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I 

 

A CONSULTA 
 

 

Trata-se de consulta formulada pela Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil — UNAFISCO sobre o direito 

aplicável ao regime próprio de previdência dos servidores públicos federais — 

RPPS e ao regime de previdência complementar — RPC instituído pela Lei n. 

12.618/2012. Sobre o assunto, propõe-se sejam analisadas as vantagens e os riscos 

associados à migração entre esses regimes de previdência, especialmente em razão 

da tramitação da PEC n. 287/16, que altera regras de gerenciamento dos fundos de 

previdência dos servidores e tende a dificultar a concessão de benefícios 

previdenciários. 

 

Nesse campo, a Consulente relata que é incerta a natureza 

jurídica do benefício especial instituído pelos §§ 1° a 6° da Lei n. 12.618/2012 e que 

“as projeções e análises desse benefício trazem advertência quanto à precariedade 

do seu cálculo”, o que vem despertando dúvidas nos servidores sobre o risco de lei 

ou interpretação superveniente alterar as condições atualmente vigentes para a 

migração do RPPS para o RPC, com efeitos depreciativos sobre o valor do 

benefício especial calculado no momento da opção pelo regime complementar. 

 

Buscando orientação jurídica sobre o tema, a Consulente 

apresentou os seguintes quesitos:  

 

(I) 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? Como o STF tem tratado casos 

similares? Qual o risco de lei posterior alterar a forma como o BE deve ser 

calculado? Qual o risco de lei posterior alterar a forma como o BE deve ser 

reajustado até o momento da aposentadoria? 

 

theresa
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(II) Considerando que o servidor que faz a opção abre mão de direito e que os sites 

que mostram projeções do BE trazem advertência quanto à precariedade do 

cálculo ali informado, não deve o valor do BE constar explicitamente no termo 

de opção sob pena de haver uma mácula da livre expressão da vontade que a 

opção deve representar? Em caso positivo, que medidas judiciais ou 

administrativas de urgência podem ser tomadas para que a administração 

pública cumpra tal exigência? 

 

(III) Qual a natureza jurídica do BE (indenização por abrir mão da aposentadoria 

integral, provento de aposentadoria ou pensão, ou ganho de capital)? Estaria 

o BE, quando do seu recebimento, no campo de incidência do imposto sobre a 

renda? Quando do pagamento do BE, após a aposentadoria, haverá 

incidência da contribuição previdenciária prevista no §18º do art. 40 da 

Constituição Federal (CF)? 

 

(IV) 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 os servidores que fizeram a migração? Em caso 

positivo para qualquer situação, existe algum limite mínimo para a 

contribuição do patrocinador que não poderia ser diminuído por lei posterior? 

 

(V) 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? 

 

(VI) A migração do RPPS para o RPC altera o requisito temporal para a 

concessão da aposentadoria e recebimento do Benefício Especial? 
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A fim de atender aos questionamentos formulados, far-se-á a 

indicação do texto constitucional e legal correspondente, bem como uma breve 

exposição das principais premissas teóricas aplicáveis ao tema proposto, para, com 

suporte na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores, dedicar-se às 

peculiaridades do caso concreto e à resposta aos quesitos. 

 

 

II 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO 
 

a. Questões constitucionais aplicáveis à temática proposta. 

 

O regime de previdência complementar estabelecido para os 

servidores públicos possui regramento constitucional centrado no art. 40 da 

Constituição Federal, aplicando-se, no que couber, as disposições dos arts. 201 e 

202, relativas ao regime de previdência do setor privado.  

 

Vejamos, de início, o que dizem os §§ 14, 15, e 16 do artigo 40 da CF 

(grifou-se):  

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 

o disposto neste artigo.   

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde 

que instituam regime de previdência complementar para os seus 

respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o 

valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime 
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de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 

201. 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será 

instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, 

observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, 

por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, 

de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes 

planos de benefícios somente na modalidade de contribuição 

definida.   

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto 

nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no 

serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 

correspondente regime de previdência complementar. 

 

A partir desse quadro constitucional, vê-se que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios poderão fixar o limite máximo estabelecido para 

os benefícios do regime geral, desde que instituam regime de previdência 

complementar para os seus servidores efetivos. Conforme previsto pelo § 15 do art. 

40 da CF, esse novo modelo deve ser instituído por lei de iniciativa do respectivo 

Poder Executivo.  

 

Embora até antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 fosse 

expresso na Constituição que, observado o disposto no art. 202, as regras gerais do 

regime de previdência complementar deveriam ser fixadas por lei complementar, 

foi por lei ordinária que se ordenou esse regime, através da edição da Lei 12.618 de 

20121.  

                                                           
1A possível inconstitucionalidade nessa parte foi bem equacionada pelo Procurador-Geral da 

República em parecer na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.946 ao argumento de que a 

citada EC n. 41/2003 substituiu a expressão “lei complementar” por “lei de iniciativa do respectivo Poder 

Executivo”, exatamente para retirar a cláusula restritiva. De qualquer maneira, a aparente 
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A Emenda n. 41/2003 também alterou o artigo 40 da Constituição 

Federal a fim de permitir a incidência de contribuições previdenciárias a serem 

pagas pelos aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência social 

(RPPS). Ou seja, introduziu-se autorização constitucional para que seja cobrada 

dos segurados contribuição previdenciária sobre a parcela que exceda o teto do 

regime geral de previdência social (RGPS), com a mesma alíquota dos ativos. 

Assim, somente os segurados cuja renda não ultrapasse o teto do salário de 

contribuição do regime geral têm imunidade ao pagamento dos referidos tributos. 

 

Vejamos, nesse sentido, o que diz o art. 40, § 18, da Constituição 

Federal, com a redação dada pela EC n. 41/2003 (grifou-se): 

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 

o disposto neste artigo. 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e 

pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem 

o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao 

estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 

 

Cumpre destacar que a reforma constitucional apenas autorizou a 

contribuição dos inativos e pensionistas, cabendo aos entes políticos instituí-la por 

                                                                                                                                                                          
controvérsia ainda está pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da 

Ação Direta de Constitucionalidade n. 4.946/DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio.  
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meio de lei ordinária, observado o princípio da anterioridade nonagesimal. O tema 

foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que validou a instituição de contribuições 

previdenciárias sobre aposentadorias e pensões dos beneficiários dos regimes 

próprios dos servidores públicos em razão da inexistência de direito adquirido a 

regime jurídico, de modo que todos os servidores devem se sujeitar ao novo 

regramento. Nesse aspecto, confira-se trecho de julgado do Supremo Tribunal 

Federal: 

 

“Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da EC 41, de 19-12-2003, 

que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de 

aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações” (ADI 3.105 e ADI 3.128, rel. p/ o ac. 

min. Cezar Peluso, DJ de 18.2.2005). 

 

O entendimento do STF é o de que a alíquota da contribuição 

previdenciária do servidor deve ser fixada por lei da respectiva entidade federativa, 

mas os critérios de seu cálculo não. De acordo com a Suprema Corte, “a alegação 

de que os critérios de cálculo de alíquota de contribuição previdenciária relativos a 

equilíbrio financeiro e atuarial deveriam ser necessariamente estabelecidos por lei 

em sentido formal foi rechaçada pelo Plenário do STF no julgamento da ADI 

2.034-MC, Rel. Min. Sydney Sanches.” (RE 517.288-AgR, voto da Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.03.2011). 

 

Isso significa que, segundo o STF, os critérios relativos ao cálculo das 

contribuições previdenciárias não exigem a edição de uma lei em sentido formal, 

especialmente porque tais critérios visam, em tese, preservar o equilíbrio financeiro 

e atuarial da previdência social dos servidores. De qualquer modo, caso o servidor 

entenda que o desconto da contribuição previdenciária promovido na sua 

remuneração foi indevido, ou maior que o devido, notadamente nos casos em que 

estiver presente o “efeito confiscatório” da medida, poderá ingressar com um 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3105&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=363313&PROCESSO=3128&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2180
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pedido administrativo ou judicial contra a respectiva entidade política titular da 

relação jurídico-tributária (nesse sentido, STJ – AgRg no AREsp 199.169, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 05.02.2013).  

 

Ao tratar do regime de previdência complementar dos servidores 

públicos da União, o texto da Constituição Federal estabelece que esse novo 

modelo deve ser instituído por intermédio de entidades fechadas de previdência 

complementar e de planos de benefícios na modalidade de contribuição definida. 

De acordo com a Resolução n. 16, de 22.11.2005, do Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar, nesse modelo os benefícios programados têm seu valor 

permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, 

inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de 

sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos.  

 

Em uma linguagem mais simples e clara, nesse modelo de 

previdência complementar, o valor da contribuição é previamente definido, mas o 

valor dos benefícios concedidos não, visto que irá decorrer do rendimento líquido 

de cada aplicação realizada pelo servidor.  

 

O raciocínio desemboca numa via de mão dupla, pois, embora seja 

possível saber qual será o valor pago a título de contribuição, não é possível prever 

ao certo o valor real do benefício a ser concedido, o que acaba gerando incertezas 

sobre os benefícios da migração ao RPC para aqueles que recebem acima do teto do 

salário de contribuição do RGPS, já que terão suas aposentadorias limitadas a esse 

valor, sem, no entanto, saber previamente qual será o quantum total do benefício 

previdenciário a ser pago pelo regime complementar ao tempo da aposentadoria. 

 

Importante notar que a jurisprudência do STF consolidou-se no 

sentido de que se aplica a legislação em vigor no momento do preenchimento dos 

requisitos para a fruição do benefício previdenciário, o que não necessariamente 

coincide com o momento da aposentadoria. Ou seja, caso lei posterior revogue o 
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benefício ou estabeleça critério de cálculo menos favorável para a sua concessão 

após o preenchimento dos requisitos para obtê-lo, não poderá ferir o direito 

adquirido já incorporado ao patrimônio pessoal do servidor. Nesse sentido, confira-

se o seguinte julgado (grifou-se): 

 

“Em matéria previdenciária, já está consolidado o entendimento de 

que é assegurado o direito sempre que, preenchidos os requisitos 

para o gozo de determinado benefício, lei posterior revogue o dito 

benefício, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão 

ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis. É que, 

nessas situações, coloca-se a questão da supressão, de um direito já 

incorporado ao patrimônio do segurado e constitucionalmente 

protegido contra a lei posterior, que, no dizer do art. 5°, inciso 

XXXVI, da Constituição, não pode prejudica-lo (...). Quando a lei 

nova menos favorável não ressalva os direitos adquiridos e a 

Administração não os respeita, esta Corte os assegura, dando 

efetividade à garantia constitucional” (Recurso Extraordinário n° 

630.501/RS, Relatora Min. Ellen Gracie, julgado no dia 

21/02/2013). 

 

Em outros termos, se o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece 

que a lei mais benéfica em vigor no momento de preenchimento dos requisitos deve 

ser aplicada ao benefício previdenciário concedido, independentemente de posterior 

alteração legislativa que estabeleça requisitos mais rigorosos ou imponha critérios 

de cálculo menos favoráveis, é possível compreender que, no que toca o regime de 

previdência complementar, aplica-se a lei mais favorável no momento em que o 

servidor preencheu os requisitos para migrar para o novo regime.  

 

Esse posicionamento, inclusive, alinha-se com o teor da Súmula 359, 

do STF, segundo a qual “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade 

regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos 
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necessários”, independentemente de qualquer reconhecimento administrativo ou 

judicial nesse sentido. Ora, tanto a Emenda 20/1998 (artigo 3°), quanto a Emenda 

41/2003 (artigo 3°) asseguram o direito adquirido à aposentadoria e pensão àqueles 

que preencheram os requisitos até a sua promulgação, inclusive com base nos 

critérios da legislação vigente, em decorrência do Princípio do Tempus Regit Actum.  

 

Portanto, ainda que existam incertezas quanto à capacidade da 

Administração Pública em honrar com suas obrigações previdenciárias, ao menos 

sob o ponto de vista constitucional não é crível imaginar que o novo regime de 

previdência complementar possa ser aplicado em prejuízo do servidor-contribuinte, 

especialmente com relação àqueles que voluntariamente aderirem a esse novo 

modelo previdenciário.  

 

 

b. Da adesão ao regime de previdência complementar instituído pela Lei 

12.618/2012.  

 

Antes de discutir propriamente o mérito dos quesitos apresentados 

por meio da presente Consulta, cumpre nesse momento analisar os principais 

aspectos legais que circundam o regime de previdência complementar dos 

servidores públicos. 

 

Em 02 de maio de 2012, foi publicada a Lei n. 12.618, que 

regulamenta, em âmbito federal, os parágrafos 14, 15 e 16 do art. 40, da CF. O art. 

1°, caput, da mencionada Lei traz o seguinte texto: 

 

Art. 1°.  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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§15.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40§16
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membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do 

Tribunal de Contas da União. 

 

Tal como faculta o § 14 do art. 40 do texto constitucional, a Lei 

12.618/2012 impõe como limite máximo para a concessão de aposentadorias e 

pensões do funcionalismo público federal o teto do benefício pago pelo RGPS. Para 

tanto, estabelece para os servidores na ativa regramento distinto àquele previsto 

para os que posteriormente viessem a integrar o serviço público, nos termos do que 

dispõe o art. 3º, caput e incisos I e II: 

 

 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. 

 

Tratando do regime aplicável aos novos servidores, os §§ 2° a 6° do 

art. 1º da Lei n. 12.618/2012 — que foram incorporados ao texto com a edição da 

MP n. 676/2015 (posteriormente convertida na Lei 13.183/2015) — visaram 

fomentar o desenvolvimento do RPC com a previsão de que os novos integrantes 

do serviço público fossem automaticamente cadastrados no plano de previdência 

complementar.  



Gilson Dipp 

 

12 

 

 

De fato, ainda que a inscrição automática possa gerar 

questionamento quanto à violação do princípio da facultatividade na adesão ao 

regime, a Lei autoriza o cancelamento da inscrição a qualquer tempo e, se 

requerida em até noventa dias da data de inscrição, com restituição integral dos 

valores já pagos. Vejam-se, por oportuno, os dispositivos citados (grifou-se): 

 

§ 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. 

§ 3º Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer 

tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento 

do plano de benefícios. 

§ 4º Na hipótese do cancelamento ser requerido no prazo de até 

noventa dias da data da inscrição, fica assegurado o direito à 

restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até 

sessenta dias do pedido de cancelamento, corrigidas monetariamente. 

§ 5º O cancelamento da inscrição previsto no § 4º não constitui 

resgate. 

§ 6º A contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à 

respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da 

contribuição aportada pelo participante. 

 

Já no que se refere aos servidores federais que ingressaram nos 

quadros públicos em data anterior à vigência do regime de previdência 

complementar (RPC), a Lei 12.618/2012 — em atenção ao que dispõe o § 16 do 

art. 40 da CF — estabelece que estes somente irão aderir ao novo regime caso 
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formulem prévia e expressa opção nesse sentido, no prazo de até 24 meses2, 

contados a partir do início da vigência do regime de previdência complementar. 

Confira-se o que diz o § 1º do art. 1º do mencionado diploma (grifou-se): 

 

§ 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. 

 

No ponto, deve-se ressaltar que a opção do servidor no sentido de 

migrar do RPPS para o RPC possui natureza irrevogável e irretratável, como 

determina o § 8° do art. 3º da Lei: 

 

§ 8°.  O exercício da opção a que se refere o inciso II do caput é 

irrevogável e irretratável, não sendo devida pela União e suas 

autarquias e fundações públicas qualquer contrapartida referente ao 

valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima 

do limite previsto no caput deste artigo. 

 

Dessa forma, a migração possui caráter de definitividade, tanto para 

o servidor como para a Administração Pública. Adotando essa providência, o 

servidor opta pelo regime jurídico que melhor lhe convém, de acordo com direitos, 

obrigações, vantagens e, eventualmente, renúncias relativas ao regime anterior. 

Aceita, na verdade, a limitação de seus proventos ao teto do RGPS com a 

contrapartida de aderir ao novo regime de previdência complementar, nos termos 

em que colocados pela legislação atualmente em vigor. 

 

                                                           
2A Lei n. 13.328/2016 reabriu esse prazo por mais 24 meses, tendo por termo o dia 29 de julho de 

2018. 
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Para tornar atrativa a migração, criou-se um mecanismo 

intermediário de compensação e transição — o beneficio especial — para os 

servidores que realizarem a opção pela migração do RPPS para o RPC e que 

possuírem remuneração acima do teto do regime geral. Eis como o tema se 

apresenta na Lei, nos parágrafos §§1°, 2°, 4°, 5° e 6° do art. 3º (grifou-se): 

 

§ 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. 

§ 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. 

[...] § 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 

theresa
Realce

theresa
Realce

theresa
Realce

theresa
Realce
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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. 

 § 6o O benefício especial calculado será atualizado pelo mesmo 

índice aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido 

pelo regime geral de previdência social. 

 

O beneficio especial previsto na Lei será assegurado ao servidor que 

tenha ingressado antes do início da vigência do regime de previdência 

complementar e que tenha formulado expressamente a opção pela migração. Do 

cenário descrito sobressai a relevância do momento e dos termos da opção, sobretudo 

a partir do pressuposto lógico e natural de que a opção pelo novo regime deverá 

preservar as vantagens concedidas naquele momento pela Administração. 

 

Assim, o valor do benefício especial corresponde a uma modalidade de 

compensação pelo período em que o servidor contribuiu ao RPPS com base em 

remuneração superior ao teto do RGPS. Destina-se, portanto, a permitir a transição 

de um regime para o outro sem decréscimos significativos no valor do benefício do 

segurado, tratando-se, pois, de benefício de natureza previdenciária que compõe o 

total devido ao servidor na data de sua aposentadoria e que, por consequência, visa 

estimular a adesão ao novo regime para aqueles que ingressaram no serviço público 

até o início de vigência da Lei 12.618/2012. 

 

 

 

theresa
Realce
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c. Da natureza jurídica das entidades gestoras do regime de previdência 

complementar dos servidores públicos federais. 

 

Nos termos do que prevê o § 14 do art. 40 da CF, a Lei 12.618/2012 

instituiu o regime de previdência complementar dos servidores públicos federais, 

autorizando a criação de uma entidade fechada de previdência complementar para 

cada um dos três poderes. Cada entidade denomina-se “Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal” do respectivo poder, sendo elas 

designadas pelas siglas Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud. 

 

O art. 4º, § 1º, da Lei, assim define a estrutura dessas entidades: 

 

§1º A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud serão 

estruturadas na forma de fundação, de natureza pública, com 

personalidade jurídica de direito privado, gozarão de autonomia 

administrativa, financeira e gerencial e terão sede e foro no Distrito 

Federal. 

 

Ainda que o texto constitucional fale na criação de entidades 

fechadas de natureza pública, tais entidades não se sujeitam às mesmas normas 

aplicáveis aos demais fundos de pensão existentes. Como o seu orçamento não está 

vinculando ao da União, sendo estas entidades meramente patrocinadas por entes 

públicos, elas se submetem apenas a alguns limites e controles específicos definidos 

pela Administração Pública, mormente aqueles editados pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar — Previc, pelo Ministério Público da 

União, Controladoria Geral União, Tribunal de Contas da União, além dos seus 

próprios controles internos. 

 

De qualquer modo, a natureza pública dessas entidades é definição 

que ainda suscita dúvidas quanto ao seu real significado e extensão, aspectos estes 
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que ainda serão apreciados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.946.  O 

aparente paradoxo existente entre o caráter público e privado das entidades de 

previdência complementar não é novo e pode ter explicação na metodologia 

instaurada desde o antigo Decreto-Lei n. 200/1969, para o qual as fundações de 

direito público poderiam ter personalidade privada, compondo-se a eventual 

anomalia pela integração legal dos dois regimes jurídicos, de modo a ter-se um 

tertium genus. 

 

Isso leva a crer, na prática, que, ainda que o regime de previdência 

complementar dos servidores seja facultativo e organizado de forma autônoma em 

relação ao regime geral de previdência social, não se sabe ao certo se esse novo 

sistema é imune a ingerências depreciativas do Poder Público, como ocorre de 

sobremaneira no RPPS. No caso, porém, cuida-se de questão não redutível aos 

precedentes e ainda sujeita ao exame da Corte Suprema na mesma ADI 4.946, 

citada anteriormente. 

 

No entanto, importante, nesse momento, observar o que diz a 

exposição de motivos (n. 00097/2007/MP/MPS/MF) do projeto de lei que 

originou o texto da Lei n. 12.618/2012, que pode oferecer alguns esclarecimentos 

sobre a natureza jurídica do FUNPRESP. Vejamos o seguinte trecho desse 

documento: 

 

[...] 14. Contudo, a previsão constitucional dessa natureza pública 

não significa, necessariamente, que a entidade deve ser estruturada na 

forma de uma autarquia ou mesmo de uma fundação com 

personalidade jurídica de direito público (fundação pública), 

equiparada às autarquias para todos os efeitos legais, mas sim que ela 

não deve estar sujeita às mesmas normas aplicáveis à generalidade 

dos fundos de pensão então existentes. Como será patrocinada por 

entes públicos, a entidade deverá se submeter a alguns limites e 

controles específicos. 
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15. A opção do Projeto de Lei foi pela constituição de uma fundação 

com personalidade jurídica de direito privado, conforme previsto no 

parágrafo único do art. 4°. Como pessoa jurídica de direito privado, 

a FUNPRESP estará sujeita a um regime jurídico similar ao das 

empresas estatais. [...] 

 

Os efeitos práticos da constituição das referidas entidades gestoras 

como fundações de direito privado de natureza pública estão mais bem delimitadas 

no art. 8º da Lei 12.618/2012, que assim dispõe: 

 

Art. 8º. Além da sujeição às normas de direito público que decorram 

de sua instituição pela União como fundação de direito privado, 

integrante da sua administração indireta, a natureza pública das 

entidades fechadas a que se refere o § 15 do art. 40 da Constituição 

Federal consistirá na: 

 I - submissão à legislação federal sobre licitação e contratos 

administrativos; 

 II - realização de concurso público para a contratação de pessoal, no 

caso de empregos permanentes, ou de processo seletivo, em se 

tratando de contrato temporário, conforme a Lei no 8.745, de 9 de 

dezembro de 1993; 

 III - publicação anual, na imprensa oficial ou em sítio oficial da 

administração pública certificado digitalmente por autoridade para 

esse fim credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira (ICP Brasil), de seus demonstrativos contábeis, atuariais, 

financeiros e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de 

informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios e 

ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência 

complementar, na forma das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 

29 de maio de 2001. 
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Portanto, se, de um lado, tais entidades são pessoas jurídicas de 

direito privado com autonomia administrativa, financeira e gerencial, que serão 

mantidas pelas próprias receitas que arrecadarem; de outro, devem obediência aos 

princípios que regem a Administração Pública, uma vez que recebem recursos 

públicos e tem estrutura equiparável às entidades da Administração indireta. 

 

O poder de ingerência da Administração Pública nessas entidades, 

apesar de diminuto em relação ao RPPS, ainda é controverso e só o tempo será 

capaz de esclarecer questões ainda não totalmente resolvidas, tais como a PEC 

287/2016, que poderá afastar a necessidade de o regime de previdência 

complementar dos servidores públicos ser gerido por entidades fechadas, 

permitindo que o RPC se submeta às entidades abertas de previdência privada, a 

exemplo de bancos e seguradoras. 

 

De qualquer modo, aderindo-se a um novo modelo previdenciário 

por meio do FUNPRESP, o que pressupõe concessões recíprocas tanto da 

Administração quanto do segurado, de acordo com o termo de migração 

previamente determinado, devem ser garantidas aos servidores todos os direitos 

inerentes ao momento da migração, especialmente no que diz respeito ao valor do 

benefício concedido, independentemente da entidade responsável pela gestão desses 

recursos.  

 

Ora, embora não se possa falar em direito adquirido enquanto não 

preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria, a migração do RPPS 

para o RPC não tem o condão de alterar os requisitos jurídicos para a concessão de 

aposentadoria ou mesmo para o recebimento do benefício especial. Isto é, uma vez 

realizada a migração, a partir de regras claras e pré-estabelecidas, o novo regime 

previdenciário não poderá ser aplicado em prejuízo ao servidor-contribuinte. 
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III 

 

O CASO CONCRETO 

 

 

a. Da natureza jurídica do termo de migração e do benefício especial 

previsto nos §§ 1° a 6° do art. 3° da Lei 12.618/2012. 

 

Bem esclarecido o arcabouço normativo que envolve a matéria, 

coloca-se como centro do presente parecer a análise da situação jurídica dos 

servidores efetivos que ingressaram nos quadros públicos em data anterior à 

vigência do regime de previdência complementar (RPC), para os quais foi conferida 

a faculdade de aderir ao novo regime ou permanecer sob o resguardo do regime 

próprio de previdência social do funcionalismo público. 

 

Sobre o assunto, nota-se, em escala internacional, a reacomodação 

dos modelos previdenciários vigentes em diversos países ao novo ambiente 

econômico mundial. Merece destaque estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA, que aponta diversos casos de integração entre os 

regimes próprio e geral, tal como hoje ocorre no Brasil: 

 

Em vários países, os regimes de previdência dos servidores civis estão 

em um período de transição em que os novos entrantes estão em um 

novo sistema e aqueles servidores mais antigos permanecem em um 

esquema antigo e separado. Um exemplo dessa situação é a Grécia, 

onde apenas os servidores públicos que entraram a partir de 2011 

estão totalmente integrados com o setor privado. Essa mesma 

transição se aplica a vários países como Israel, Itália, Japão, Portugal, 

Espanha, Turquia e Nova Zelândia. Áustria, Irlanda e Estados 

Unidos costumavam manter regimes separados, mas agora possuem 
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regimes integrados, mas com um componente ocupacional que serve 

como um benefício adicional para os servidores públicos.3 

 

É verdade que, no Brasil, as aposentadorias acima do teto do regime 

geral tendem à extinção com a recente previsão constitucional do regime de 

previdência complementar para os servidores públicos. No entanto, há claros 

excessos na percepção de que o regime próprio dos servidores públicos federais irá 

falir ou que a União não será capaz de honrar os benefícios pagos aos servidores 

que não realizarem a migração ao regime complementar. Caso algum dia isso de 

fato ocorra, o País certamente estará passando por uma crise macroeconômica de 

grandes dimensões, ambiente que acabaria por afetar tanto a gestão do RPPS 

quanto a do RPC. 

 

A despeito das objeções ainda não totalmente resolvidas — e que 

poderão ser eventualmente analisadas pelo Supremo Tribunal Federal no momento 

adequado —, o certo é que o regime complementar de previdência dos servidores 

públicos deve ser compreendido como integrante de um amplo corpo 

constitucional, onde são assegurados direitos fundamentais estruturantes da ordem 

social, tais como os direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência 

social.  

 

Como bem ressalta Allan Luiz Oliveira4, “o fato dos serviços de 

previdência complementar serem executados por pessoas jurídicas de direito privado, não 

retira a natureza de direito fundamental dessa técnica de proteção social”. Ou seja, visto 

assim, a disciplina da Lei n. 12.618/2012, que instituiu o regime de previdência 

complementar para os servidores da União, deve ser analisada pela perspectiva dos 

                                                           
3 BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Nota Técnica - 2017 - Junho - 

Número 40 - Disoc. Reformas nos Regimes de Previdência de Servidores Públicos Civis na OCDE e os Efeitos 

do Teto do INSS nos Regimes dos Servidores no Brasil. P. 4. Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/170630_nt40_disoc.pdf> 

4 BARROS, Allan Luiz Oliveira. Previdência complementar como direito fundamental. Conteúdo 

Jurídico, Brasília-DF: 04 dez. 2012. 
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direitos fundamentais e, portanto, seus preceitos devem ser alocados no interior 

dessa mesma lógica. 

 

Assim sendo, um suposto déficit da previdência não é suficiente, por 

si só, para desobrigar a Administração Pública a cumprir com as garantias 

afirmadas na Constituição Federal de 1988, especialmente no que se refere à 

preservação de direitos sociais expressamente assegurados aos servidores. Destaca-

se, nesse sentido, a vedação ao retrocesso em matéria social, corolário dos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, CR), da isonomia e da 

máxima eficácia e efetividade dos direitos fundamentais (art. 5°, caput e §1°, CR), e 

especialmente os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança (arts. 

6°; 195, caput e §5°; 201, caput e V). A título ilustrativo, cabe citar modelos 

previdenciários já extintos do ordenamento e que, de todo modo, tiveram sua 

manutenção assegurada àqueles que possuem direito adquirido ao seu 

adimplemento por parte da Administração, como é o caso das pensões conferidas 

às filhas solteiras de servidores civis e militares. 

 

Com efeito, embora as balizas legais acerca do regime de previdência 

complementar possam ser eventualmente alteradas por ato normativo do Poder 

Público, essa modificação somente seria admitida caso realizada sob a ótica da 

segurança jurídica e dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição 

Federal, pois não é crível admitir, sob o ponto de vista constitucional, que a 

superveniência de nova interpretação ou mesmo de lei possa inviabilizar o acesso 

aos direitos sociais já garantidos aos servidores.  

 

Isso significa que todos os institutos ligados ao regime complementar 

de previdência, inclusive as regras de compensação e transição para os servidores 

que aderirem ao novo regime, devem se submeter logicamente às linhas fundantes 

da política geral de seguridade social.  De fato, alguns princípios expressos pelo art. 

194 da CF, tais como a universalidade de cobertura, a irredutibilidade do valor dos 

benefícios e a equidade na forma de participação e custeio, podem ser aplicados 
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tanto ao regime privado quanto ao público. Nesse sentido, veja-se o que diz o texto 

constitucional (grifou-se): 

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social.  

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - eqüidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento; 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, 

dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 

colegiados.  

 

Nessa ótica, em que são explorados a ontologia constitucional da 

Previdência Social e seus valores, não há como negar que o novo regime de 

previdência, em verdade, flexibilizou alguns princípios gerais da seguridade social, 

na medida em que, com relação aos servidores, possibilitou a limitação do valor das 

aposentadorias e pensões ao teto do regime geral de previdência, ainda que o 

segurado tenha contribuído pelo regime anterior com uma contrapartida maior e 

não incidente sobre o teto, o que acaba por diminuir o valor real dos seus 

proventos.  
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De qualquer forma, por ser facultativa, a migração ao RPC não pode 

ser prejudicial ao servidor, uma vez que a consolidação de direitos adquiridos e a 

garantia dos direitos sociais amplamente consagrados em nossa Constituição 

Federal não podem, em hipótese alguma, ser vulnerados pela Administração 

Pública. O novo modelo deve respeitar toda a sistemática constitucional prevista 

para os planos e benefícios da previdência social e, assim, assegurar todas as 

garantias a ela inerentes. 

 

Dentro dessa mesma ótica, cumpre analisar a natureza jurídica do 

termo assinado pelo servidor no momento da migração ao regime de previdência 

complementar, para que seja possível delimitar a proteção jurídica esperada quanto 

ao benefício especial instituído pelos §§1° a 3° do art. 3° da Lei n. 12.618/2012. 

 

Isso porque, como visto, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei 

12.618/2012, os servidores federais que ingressaram no serviço público até a data 

anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar somente 

poderão aderir ao novo regime mediante prévia e expressa opção, caracterizada 

pela manifestação de vontade de natureza irrevogável e irretratável, como prevê a 

Lei. 

 

Assim, como existem regras expressamente dispostas em lei sobre o 

assunto, não há como negar que o termo de migração caracteriza-se por uma forma 

de contrato de adesão (sui generis) entre a Administração Pública e o segurado. Fala-

se natureza sui generis, pois, não se está propriamente firmando um contrato ou 

acordo com a Administração, mas simplesmente aderindo a um determinado plano 

de benefícios previdenciários, mediante opção expressa do servidor. Ou seja, uma 

vez identificada a liberalidade do servidor em aderir ao plano, constata-se a 

existência de um negócio jurídico que por tudo se assemelha a um contrato de 

natureza administrativa decorrente de uma relação jurídica previdenciária. 
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Ora, caso o servidor decida optar pelo RPC, deverá abdicar de certos 

direitos até então amparados pela legislação previdenciária para adotar um novo 

regime, diferente do que havia sido proposto no momento do seu ingresso na 

Administração Pública, o que naturalmente pode gerar insegurança quanto aos 

verdadeiros benefícios trazidos por essa sistemática. 

 

É por este caráter negocial, aliás, que a legislação prevê formas de 

reduzir os impactos da migração do RPPS para o RPC. O próprio benefício 

especial (BE) previsto no § 1° do art. 3° da Lei n. 12.618/2012 busca exatamente 

compensar a contribuição até então realizada pelos servidores sobre remunerações 

excedentes ao teto do RGPS, mitigando, de certo modo, os efeitos negativos 

decorrentes da migração ao novo regime. Em outras palavras, a instituição do BE 

visa incentivar a realização da opção pelo RPC e a consequente migração entre os 

planos, principalmente para aqueles servidores que sempre pagaram contribuições 

previdenciárias incidentes sobre remunerações acima do teto constitucional. 

 

No ponto, vale destacar que o §18° do art. 40 da Constituição Federal 

estabelece expressamente que “incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias 

e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral”. Ou seja, como os optantes pelo regime 

de previdência complementar não se submeterão mais às mesmas regras do regime 

próprio, não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre o 

benefício especial previsto na Lei 12.618/2012. O servidor que realiza a migração 

passa a observar as regras e benefícios atinentes ao RPC, de modo que sua 

aposentadoria ficará rigorosamente limitada ao teto do regime geral. Assim, o que 

ultrapassar esse limite não integrará o conceito de aposentadoria para fins de 

incidência de contribuição previdenciária, pois não cabe ao Administrador Público 

criar hipótese de incidência que a lei ou a constituição não previram, sob pena de 

violação aos princípios basilares da legalidade e da anterioridade tributária. 

 



Gilson Dipp 

 

26 

 

Colocada a questão nesses termos, é possível transpor algumas 

características essenciais dos contratos administrativos aos mecanismos de 

migração para o RPC. Segundo Carvalho Filho5, são aplicáveis os seguintes 

princípios aos contratos públicos e que, por consequência lógica, podem também 

incidir no caso concreto: i) Formalismo, porque não basta o consenso das partes, 

mas, ao contrário, é necessário que se observem certos requisitos externos e 

internos à negociação; ii) Comutatividade, já que existe certa equivalência de 

obrigações entre os pactuantes, previamente ajustadas e conhecidas; iii) Confiança 

recíproca (intuitu personae), porque o termo é assinado pelo servidor único e 

exclusivamente sob sua responsabilidade quando atender a determinadas 

condições, como, por exemplo, ter ingressado no serviço público após 04.02.2013; 

e, por fim iv) Bilateralidade, indicativa de que o acordo sempre há de traduzir 

obrigações para ambas as partes.  

 

Ademais, partindo da premissa de que o termo de opção do servidor 

pode ser encarado sobre a ótica dos contratos de natureza administrativa, deve-se 

reconhecer uma relação jurídica sujeita aos tradicionais princípios da imutabilidade 

unilateral dos contratos (lex inter partes, pacta sunt servanda e rebus sic stantibus). Desse 

modo, uma vez assinado o termo de migração, a partir de regras claras e pré-

estabelecidas, o novo regime previdenciário não poderá ser aplicado em prejuízo ao 

servidor-contribuinte, principalmente tendo em vista a consolidação de direitos 

adquiridos e a garantia constitucional da irredutibilidade dos subsídios.  

 

Nesse aspecto, é certo que ainda restam diversas incertezas acerca da 

matéria em questão, notadamente aquelas relacionadas à possível ingerência dos 

gestores públicos tanto no RPPS quanto no RPC, o que torna o caso, em certa 

medida, sujeito ao imponderável. Contudo, a cláusula rebus sic stantibus 

(“enquanto as coisas estão assim”) especifica que as partes de um contrato, tratado 

internacional ou, de forma mais geral, acordo, pactuam levando em consideração a 

                                                           
5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27 ed. – São Paulo: 

Atlas, 2014, p. 180. 
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situação de fato existente no momento de sua celebração, podendo assim invocá-la 

caso mudanças substanciais ocorram de forma extraordinária e imprevisível, 

modificando o equilíbrio e trazendo desvantagem excessivamente onerosa a uma 

das partes.  

 

Portanto, tendo como pressuposto que a opção realizada pelo 

servidor constitui um ato de livre manifestação de vontade pelo qual se adere ao 

regime de previdência complementar estritamente regulado na Constituição, 

verifica-se que as condições ali fixadas são inalteráveis por lei ou ato administrativo 

posterior. Cuida-se, como visto, de situação jurídica consolidada, guarnecida pela 

própria garantia constitucional da proteção ao direito adquirido contra lei nova 

prejudicial. 

 

Isto é, os efeitos jurídicos da opção pela migração do RPPS para o 

RPC realizam-se no momento de sua enunciação e, nessa data, projetam-se para o 

futuro, seja porque as alterações, como dito, não podem vulnerar direito adquirido, 

seja porque as regras dessa natureza, pela sua própria ontologia, operam efeitos 

sobre direitos sociais assegurados aos servidores.  

 

Assim, uma vez identificada a liberdade do servidor em aderir ao 

plano de benefícios da previdência complementar, com as características postas ao 

seu juízo no momento da migração, a Administração não poderá violar as 

premissas até então fixadas, o que reassegura a inalterabilidade in malam partem dos 

termos da opção de migração e de todas as suas características legais e jurídicas, 

assim como dos valores correspondentes fixados na mesma ocasião. Nesse quadro, 

verifica-se a existência de um ato jurídico consolidado, inalterável por lei ou ato 

administrativo posterior em vista do conhecido preceito constitucional de que “a lei 

não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (art. 5º, XXXVI, 

CF). 
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 Semelhante raciocínio, de resto, compatibiliza-se precisamente com 

a dicção do disposto no art. 68, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001 (“§ 1º. Os 

benefícios serão considerados direito adquirido do participante quando implementadas todas 

as condições estabelecidas para elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano). 

Em outros termos, esta relação, quando consolidada, torna-se um ato jurídico 

perfeito com efeitos determinantes, de modo que a Administração Pública não tem 

o poder de alterar os termos da opção orginalmente definida, especialmente porque 

fixa-se uma verdadeira lei entre as partes. 

 

 Ora, se o servidor opta pelo RPC, e com isso “abdica” de certos 

interesses até então amparados pela legislação previdenciária, para adotar um novo 

regime completamente diferente do que havia sido proposto no momento do seu 

ingresso na Administração Pública, essa opção e seus consectários também não 

podem ser obliquamente alterados ou mutilados por medidas ulteriores, que 

possam colocar em xeque a segurança jurídica inerente ao termo de migração.  

 

De qualquer sorte, a jurisprudência ainda está por se construir a esse 

respeito. Entretanto, no julgamento do RE 630.501/RS, considerando o domínio 

do direito adquirido no regime de previdência, a Corte Suprema assentou que 

“cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso 

remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais”. 

 

Assim, embora não exista ainda uma jurisprudência especifica sobre 

o tema da complementação previdenciária dos servidores públicos federais, ou 

especialmente sobre o “benefício especial” instituído pela Lei n. 12.618/2012, os 

precedentes do STF indicam que a Corte tem privilegiado a proteção jurídica dos 

direitos sociais, especialmente em face de alterações que prejudiquem os 

beneficiados. Isso, por sua vez, revela que deverá prevalecer tal entendimento 

também com respeito ao benefício especial e as possíveis controvérsias daí 

derivadas para que sejam resolvidas pelo modo mais favorável ao segurado, de 

acordo com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 
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Possíveis incertezas, notadamente aquelas relacionadas à eventual 

ingerência dos gestores públicos tanto no RPPS quanto no RPC, bem assim 

contratempos de política econômica ou fiscal que tornassem o benefício sujeito ao 

imponderável, são, ao menos no que diz respeito ao conteúdo jurídico econômico 

do termo de migração, inalcançáveis, porque, repita-se, está a migração revestida 

de direito adquirido constituído ao tempo da opção, resguardando-se assim estrita 

observância aos princípios constitucionais da proibição do retrocesso e da 

segurança jurídica. 

 

 

IV 

 

RESPOSTA AOS QUESITOS 
 

(I) 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? Como o STF tem tratado casos 

similares? Qual o risco de lei posterior alterar a forma como o BE deve ser 

calculado? Qual o risco de lei posterior alterar a forma como o BE deve ser 

reajustado até o momento da aposentadoria? 

 

 Sob ponto de vista dos princípios contratuais e de direito público 

aplicáveis à espécie, o benefício especial instituído pela Lei 12.618/2012 reveste-se 

de natureza jurídica de direito adquirido, visto que a Administração deve garantir 

às partes as mesmas condições vigentes na data da opção, resguardando ao servidor 

os direitos contra alterações futuras que lhe possam ser prejudiciais. Na verdade, 

eventuais modificações jamais poderão operar contra o direito fixado objetivamente 

no termo de migração ao RPC, uma vez que o benefício determinado nesse 

instrumento deve ter segurança e previsibilidade mínimas. 

 

Ora, se o servidor opta pelo RPC, e com isso “abdica” de certos 

interesses até então amparados pela legislação previdenciária, para adotar um novo 
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regime completamente diferente do que havia sido proposto no momento do seu 

ingresso na Administração Pública, essa opção e seus consectários (cálculo e forma 

de reajuste) também não podem ser obliquamente alterados ou mutilados por 

medidas ulteriores, que possam colocar em xeque a segurança jurídica inerente ao 

termo de migração.  

 

Cabe ressaltar que a jurisprudência ainda está por se construir a esse 

respeito. No julgamento do supracitado RE 630.501/RS, de relatoria da Min. Ellen 

Gracie, julgado no dia 21/02/2013, considerando o domínio do direito adquirido 

no regime de previdência, o STF assentou que “é assegurado o direito sempre que, 

preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior revogue o dito 

benefício, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha 

critérios de cálculo menos favoráveis aos servidores” e que, de igual maneira, “cumpre 

observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório 

ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais”. 

 

Assim, embora não exista ainda uma jurisprudência especifica sobre 

o tema da complementação previdenciária dos servidores públicos federais, ou 

especialmente sobre o “benefício especial” instituído pela Lei n. 12.618/2012, os 

precedentes do STF indicam que a Corte tem privilegiado a proteção jurídica dos 

direitos sociais, notadamente em face de alterações que prejudiquem os 

beneficiados. Isso, por sua vez, revela que deverá prevalecer tal entendimento 

também com respeito ao benefício especial, e as possíveis controvérsias daí 

derivadas, para que sejam resolvidas pelo modo mais favorável ao segurado, de 

acordo com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

Possíveis incertezas, notadamente aquelas relacionadas à eventual 

ingerência dos gestores públicos tanto no RPPS quanto no RPC, bem assim 

contratempos de política econômica ou fiscal que tornassem o benefício sujeito ao 

imponderável, são, ao menos no que diz respeito ao conteúdo jurídico econômico 

do termo de migração, inalcançáveis, porque, repita-se, está a migração revestida 
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de direito adquirido constituído ao tempo da opção, resguardando-se assim estrita 

observância aos princípios constitucionais da proibição do retrocesso e da 

segurança jurídica. 

 

(II) Considerando que o servidor que faz a opção abre mão de direito e que os sites 

que mostram projeções do BE trazem advertência quanto à precariedade do 

cálculo ali informado, não deve o valor do BE constar explicitamente no termo 

de opção sob pena de haver uma mácula da livre expressão da vontade que a 

opção deve representar? Em caso positivo, que medidas judiciais ou 

administrativas de urgência podem ser tomadas para que a administração 

pública cumpra tal exigência? 

 

Sendo o valor do benefício determinado ou determinável no 

momento da migração, consoante o raciocínio acima desenvolvido, caberá à 

Administração Pública expressar, de forma transparente, tanto o cálculo do 

benefício, como o valor dele resultante, fazendo tudo constar no termo de migração 

fornecido ao servidor. 

 

Isso porque, ao optar pelo regime novo o servidor tem o direito de 

conhecer a plenitude das normas aplicáveis e, especialmente, a expressão dos 

valores em moeda corrente no tempo da opção (ou em expressão facilmente 

conversível em moeda), até porque na forma em que foi redigido, o texto legal dos 

§§1° a 3° do art. 3° da Lei 12.618/2012 permite essa operação aritmética, sendo que 

todos os elementos necessários são conhecidos individualmente. Assim, caso o 

termo de opção não possua demonstrações claras e precisas quanto ao valor do 

benefício especial, pode o servidor pleitear perante a Administração a inclusão 

deste como consectário logico da disposição legal, tal qual compreendida e 

interpretada acima.  

 

Na falta ou recusa dessa providência por parte da Administração, 

sendo de interesse do servidor manifestar a opção pelo regime novo, não há outra 

theresa
Realce

theresa
Realce
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solução senão a via judicial (v.g. mandado de segurança), amparada por direito 

líquido e certo do servidor, para que o Poder Judiciário se pronuncie sobre essa 

garantia à luz dos aspectos supracitados. 

 

(III) Qual a natureza jurídica do BE (indenização por abrir mão da aposentadoria 

integral, provento de aposentadoria ou pensão, ou ganho de capital)? Estaria 

o BE, quando do seu recebimento, no campo de incidência do imposto sobre a 

renda? Quando do pagamento do BE, após a aposentadoria, haverá 

incidência da contribuição previdenciária prevista no §18º do art. 40 da 

Constituição Federal (CF)? 

 

Embora ainda controversa a sua real natureza jurídica, o benefício 

especial corresponde a uma modalidade de compensação pelas contribuições 

realizadas ao regime próprio, de modo a permitir a transição de um regime para o 

outro sem decréscimos significativos na renda do servidor. Contudo, ainda assim é 

possível afirmar que esse benefício compõe o valor dos proventos recebidos pelo 

servidor e que, ante esse quadro, assemelha-se às verbas de natureza remuneratória, 

o que atrairia, em princípio, a incidência de imposto de renda (art. 153, III da CF).  

 

No que diz respeito à incidência de contribuição previdenciária, o 

§18° do art. 40 da Constituição Federal estabelece expressamente que “incidirá 

contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que 

trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral”. Ou seja, como os optantes pelo regime de previdência complementar não se 

submeterão mais às mesmas regras do regime próprio, não há que se falar em 

incidência de contribuição previdenciária sobre o benefício especial previsto na Lei 

12.618/2012. O servidor que realiza a migração passa a observar as regras e 

benefícios atinentes ao RPC, de modo que sua aposentadoria ficará rigorosamente 

limitada ao teto do regime geral. Assim, o que ultrapassar esse limite não integrará 

o conceito de aposentadoria para fins de incidência de contribuição previdenciária, 

pois não cabe ao Administrador Público criar hipótese de incidência que a lei ou a 
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constituição não previram, sob pena de violação aos princípios basilares da 

legalidade e da anterioridade tributária. 

 

Cumpre lembrar que o atual regramento constitucional da matéria 

autorizou a contribuição dos inativos e pensionistas, cabendo aos entes políticos 

instituí-la por meio de lei ordinária, observado o princípio da anterioridade 

nonagesimal. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal validou a instituição de 

contribuições previdenciárias sobre aposentadorias e pensões dos beneficiários dos 

regimes próprios dos servidores públicos em razão da inexistência de direito 

adquirido a regime jurídico, de modo que, uma vez instituída a contribuição pelo 

respectivo ente federativo, os servidores devem se sujeitar ao novo regramento 

(ADI 3.105 e ADI 3.128, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, DJ de 18.2.2005). 

 

(IV) 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 os servidores que fizeram a migração? Em caso 

positivo para qualquer situação, existe algum limite mínimo para a 

contribuição do patrocinador que não poderia ser diminuído por lei posterior? 

 

O art. 16, §3° da Lei 12.618/2012 estabelece que a alíquota do 

patrocinador não será superior a 8,5%. Embora o dispositivo legal seja omisso 

quanto à garantia de não redução dessa alíquota, a consideração lógica decorrente 

do regime de direito adquirido é de que também nessa parte os efeitos jurídicos do 

termo de migração estarão alcançados pela inalterabilidade ou, pelo menos, pela 

garantia da irredutibilidade dos proventos, devendo ser mantidas todas as 

condições favoráveis ao servidor vigentes no momento da opção. Portanto, a 

eventual redução da alíquota do patrocinador somente poderá operar efeitos 

futuros, sem prejudicar os servidores que já fizeram a migração.  

 

Na lógica aqui proposta, a redução da alíquota do patrocinador 

somente seria aplicável aos servidores que já migraram caso inserida, no termo de 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3105&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=363313&PROCESSO=3128&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2180
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opção, clausula que permita essa alteração mediante expressa autorização do 

servidor optante. Nessa situação, o servidor estaria espontaneamente concordando 

com uma estipulação da Administração Pública, de modo que restaria preservada a 

validade do negócio jurídico realizado. 

 

 De toda a sorte, uma vez omitida essa informação, é possível afirmar 

que o percentual de alíquota do patrocinador torna-se direito adquirido do 

segurado, sob pena de violação da garantia constitucional do art. 5º, XXXVI. 

 

(V) 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? 

 

O tema ainda é controverso, sobretudo pela novidade do regime de 

previdência complementar dos servidores públicos, sendo ainda escassos os 

exemplos a considerar. De todo modo, é seguro afirmar que o servidor da União 

que assumir outro cargo federal do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário tem 

direito de receber o benefício especial nos moldes da Lei 12.618/2012, uma vez que 

o pagamento desse benefício é oriundo de uma mesma relação jurídico-

previdenciária entre a União e o servidor.  

 

No entanto, cumpre ressaltar que não há no texto constitucional 

qualquer exigência de que os demais entes federativos devam instituir o benefício 

especial nos mesmos moldes da União, caso implementem regime de previdência 

complementar em suas esferas. A previsão do benefício especial foi inaugurada pela 

Lei 12.618/2012, a partir de um cálculo específico para os servidores públicos 

federais, como forma de compensação pelas contribuições já realizadas no regime 

próprio. Assim, o servidor que assumir um cargo em outra entidade federativa 

ficará sujeito à legislação previdenciária local, de modo que, com base no raciocínio 

exposto, segundo o qual o servidor possuirá direito adquirido ao benefício especial 

quando assinar o termo de migração para o RPC, somente aquele que já tenha se 
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aposentado pelo regime de previdência complementar da União poderá fazer jus ao 

benefício especial instituído pela Lei 12.618/2012. 

 

Não está descartada, porém, a possibilidade de o STF — ou de 

proposição legislativa posterior — adotar para o tema a mesma metodologia de 

contagem recíproca prevista no art. 40, § 9º da CF e que é aplicável aos servidores 

vinculados ao regime próprio.  

 

(VI) A migração do RPPS para o RPC altera o requisito temporal para a 

concessão da aposentadoria e recebimento do Benefício Especial? 

 

A migração do RPPS para o RPC não altera o requisito temporal 

para a concessão da aposentadoria ou para o recebimento do benefício especial. 

Assim, o servidor que tiver ingressado nos quadros da administração em data 

anterior às reformas constitucionais editadas pelas EC 20/98, 41/03, 47/05, poderá 

fazer jus às regras previdenciárias ali fixadas, especialmente àquelas afetas aos 

requisitos de idade e tempo de contribuição para a concessão de sua aposentadoria.  

  

Ora, os requisitos para concessão da aposentadoria e do recebimento 

do benefício especial devem possuir previsibilidade mínima, assegurado pelo termo 

de migração e pelo regime previdenciário aplicável aos servidores que realizarem a 

migração. Não há, no atual regramento constitucional e legal aplicável ao RPC, 

qualquer alteração do requisito temporal para a aposentadoria. Nos termos do que 

prevê o §14 do art. 40 da CF, a adoção do RPC pelo ente federativo abrange única e 

exclusivamente as regras relativas ao “valor das aposentadorias e pensões a serem 

concedidas”, nada tratando sobre os requisitos temporais de aposentadoria. Ou seja, 

embora na migração o servidor renuncie à paridade e integralidade de seus 

proventos, isso não significa que ele não mais se submeterá aos mesmos requisitos 

temporais que lhe são aplicáveis pelo RPPS.  

 



Gilson Dipp 

 

36 

 

Em outros termos, o servidor que opta por migrar do RPPS para o 

RPC o faz com base nas regras de idade e tempo de contribuição que já lhe 

beneficiavam antes do momento da migração. Esses direitos não são renunciados 

ou alterados pelo novo regime previdenciário. Muito pelo contrário, o que há é 

uma verdadeira consolidação dos direitos até então assegurados aos servidores, que 

ao migrarem ao RPC devem ter pleno conhecimento dos requisitos temporais para 

a concessão do benefício previdenciário, bem como do momento em que receberão 

esses proventos. 

 

 

É como me parece. 

Brasília, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

 


