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Ofício nº 075/2022 – JUR 

      São Paulo, 15 de setembro de 2022. 

 

À Sua Excelência o Senhor Senador JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER 
Gabinete 16, Ala Teotônio Vilela, Anexo 2 
Senado Federal 
Praça dos Três Poderes 
Brasília – DF 
CEP 70165-900 
 

REF.: PROPOSTA DE EMENDA DE REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DO PROJETO DE LEI DE 
CONVERSÃO Nº 24, DE 2022 (PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.119, DE 2022) 

 

  Prezado Senhor Senador,  

  A UNAFISCO NACIONAL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS 
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma 
de associação privada, que congrega os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil ativos, aposentados, pensionistas e associados contributivos, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 50.586.247/0001-00, sediada na Avenida Ipiranga, nº 1.267, 13º e 14º 
andares, República, São Paulo - SP, CEP 01039-907, neste ato representada por seu 
presidente, Sr. Mauro José Silva, apresenta e solicita o quanto segue.  

  De relatoria de Vossa Excelência, o Projeto de Lei de Conversão nº 24, de 2022 
(proveniente da Medida Provisória nº 1.119/2022), reabriu o prazo para que servidores 
federais civis possam migrar do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime de 
Previdência Complementar (RPC), bem como alterou a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012.  

  A Unafisco Nacional, considerando promover melhora e adequação de trecho 
do Projeto de Lei de Conversão nº 24/2022, em busca do melhor interesse de suas associadas, 
servidoras públicas da União, apresenta a Vossa Excelência, para fins de aprovação, a anexa 
proposta de emenda.  

Ressalta-se não se tratar de proposta de alteração de mérito. Com a 
modificação sugerida será mantido integralmente o sentido original do texto, nos termos do 
artigo 118, parágrafo 8º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Busca-se tão 
somente sanar lapso relativo às servidoras públicas titulares de cargo efetivo da União no 
tocante ao índice disposto no texto da Lei nº 12.618, que o Projeto de Lei de Conversão 
nº 24pretende alterar, razão pela qual o acatamento da emenda de redação não ensejará 
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necessidade de retorno à Câmara dos Deputados.  

  Por fim, a Unafisco Nacional aproveita o ensejo para renovar os protestos de 
elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente,  
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PROPOSTA DE EMENDA DE REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DO PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 24, DE 2022 (PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.119, DE 2022) 

 

Sugere-se à redação do artigo 2º do Projeto de Lei de Conversão nº 24, de 
2022 (proveniente da Medida Provisória nº 1.119, de 25 de maio de 2022), a seguinte 
alteração:  

 

Art. 2º  A Lei nº 12.618, de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 3º ................................................................................................... 
§ 3º......................................................................................................... 
III - Tt: 
a) para os termos de opção firmados até 2021: 
................................................................................................................ 
2. igual a trezentos e noventa, quando servidor titular de cargo efetivo 
da União ou membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da 
União, do Ministério Público da União ou da Defensoria Pública da 
União, se mulher, ou servidor titular de cargo efetivo de professor da 
educação infantil e do ensino e do ensino fundamental; ou 
..............................................................................................................” 

 

JUSTIFICATIVA 

A presente sugestão de emenda, para fins de acrescentar o termo “servidor 
titular de cargo efetivo da União”, visa conferir ao texto maior clareza e ressaltar na redação 
legislativa que as mulheres servidoras públicas da União, incluídas nesse termo aquelas 
vinculadas aos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Federal, estão abrangidas 
pelo índice mencionado no referido excerto.  

A proposta de redação reforça, ante a omissão do trecho quanto a esse ponto 
e em atenção à isonomia, a igualdade na forma de cálculo do benefício especial para as 
mulheres optantes que firmaram termo de opção até 2021, sejam elas servidoras públicas 
titulares de cargo efetivo da União, membros do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da 
União, do Ministério Público da União ou da Defensoria Pública da União.   

Assim, objetiva-se, através da presente proposta, sem distinção, assegurar a 
igualdade na forma de cálculo do benefício especial para todas as mulheres que aderirem ao 
regime de previdência complementar e, inclusive, figuram como participantes nos termos do 
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próprio artigo 2º, inciso II, da Lei nº 12.618, de 20 de abril de 2012.  

Nota-se como a ausência de alteração da mencionada passagem causará 
desprestígio ao se estabelecer que as mulheres servidoras públicas titulares de cargo efetivo 
da União não serão contempladas pelo índice diferenciado conferido às mulheres membros 
do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União ou da 
Defensoria Pública da União.  

Portanto, tendo em vistas barrar o estabelecimento de modalidades que 
privilegiam determinados segmentos de optantes pelo regime de previdência complementar 
em detrimento de outros, a provocar uma situação de manifesta injustiça, busca a presente 
emenda aperfeiçoar a redação do texto para fins de eliminar quaisquer dúvidas quanto à 
abrangência, às servidoras públicas titulares de cargo efetivo da União, do disposto no item 
‘3’, alínea ‘a’, inciso III, parágrafo 3º, artigo 3º, da Lei nº 12.618/12.  

Por fim, destaca-se não se tratar de proposta de alteração de mérito. Com a 
modificação sugerida será mantido integralmente o sentido original do trecho. Busca-se tão 
somente deixar límpido no texto que as servidoras públicas titulares de cargo efetivo da União 
estão contempladas pelo índice relacionado ao fator de conversão disposto no texto legal que 
o Projeto de Lei de Conversão nº 24 pretende alterar.  

 

___________________________________________ 
SENADOR      

 

 


