrer alteração, porquanto só será definido no futuro,
quando da efetiva concessão da aposentadoria do servidor.

13. O art. 143 do Decreto nº 9.745/2019 alterado pelo Decreto nº 10.072/2019, definiu o seguinte:
'Art. 143.  Ao Departamento de Sistemas e Informações Gerenciais compete:     (Redação
dada pelo Decreto nº 10.072, de 2019)
I - orientar e dirimir dúvidas quanto à aplicação da legislação e propor atos normativos,
normas complementares e procedimentos relativos aos sistemas informatizados de pessoal
sob a responsabilidade da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10072.htm#art7
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II - propor e coordenar o desenvolvimento e a implementação de soluções tecnológicas
inovadoras que deem suporte aos processos finalísticos da Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoal;
III - garantir o desenvolvimento, a manutenção e a segurança dos sistemas informatizados de
gestão de pessoas essenciais para a atuação da Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal;
IV - gerenciar e manter atualizado o parque computacional sob responsabilidade da
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, em articulação com o órgão setorial de
tecnologia da informação do Ministério;
V - atuar como unidade interlocutora junto ao órgão setorial de tecnologia da informação do
Ministério nas questões relacionadas com a negociação de demandas de soluções
tecnológicas de interesse da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal;
VI - prestar apoio técnico na operacionalização de sistemas de informação sob
responsabilidade da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal e prestar orientação sobre
a utilização dos recursos computacionais;
VII - apoiar o órgão setorial de tecnologia da informação do Ministério, no planejamento, na
coordenação e no controle das atividades relacionadas ao Sisp, nos temas afetos às atividades
finalísticas da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal;
VIII - garantir a segurança da informação, a qualidade e a confiabilidade dos dados
relacionados com os sistemas sob responsabilidade da Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal;
IX - disponibilizar ações de capacitação para os servidores públicos federais usuários dos
sistemas de gestão de pessoas no âmbito do Sipec; e
X - gerenciar as integrações de sistemas externos com os sistemas sob responsabilidade da
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal.
IX - disponibilizar ações de capacitação para os servidores públicos federais usuários dos
sistemas de gestão de pessoas no âmbito do Sipec;     (Redação dada pelo Decreto nº 10.072,
de 2019)
X - gerenciar as integrações de sistemas externos com os sistemas sob responsabilidade da
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal;     (Redação dada pelo Decreto nº 10.072, de
2019)
XI - monitorar a inclusão, a alteração e a exclusão de dados cadastrais dos servidores
públicos federais, estagiários, contratados por tempo determinado e empregados das
empresas públicas e das sociedades de economia mista que recebam dotações à conta do
Orçamento Geral da União para despesas com pessoal ou por meio de contratos de
cooperação internacional;    (Incluído pelo Decreto nº 10.072, de 2019)
XII - promover, coordenar e monitorar a coleta, o tratamento, a homogeneização, a qualidade
e a disponibilização de dados e informações de interesse público no âmbito do Sipec;
e    (Incluído pelo Decreto nº 10.072, de 2019)
XIII - coordenar e monitorar a Política de Dados Abertos no âmbito do Sipec.     (Incluído
pelo Decreto nº 10.072, de 2019)"
 

14. Assim, s.m.j., que seja encaminhado o presente ao Departamento de Sistemas e Informações
Gerenciais - DESIN/SGP, para que no uso de sua competência promova a implementação no sistema SIAPE,
das alterações necessárias ao cumprimento da decisão em tela, conforme exposto acima.

15. Por outro lado, que seja informado à Procuradoria-Regional da União - PRU 1ª Região,  do
conteúdo da presente Nota Técnica, para que apresente junto ao Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal - SJDF, informações sobre as providências que estão sendo tomadas para o
cumprimento do Acordão, ao mesmo tempo, veja a possibilidade  de suspensão do prazo processual, vez que
tais procedimentos demandarão tempo, além do mais,  não se pode olvidar  de fazer observação sobre o
sistema da folha de pagamento que é regido por prazos que se alternam entre o fechamento e sua abertura
dentro do mês.

CONCLUSÃO

16. Por todo o exposto,  sugere-se o encaminhamento do presente processo ao Departamento de
Sistemas e Informações Gerenciais - DESIN/SGP, para as providências que o caso requer, após retorne a este
Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - DECIPEX, para
andamento ao efetivo cumprimento da decisão em tela.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10072.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10072.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10072.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10072.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10072.htm#art7
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RECOMENDAÇÃO

 

À consideração superior.

 

 

Documento assinado eletronicamente

ROGÉRIO MEZENCIO LEMOS

Assistente 

 

 

 

 

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral, na forma proposta.

 

 

Documento assinado eletronicamente

TICIANA FORMIGA DE QUEIROGA MELO

 Assessora Técnica

 

 

 

Aprovo. Encaminhe-se ao DESIN/SGP, conforme proposto. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente

LUIS GUILHERME DE SOUZA PEÇANHA

Coordenador-Geral

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Luis Guilherme de Souza Pecanha, Coordenador(a)-Geral,
em 18/12/2019, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Ticiana Formiga de Queiroga Melo, Assessor(a), em
18/12/2019, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Mezencio Lemos, Assessor(a), em 19/12/2019, às
07:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5559486 e
o código CRC 4439113D.

Referência: Processo nº 10265.062272/2019-64. SEI nº 5559486

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Departamento de Centralização de Serviços de Inativos,  Pensionistas e Órgãos Extintos 
Coordenação de Demandas Judiciais
Setor de Demandas Judiciais de Pessoal Civil

 
   
 
Nota Informativa SEI nº 10987/2019/ME

  
 
Processo Sei nº 10265.062272/2019-64

 

Assunto:   OFÍCIO Nº 178/2019-JUR REF. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019181-
72.2018.4.01.0000. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.

 

1.  Trata o presente processo do Ofício nº 178/2019-JUR, por meio do qual a
UNAFISCO Nacional cientifica a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas da RFB (Cogep/RFB) acerca da
decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em sede do Agravo de Instrumento nº
1019181-72.2018.4.01.0000,  que determina seja informado o valor exato do Benefício Especial nos termos
de adesão ao Regime de Previdência Complementar, bem como apresenta em anexo ao documento relação
de seus associados.

2. Nesse cortejo, o  Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e
Órgãos Extintos - DECIPEX após análise do presente processo,  emitiu a Nota Técnica nº 15773/2019
(doc. 5559486), sobre quais providências que deverão ser tomadas para o cumprimento efetivo do Acórdão
em sede do aludido Agravo de Instrumento.

3. Por todo o exposto, encaminhe-se cópia da Nota Técnica nº 15773/2019 (doc. 5559486) ao
Setor de Expedição dos Processos SAPIENS, para que seja enviada à Procuradoria-Regional da União - PRU
1º Região, conforme item 15 da presente Nota Técnica.       

Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019.

 

Documento assinado eletronicamente

ROGÉRIO MEZENCIO LEMOS

Assistente 

 

 
De acordo.  À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente

TICIANA FORMIGA DE QUEIROGA MELO

 Assessora Técnica

 



28/12/2019 SEI/ME - 5646767 - Nota Informativa

https://sapiens.agu.gov.br/documento/361077885 2/2

De acordo. Encaminhe-se ao Setor de Expedição dos Processos SAPIENS,  conforme
proposto.

 

Documento assinado eletronicamente

LUIS GUILHERME DE SOUZA PEÇANHA

Coordenador-Geral
 

Documento assinado eletronicamente por Luis Guilherme de Souza Pecanha, Coordenador(a)-Geral,
em 20/12/2019, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ticiana Formiga de Queiroga Melo, Assessor(a), em
20/12/2019, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Mezencio Lemos, Assessor(a), em 20/12/2019, às
15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5646767 e
o código CRC 650E400B.
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