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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA      ª VARA DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
Proc. nº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO - ANAJUSTRA, sociedade civil, sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 04.435.721/0001-85, localizada no SCRS 
506 - lotes 06/07 - Bloco B - Loja 01 - Entrada 43 - CEP: 70350-525, 
Brasília-DF, vem, por seus advogados legalmente constituídos com 
escritório profissional localizado no SAF Sul, Q. 02, Bloco D, Ed. Via 
Esplanada, sala 402, Brasília – DF, onde recebe intimações e avisos, a 
digna presença de Vossa Excelência, com o devido respeito e 
acatamento, propor a presente: 
  

AÇÃO DE CONHECIMENTO  
com pedido de tutela de urgência 

(procedimento comum) 
 
Contra a UNIÃO, por intermédio de seu representante legal, o ilustre 
Advogado da União, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 
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I - DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. 
 
A ANAJUSTRA, cujos associados são servidores vinculados ao Poder 
Judiciário Trabalhista, pretende obter, em favor dos servidores 
substituídos a suspensão dos efeitos da não opção prevista no 
artigo 3º, §7º, da Lei 12.618/2012 até que se verifique prazo 
razoável capaz de garantir aos servidores públicos o claro e 
seguro exercício a escolha do regime de previdência que se refere 
o §16 do art. 40 da Constituição.  
 
Trata-se, portanto, da defesa de interesse ou direito coletivo1 cuja 
representação extraordinária foi conferida por decisão 
assemblear, estampada na ata da assembleia em anexo, nos 
termos do que exige o artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. 
Nesse sentido é entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal 
Federal, in verbis: 
 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA: C.F., art. 102, I, n. AÇÃO 
ORDINÁRIA COLETIVA: LEGITIMAÇÃO: ENTIDADE DE CLASSE: AUTORIZAÇÃO 
EXPRESSA: C.F., art. 5º, XXI. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO: CORREÇÃO 
MONETÁRIA. I. - Ação ordinária em que magistrados do Rio Grande do Sul 
pleiteiam correção monetária sobre diferença de vencimentos paga com atraso. 
Interesse geral da magistratura gaúcha no desfecho da ação. Competência 
originária do Supremo Tribunal Federal: C.F., art. 102, I, n. II. - Ação ordinária 
coletiva promovida por entidade de classe: C.F., art. 5º, XXI: inexigência de 
autorização expressa dos filiados. Voto vencido do Relator: aplicabilidade da 
regra inscrita no art. 5º, XXI, da C.F.: necessidade de autorização expressa dos 

                                                 
1 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, II, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de um interesse ou direito coletivo quando 

“todos os co-titulares dos direitos mantêm relações jurídicas ou vínculos jurídicos formais com a parte contrária, ou seja, a 
parte contra a qual se dirige a pretensão ou o pedido” ou em razão “de uma relação jurídica base que une os sujeitos entre si, 
de modo a fazer com que eles integrem grupo, classe ou categoria diferenciada de pessoas determinadas ou determináveis com 
interesses convergentes sobre o mesmo bem indivisível (jurídica ou faticamente), independente de manterem ou não vínculo 
jurídico com a parte contrária”, conforme leciona Alcides A. Munhoz da Cunha (Evolução das Ações Coletivas no Brasil. 
Revista de Processo, n. 77, 1995, p. 229). Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71), explica 
sobre a indivisibilidade dos bens sobre os quais convergem os interesses coletivos: “Em relação aos interesses coletivos, a 
indivisibilidade dos bens é percebida no âmbito interno, dentre os membros do grupo, categoria ou classe de pessoas. Assim, o 
bem ou interesse coletivo não pode ser partilhado internamente entre as pessoas ligadas por uma relação jurídica-base ou por 
um vínculo jurídico; todavia externamente, o grupo, categoria ou classe de pessoas, ou seja, o ente coletivo, poderá partir o 
bem, exteriorizando o interesse da coletividade.” 
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filiados, não bastando cláusula autorizativa constante do Estatuto da entidade de 
classe. III. - Diferença de vencimentos paga com atraso: cabimento da correção 
monetária, tendo em vista a natureza alimentar de salários e vencimentos. 
Precedentes do S.T.F. IV. - Ação conhecida e julgada procedente. (AO 152, 
Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/1999, DJ 
03-03-2000 PP-00019) 

 
O referido precedente foi reiterado no julgamento do RE 573.232, 
examinado pelo STF no regime da repercussão geral, onde se 
reafirmou a necessidade de autorização assemblear para legitimar a 
entidade associativa a representar todos os servidores da categoria. 
 
Requer-se, por oportuno, a juntada da lista de associados da 
ANAJUSTRA que autorizaram a propositura da presente demanda. 
 
II – DOS FATOS 
 
Foram criadas, por meio da Lei nº 12.618/2012, que dispôs acerca 
do regime de previdência complementar dos servidores federais 
titulares de cargos efetivos, as Fundações de Previdência 
Complementar dos Servidores Públicos Federais (FUNPRESP).  
 
A referida Lei estabeleceu, em seu artigo 3º, que os proventos de 
aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social 
seriam limitados ao teto do RGPS no caso de servidores ingressos no 
serviço público efetivo após o início da vigência do regime, ou seja, 
dia 04/02/2013, quando a FUNPRESP foi de fato aprovada pela 
Previc.  
 
Portanto, será imposto ao servidor que tenha ingressado no serviço 
público em cargo efetivo após 04/02/2013 o limite do teto do 
Regime Geral de Previdência Social para sua aposentadoria no RPPS, 
podendo ele aderir ao FUNPRESP ou não.  
 
Já o servidor que tenha vindo a ingressar o serviço público antes de 
04/02/2013, será dado o direito de optar pelas regras anteriores ou 
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de aderir o Regime de Previdência Complementar, podendo ou não 
aderir ao FUNPRESP. O servidor deve, para decidir qual será sua 
opção, verificar qual regra lhe trará maior segurança, seja ela jurídica 
ou financeira.  
 
O prazo estabelecido por meio da Lei 13.328/2016 para opção ao 
RPC vence no próximo dia 27/07/2018, sendo esse irrevogável e 
improrrogável.  
 
Ocorre que não estão sendo disponibilizados meios suficientes para 
os servidores para que todas as dúvidas acerca da migração sejam 
esclarecidas, existindo diversos erros na problemática dos cálculos, 
causando, por consequência, uma enorme dúvida e confusão do que 
é mais benéfico em cada caso concreto, ferindo diretamente os 
princípios que regem a Administração Pública Federal. 
 
Percebe-se que a decisão sobre a migração afetará todo o futuro do 
servidor, podendo interferir, inclusive, em sua estabilidade 
financeira após a aposentadoria.  
 
Por conta da irrevogabilidade e irretratabilidade estabelecidas pelo 
§8º do art. 3º da Lei 12.618/2012, o servidor é obrigado a tomar essa 
decisão, mesmo possuindo, ainda, diversas dúvidas e incertezas 
sobre o tema, sendo ausente qualquer adoção de formas simples, 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 
respeito2. 
 
Também, como restará demonstrado, o sistema fornecido para 
cálculos (SIGEPE) é equivocado, induzindo em erro os servidores que 
tentam realizar as simulações, e, também, inexiste regulamentação 
por parte do Poder Executivo acerca da matéria.  
 
Ademais, os pareceres emitidos por órgãos como, por exemplo, AGU, 
STF, CGU, FUNPRESP, são divergentes entre si, confundindo ainda 
                                                 
2 Inciso IX do art. 2º da Lei 9.784/99. 
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mais o servidor.  
 
Era o que se tinha a relatar. 
 
 
 
III. DO PROBLEMA SOBRE OS CÁLCULOS DO BENEFÍCIO 
ESPECIAL 
 
O Benefício Especial será uma parcela a ser paga pelo RPPS da União 
a título de incentivo e compensação caso o servidor opte por se filiar 
ao RPC.  
 
O artigo 3º da Lei 12.618/2012 estabeleceu os critérios desse 
benefício:  
 
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: 
(omissis) 
§ 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. 
§ 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: 
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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. 
§ 6º O benefício especial calculado será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao 
benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral de previdência social. 

 
A dificuldade de calcular o referido benefício e as incertezas que 
existem em torno dele ficam nítidas diante de do equívoco do 
Ministério do Planejamento, que admitiu erro nos cálculos do 
benefício especial, vide reportagem em anexo, pedimos vênia para 
transcrever pequeno trecho da matéria: 
 
O lado mais dramático do erro é a falsa indicação para servidores que ingressaram antes 
de fevereiro de 2013 e não deveriam aderir à previdência complementar, apontou o 
especialista em serviço público Rudi Cassel, sócio do Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues 
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Advogados. “Há uma linha empírica que observamos nas simulações. Praticamente 
nenhum servidor que aguarde menos de 12 anos para se aposentar tem indicação de 
migração. E a maioria dos que ingressaram no serviço público com 30 anos ou mais, 
também não. É um momento difícil e muitos servidores estão tomando sua decisão sem 
saber o que significa, embora seja irrevogável e irretratável”, destacou Cassel.  
(...) 
Para a advogada Thaís Riedel, especialista em previdência, o ideal também seria o 
adiamento. “Esses erros demonstram que ainda há muita incerteza no cenário atual 
para que o servidor possa tomar uma decisão tão séria em sua vida, de caráter 
irrevogável e irretratável”. 3 

 
Nítido, portanto que o servidor encontra-se em uma situação de 
flagrante insegurança jurídica, sendo induzido, pelo próprio órgão a 
erro, violando, também a boa-fé dos que optaram por migrar e 
receber o benefício especial. 
 
Ademais, conforme se verifica na notícia da Folha de São Paulo, as 
dúvidas ainda existentes no tocante à migração estão gerando um 
efeito que acaba por esvaziar a verdadeira finalidade de instituição 
do FUNPRESP, tendo em vista a baixa adesão por parte dos 
servidores, que estão receosos e incertos acerca do que os é mais 
benéfico.  
 
É certo que com a prorrogação do prazo, bem como com o 
esclarecimento preciso das dúvidas e de um sistema eficiente para 
simulação dos valores, a adesão esperada pela Ré pode atingir o 
objetivo pretendido. 
 
Ressalte-se, ainda, que o próprio Presidente do FUNPRESPJUD 
encaminhou ofício ao Ministro do Planejamento solicitando a 
dilação do referido prazo (documento anexo). 
 
Além do que, recentes divergências foram percebidas no tocante à 
metodologia utilizada para cálculo dos benefícios, interferindo 
completamente em seu valor, trazendo disparidades entre a 

                                                 
3 http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/planejamento-admite-erro-nos-calculos-do-beneficio-

especial-dos-servidores/ 
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somatória final das rendas de aposentadoria do servidor, 
impossibilitando, assim, a análise segura e certa em relação a 
migração ou permanência nas regras atuais. Em exemplo, algumas 
das discordâncias ocorridas: 
 
IV.1) Natureza jurídica do benefício especial: previdenciária ou 
indenizatória? 
 
Antes de adentrarmos na problemática existente quanto aos cálculos 
do benefício especial, cumpre destacar importante discussão e a 
grande incerteza existente atualmente no que diz respeito a sua 
natureza jurídica. 
 
Issso porque dentro da Administração Pública Federal existem 
posicionamentos divergentes acerca do tema, vejamos. 
 
A Advocacia Geral da União, em 29/05/2018, em resposta à consulta 
formulad apelo Funpresp Exe, emitiu o PARECER 
00601/2018/CGC/CGJOE/CONJUR-MO/CGU/AGU, entendendo que o 
benefício especial possui natureza jurídica compensatória, não 
constituindo, portanto, benefício previdenciário em sentido estrito. 
Nesse sentido: 
 
PARECER n. 00601/2018/GCG/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU NUP: 
03154.004642/2018-50 INTERESSADOS: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - 
FUNPRESP-EXE ASSUNTOS: SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS 
EMENTA: 
I - Consulta sobre as normas que regulam a concessão e pagamento do Benefício 
Especial, de que trata o art. 3, §§ 1 a 8, da Lei 12.618/2012.  
II - Corroboração dos principais argumentos e conclusões contidos no Parecer 
Jurídico n. 30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, elaborado pela Gerência Jurídica da 
Funpresp-Exe e aprovado pela Diretoria Executiva da fundação.  
III - O Benefício Especial possui natureza jurídica compensatória, e não 
constitui um benefício previdenciário em sentido estrito, tendo como função 
compensar os servidores públicos pelas contribuições vertidas ao RPPS 
sobre base de cálculo superior ao teto do RGPS, isto é, sobre base de cálculo 
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superior à proteção que será disponibilizada pelo próprio RPPS aos 
servidores. 
IV - A adesão ao novo regime previdenciário constitui um ato jurídico perfeito 
que gera um direito adquirido ao Benefício Especial, direito esse que passa a 
integrar o patrimônio jurídico do servidor, de modo que as regras e condições 
previstas para a concessão e pagamento do Benefício Especial não podem ser 
alteradas unilateralmente pela União, sequer por meio de emenda 
constitucional.  
V - Em relação à forma de cálculo do Benefício Especial: (i) as contribuições 
incidentes sobre a gratificação natalina efetivamente pagas pelo servidor antes 
da adesão ao novo regime previdenciário devem ser incluídas no cálculo do 
Benefício Especial; (ii) as contribuições pagas por servidores públicos oriundos 
dos demais entes federativos aos respectivos regimes próprios de previdência 
social devem ser incluídas no cálculo do Benefício Especial; e (iii) as 
contribuições pagas por servidores públicos egressos de carreiras militares ao 
respectivo regime próprio de previdência dos militares não devem ser incluídas 
no cálculo do Benefício Especial.  
VI - Encaminhamento do processo à Consultoria-Geral da União da Advocacia-
Geral da União para a avaliação da necessidade de emissão de manifestação 
vinculante sobre a matéria, tendo em vista a abrangência e complexidade das 
questões tratadas neste Parecer. 
 
No entanto, em sentido oposto, temos o entendimento firmado pelo 
Conselho da Justiça Federal nos autos do processo nº CJF-PPN-
2018/00017, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, em que ficou 
assim decidido:  
 
 

EMENTA: 
PREVIDENCIÁRIO.    BENEFÍCIO    ESPECIAL.    NATUREZA  
JURÍDICA          INDENIZATÓRIA:          INOCORRÊNCIA. 
CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO  NATALINA:  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  
CONTRIBUIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.     VANTAGEM     DE     DECISÃO     JUDICIAL     
NÃO  TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. INCLUSÃO 
DA CORREÇÃO  MONETÁRIA  DA  PAE:  BIS  IN  IDEM.  
IMPOSSIBILIDADE.  TEMPO  DE  SERVIÇO  MILITAR:  INVIABILIDADE.  
CONTRIBUIÇÃO  ANTERIORES  A JULHO DE 1994: VEDAÇÃO. LEGALIDADE. 
LIMITAÇÃO À ÚLTIMA  REMUNERAÇÃO: INAPLICABILIDADE. FORMULÁRIO 
PADRÃO:  EXISTÊNCIA. DATA DA MIGRAÇÃO: PROTOCOLO DO DOCUMENTO OU  
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ENVIO ELETRÔNICO. MIGRAÇÃO AO REGIME DA LEI 12.818/12. TETO RGPS E 
BENEFÍCIO ESPECIAL. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO PLANO DE BENEFÍCIO 
DO FUNPREP: INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO: CERTIDÃO. ADESÃO 
AUTOMÁTICA AO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: 
INOCORRÊNCIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS. 
INCLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO. REGRA: LEI 10.887/04. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: ART. 40 DA CF/88. RECEBIMENTO 
ACUMULADO DO BENEFÍCIO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO 
DIFERIDO. LEGALIDADE. CÁLCULO. CERTIDÃO: POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS 
CONTRIBUIÇÃO AO RPC. LIMITE DE 12% SOBRE A RENDA TRIBUTÁRIA. 
AMPLIAÇÃO: FALTA DE ATRIBUIÇÃO DO CJF. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 
 
1. Natureza jurídica indenizatória do benefício: inocorrência. 
 
No inteiro teor desse voto, tem-se: 
“1. Natureza jurídica indenizatória do benefício especial: Inocorrência. 
A AJUFE, em sua petição, consulta sobre a natureza indenizatória do benefício 
especial e, diante da possível afirmativa, busca extrair consequências desse 
entendimento. 
 
O benefício especial, instituído como forme de incentivar os membros e os 
servidores titulares de cargo efetivo dos três poderes da União, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas da União que ingressaram no serviço público a 
ntes da instituição do regime de previdência complementar a migrarem para o 
novo regime, está disciplinado na Lei n. 12.618/2012: 
(...) 
Uma vez que ao magistrado ou servidor que optar por migrar para o regime 
estabelecido pela norma citada não mais serão concedidos pelo Regime Próprio 
de Previdência Social –RPPS –da União, benefícios com valor superior ao teto 
estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social –RGPS, as contribuições 
anteriores realizadas com base em valores superiores àquele limite serão 
utilizadas para o cálculo do benefício especial, a teor do que estabelece o 
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, postulado basilar admitido, 
inclusive, em desfavor do Estado. 
 
Preliminarmente, consigno que a natureza jurídica do benefício especial 
instituído pelo art. 3oda Lei n. 12.618/2012 ainda é bastante controvertida, 
não estando pacificada na doutrina ou na jurisprudência pátria. 
 
Por outro lado, as áreas técnicas deste Conselho –Secretaria de Gestão de 
Pessoas e Assessoria Jurídica –entenderam que o benefício especial possui 
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natureza jurídica de benefício previdenciário, sendo passível, portanto, de 
incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 
 
 
Nítida, portanto, a insegurança jurídica existente acerca do tema, 
bem como a necessidade de unificação do entendimento no âmbito 
da administração pública federal acerca da matéria.  
 
Não por outro motivo, nos autos do processo nº 1014207-
74.2018.4.01.3400, o juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Distrito Federal proferiu decisão (anexa) deferindo o pedido de 
suspensão do prazo para o exercício de opção pelo Regime de 
Previdência Complementar previsto para expirar no próximo dia 
28/07/2018. O dispositivo da decisão restou assim exarado: 
 

  

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para suspender o prazo para 
exercício de opção da autora pelo Regime de Previdência Complementar 
até que haja manifestação definitiva (administrativa ou judicial) acerca da 
natureza jurídica do benefício especial previsto no artigo 3º, § 1º da Lei n. 
12.618/2012.  
Cite-se.  
Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, DF, 25 de julho de 2018.  
  
Assinado digitalmente 
Luciana Raquel Tolentino de Moura 
Juíza Federal Substituta 
 
Assim sendo, diante da identidade da matéria tratada no processo 
mencionado e nos presentes autos, o deferimento da tutela de 
urgência no mesmo sentido é uma medida que se impõe. 
 
IV.2) Variável “Tc”: o 13º salário é computado ou não como 
contribuição autônoma? 
 



 

12 
SAF SUL, QUADRA 02, BLOCO D, EDIFÍCIO VIA ESPLANADA, SALA 402, BRASÍLIA – DF – CEP 70.070-600. 

TELEFAX – 61.32249562 – 3225.9975 – 3223.4066 – EMAIL ibaneis@ibaneis.adv.br  HOME PAGE www.ibaneis.adv.br 

No cálculo do benefício especial é necessário encontrar o fator de 
conversão de acordo com a seguinte fórmula: FC = Tc/Tf. 
 
Acerca da variável “Tf” é necessário ressaltar que para os homens, a 
variável de cálculo é igual a 455, que corresponde, provavelmente, a 
multiplicação de 35 anos de contribuição por 13 meses (12 meses do 
ano + gratificação natalina). Porém, inexiste no Legislativo razões 
expressar que justifiquem esse pensamento, acarretando, também, 
na confusão por parte dos servidores.  
 
Já em relação as mulheres, o mesmo ocorre. A “Tf” é igual a 3901, 
resultante, provavelmente, da multiplicação de 30 anos de 
contribuição x 13 meses (12 meses do ano + gratificação natalina). 
 
Nos pareceres do STF, MPU, AGU e FUNPRESP é entendido, por eles, 
que o 13º deve ser considerado na variável “Tc”. Acontece que esse 
posicionamento está em divergência com a interpretação do MDPG, 
que em seu sistema no SIGEPE não considera a gratificação natalina 
como integrante da variável do cálculo, mas sim como componente 
do mês que houve o recolhimento da contribuição.  
 
São existentes, em concordância com esse entendimento, algumas 
variáveis importantes, como, por exemplo, a vedação constitucional 
estabelecida no §1013 do Art. 40 da Constituição Federal e o termo 
“contribuições mensais” da descrição da variável “Tc” no §3° do Art. 
3° da Lei 12.618/2012. 
 
Ademais, em decorrência do art. 40, §12 da Constituição Federal, as 
regras aplicadas ao RGPS devem ser observadas no Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Titulares de Cargo Efetivo. 
Porém, a Lei 8.213/91 no artigo 29, §3º, estabelece que o 13º salário 
não deve ser considerado para fins de cálculo da média.  
 
Art. 29. O salário-de-benefício consiste: 
§ 3º Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do 
segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, 
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sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro 
salário (gratificação natalina). 

 
Portanto, é claro que o assunto ainda não possui regulamentação 
clara e precisa capaz de trazer segurança jurídica, independente de 
qual seja a decisão jurídica a ser tomada, existindo, ainda para 
confundir mais os servidores, pareceres divergentes e não 
vinculativos, não trazendo nenhum tipo de garantia de que serão 
mantidos pela União, que poderá agir de forma discricionária sobre o 
assunto.  
 
Por exemplo, no caso de um servidor homem, que conta com 14 anos 
de contribuição (173 contribuições mensais), poderão ser 
encontrados muitos valores diferentes, de acordo com cada 
interpretação.  
 

INTERPRETAÇÃO MPDG INTERPRETAÇÃO STF, MPU E AGU 
FC=120/455=0,2637362637362637 FC=173/455=0,3802197802197802 

DIFERENÇA: 11,65% 
 

DIFERENÇA ENTRE INTERPRETAÇÕES  
Restritiva - Extensiva 

41,09% - 26,37% = 14,72% 
 

III.2) A data será a de opção ou a de aposentadoria? 
 
Outra questão que levanta dúvidas e divergências ainda não sanadas 
diz a respeito a data do cálculo do benefício especial, visto que não se 
sabe que a data utilizada será a de migração ou a da aposentadoria.  
É claro que tal diferença de datas pode acarretar em uma enorme 
disparidade entre o valor do cálculo.  
 
Acerca do tema, a AGU no Parecer nº 
00601/2018/GCG/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU diz que:  
 
“36. Como a concessão da aposentadoria ou pensão pelo RPPS constitui uma condição 
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necessária ao pagamento do Benefício Especial, o cálculo do benefício deve ser realizado 
no momento da concessão da aposentadoria ou pensão pelo RPPS, momento esse no 
qual será possível aferir o valor efetivo dos elementos que compõem a fórmula de 
cálculo do benefício - basicamente: teto do RGPS e variação do IPCA. 
37. Contudo, não obstante deva ocorrer no momento da concessão da aposentadoria ou 
pensão pelo RPPS, o cálculo do Benefício Especial deve ser feito com base nas regras e 
condições previstas em lei no momento em que o servidor efetuou a opção pela 
migração de regime, tendo em vista que essas regras e condições constituem direito 
adquirido do servidor, já devidamente incorporado ao seu patrimônio jurídico.” 

 
Portanto, de acordo com essa interpretação, o cálculo deverá ser 
feito apenas no momento de aposentadoria, mas de acordo com os 
critérios da época de migração.  
 
Porém, de acordo com a Resolução Conjunta STF/MPU nº 03 é 
estabelecido que o cálculo será em até 30 dias da migração e o valor 
será atualizado até o momento da aposentadoria. 
 
“Art. 3º Apurado o valor do benefício especial, o processo respectivo será submetido à 
autoridade competente, conforme dispuser regulamentação interna de cada órgão do 
PJU, do MPU e do CNMP, para emissão da declaração contendo o valor do benefício 
no momento da opção. 
(...) 
§ 2º O valor apurado do benefício especial será atualizado pelo mesmo índice 
aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral de 
previdência social.” 

 
Ademais, existem interpretações diversas a servidores oriundos do 
Judiciário e do Executivo, onde para os primeiros, a data base 
utilizada é a do momento da migração e para os segundos, a do 
momento de aposentadoria.  
 
 É claro que o momento dos cálculos é uma informação essencial ao 
servidor para decidir se realizará a migração ou não, visto que a 
legislação determina que o benefício previdenciário deverá equivaler 
as contribuições vertidas e atualizadas. 
 
Nesse sentido, o momento do cálculo tem bastante interferência no 
valor: 
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a) Se for na data de opção, limitará a correção monetária das 
bases de contribuição àquela data; 
b) Se for na data de aposentadoria, permitirá que as bases de 
contribuição tenham o reflexo exato da função da correção 
monetária.  
 
Portanto, a elaboração dos cálculos na data da aposentadoria poderá 
resultar em montante mais vantajoso ao servidor, tendo em vista a 
atualização por meio do IPCA-E. 
 
Assim sendo, diante das diferenças interpretativas e metodológicas 
existentes acerca do mesmo tema, as dúvidas são aumentadas e a 
segurança jurídica e a proporcionalidade são diminuídas.  
 
IV.3) Haverá incidência de contribuição previdenciária e IRPF 
sobre o benefício especial? 
 
Existem, ainda, dúvidas relacionadas ao tempo do exercício seguro 
do direito de opção, onde figuram novas controvérsias 
interpretativas entre a AGU, o STF/MPU e o FUNPRESP.  
 
O parecer n° 00601/2018/GCG/CGJOE/CONJURMP /CGU/AGU 
afirma que não é possível a incidência da contribuição previdenciária 
sobre o benefício especial, tendo em vista sua natureza 
compensatória. 
 
Porém, em sentido contrário, a Resolução Conjunta STF/MPU nº 03 
não traz nenhum esclarecimento a respeito da incidência ou não de 
contribuição previdenciária sobre o benefício especial. 
 
Além do mais, no site do FUNPRESP-JUD, existe o seguinte 
posicionamento: 
 
Ao optar pela migração e aderir à Funpresp-Jud, o membro ou servidor receberá três 
benefícios na aposentadoria? 
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1. Aposentadoria: limitada ao teto do RGPS (R$5.645,80) e paga pela União (RPPS); 
2. Benefício Especial: pago por ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por 
invalidez, ou pensão por morte, enquanto perdurar o pagamento do benefício, inclusive 
junto com a gratificação natalina, é pago pela União de acordo com Lei 12.618/2012. 
Informe-se na área de gestão de pessoas sobre o cálculo deste benefício, inclusive 
quanto à cobrança (11%) na fase de inatividade; (Grifo nosso) 
3. Benefício complementar: pago pela Funpresp-Jud, calculado com base na reserva 
acumulada na conta individual do Participante. 

 
Portanto, não se sabe ainda se incidirá ou não a contribuição 
previdenciária sobre o Benefício Especial, nem se este possui 
natureza jurídica indenizatória ou previdenciária, acarretando, 
então, em mais dúvidas, tendo em vista a diferença gritante de até 
38,5% sobre o valor do cálculo.  
 
Diante disso, é perceptível que a falta de regulamentação causa 
desinformação generalizada, conturbação social e quebra dos 
princípios básicos da Constituição Federal e do Processo 
Administrativo, acarretando em danos irreversíveis e irreparáveis no 
futuro. 
 
 
V. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 
 
O direito de opção está garantido constitucionalmente pelo art. 40, 
§16 e pelo art. 1º, §1º da Lei 12.618: 
 
Art. 40, § 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. 
Art. 1º, § 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. 

 
Nesse sentido, esse direito será exercido por meio de um processo 
administrativo federal regular, obedecendo aos trâmites legais, aos 
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princípios e aos critérios necessários. A Orientação Normativa nº 2 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelece que:  
 
Art. 4º Compete aos órgãos e entidades integrantes do Sipec: 
I - dar ciência e oferecer a inscrição no Plano Executivo Federal aos servidores 
públicos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo, conforme previsto no 
Regulamento do Plano e no art. 16 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, 
observado o disposto no art. 7º; 
II - orientar os servidores públicos e esclarecer as suas dúvidas em relação ao 
regime de previdência complementar instituído pela Lei n° 12.618, de 2012, e ao Plano 
Executivo Federal; 
III - classificar os servidores públicos interessados em aderir ao Plano Executivo Federal 
nas modalidades de Participante de que trata o art. 8° desta Orientação Normativa, 
conforme previsto no Regulamento do Plano; 
IV - receber e encaminhar à Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal (Funpresp-Exe) os formulários de inscrição dos servidores públicos que 
optarem por aderir ao Plano Executivo Federal, conforme previsto no art. 6° desta 
Orientação Normativa, assim como os demais termos e formulários previstos no 
Regulamento do Plano; 
V - registrar todas as adesões ao Plano Executivo Federal no Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos - Siape; 
VI - acompanhar o desconto das contribuições devidas pelos servidores públicos e 
transferi-las à Funpresp-Exe, conforme previsto no Regulamento do Plano; 
VII - repassar à Funpresp-Exe as contribuições devidas pelo órgão ou entidade, 
conforme previsto no Regulamento do Plano; 
VIII - comunicar à Funpresp-Exe, no prazo de cinco dias, contado da data da ocorrência 
do fato: 
a) os afastamentos e licenças sem direito à remuneração dos servidores públicos que 
sejam Participantes do Plano Executivo Federal; e 
b) a perda da condição de servidor público dos Participantes do Plano Executivo 
Federal; 
IX - fornecer à Funpresp-Exe as demais informações solicitadas pela entidade. 
§ 1º A efetivação do procedimento de que trata o inciso V dar-se-á até o prazo para o 
fechamento da folha de pagamento, conforme o cronograma mensal disponibilizado no 
SIAPE. 
§ 2º O descumprimento do prazo ou de qualquer das obrigações previstas neste artigo 
sujeitará o responsável às sanções cabíveis. 
§ 3º O Siape calculará automaticamente o valor das contribuições devidas pelo 
servidor público e pelo órgão ou entidade à Funpresp-Exe, observado o disposto 
no art. 8º desta Orientação Normativa. 
 

Ademais, o processo administrativo deve ser regido pela Lei 
9.784/99, que prevê, in verbis:  
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Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da 
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos 
dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 
§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. 
(...) 
Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: 
I - atuação conforme a lei e o Direito; 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes 
ou competências, salvo autorização em lei; 
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de 
agentes ou autoridades; 
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 
previstas na Constituição; 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público; 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 
administrados; 
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de 
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; 
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção 
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e 
nas situações de litígio; 
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos 
interessados; 
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 
atendimento do fim. 
 

Desse modo, seria possível obter a nulidade de diversos processos 
administrativos relacionados ao direito de opção do servidor, objeto 
controverso na presente, tendo em vista a evidente distorção 
interpretativa dos órgãos consultivos, o que é vetado pelo inciso XIII.  
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Ademais, o art. 9º, I e II, estabelece que é competência da União a 
orientação e supervisão dos RPPS dos servidores públicos e 
militares, direcionando e estabelecendo parâmetros para o 
cumprimento das disposições e vontades legais, o que no caso em 
apreço não está ocorrendo, ferindo o princípio da eficiência.  
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade,impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

 
Portanto, é nítido que deveria ter sido regulamentado por parte do 
Executivo a metodologia que deve ser utilizada nos cálculos dos 
benefícios previdenciários que serão recebidos pelos servidores em 
caso de migração ao RPC. Ao não regulamentar, o Estado está se 
mostrando omisso, invalidando, então, o processo administrativo, 
trazendo imensos danos aos indivíduos.  
 
Segundo o especialista em Direito Previdenciário, Dr. Alex Sertão, as 
divergências ocorridas são capazes de retirar a segurança jurídica 
dos servidores no momento em que realizarão a opção sobre a 
migração ou não.  
 
“Eis, portanto, a crucial importância deste tema. As informações claras e corretas a 
respeito do cálculo do benefício especial são a condição “sine qua non” para a tomada da 
decisão de migrar ou não. O desencontro e o descompasso entre o que prescreve a lei e 
o que interpreta os órgãos consultivos da União, só ajudam a aumentar o cenário de 
insegurança hoje existente. 
Obviamente, tanto a AGU, quanto o STF e o MPU, por meio de suas manifestações, 
pretenderam oferecer uma orientação mais benéfica aos servidores. Porém, o fazem 
muito tarde, na reta final do prazo para a opção da migração. Imaginemos aqueles 
servidores que bem antes já haviam tomado a decisão de migrar ou não por conta desse 
importante detalhe no cálculo do benefício especial. Imaginemos quantos servidores 
estão confusos com esta ausência de uniformidade e clareza nas informações. 
Imaginemos quantos setores de gestão de pessoas terão que readaptar os sistemas para 
refazer o cálculo considerando o novo critério adotado para o Tc. Quantas simulações 
deverão ser refeitas. 
Portanto, mudanças no posicionamento interpretativo das regras a poucos dias do 
termo final do prazo de migração só acarreta insegurança e desvantagens aos 
servidores, principais interessados no tema.” 
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Assim sendo, é impossível que os servidores realizem o direito de 
análise e opção com segurança e certeza. Cabe ressaltar, ainda, que 
essa opção irá refletir-se direitamente na estabilidade financeira do 
servidor após a aposentadoria, e que, como no caso em apreço ainda 
são existentes muitas dúvidas não sanadas, o indivíduo é, quase 
sempre, induzido a erro.  
 
 
 
 
VI. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
 
Inicialmente, o Novo Código de Processo Civil em seu artigo 300 
dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 
 
No caso em apreço, além de possuir uma probabilidade grande de 
sagrar-se vencedora na presente demanda, não há dúvida que a 
demora no provimento jurisdicional somente socorrerá ao interesse 
da União, visto que o prazo para opção está quase se esgotando, 
podendo lesar o direito dos interessados, e terá em seu auxílio o 
decurso do tempo da tramitação natural do processo para correção 
da aludida lesão. 
 
O perigo de dano encontra-se devidamente evidenciado, haja que o 
direito constitucional de opção está evidentemente viciado pela 
ausência de normas regulamentadoras de cálculo de benefícios 
previdenciários, o processo administrativo de opção está cheio de 
ilegalidades e nulidades e os efeitos do prazo final são irreversíveis, 
refletindo diretamente na vida futura do servidor.  
 
Nesse mesmo sentido, demonstra-se, também, o perigo de dano e a 
urgência da presente visto que o prazo final já está para se encerrar e 
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nenhuma das dúvidas, nulidades e incertezas foram sanadas por 
parte do Estado.  
 
Dessa forma, requer-se que seja concedida a tutela antecipada de 
urgência em caráter liminar para suspender os efeitos deletérios da 
não opção prevista no art. 3º, §7º da Lei 12.618/2012 até que seja 
editado regulamento e prazo razoável visando a garantia do devido 
processo administrativo. 
 
 
VII. DOS PEDIDOS. 
 
Ante o exposto, pede: 
 
(a) Preliminarmente, a concessão da tutela provisória de 
urgência para, em caráter liminar, suspender os efeitos deletérios 
da não opção prevista no art. 3º, §7º da Lei 12.618/2012 até que seja 
editado regulamento e prazo razoável visando a garantia do devido 
processo administrativo; 
 
(b) Citação e intimação do Réu, na pessoa de seus representantes 
legais, para responder a presente; 
 
(c) A intimação do Ministério Público para manifestar-se, tendo em 
vista a possibilidade de efeitos gerais;  
 
(d) O uso de todos os meios de prova admitidos no Direito; 
 
(e) Ao final, que julgue procedente os pedidos, confirmando a 
tutela antecipada e condenando o Réu a não aplicar os efeitos 
deletérios da não opção prevista no art. 3º, §7º da Lei 12.618/2012 
até que seja editado regulamento e prazo razoável visando a garantia 
do devido processo administrativo e possibilitar aos servidores 
associados à parte autora o reexame de sua opção sob 
regulamentações certas e seguras. 
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(f) Requer-se, ainda, para melhor organização dos trabalhos dos 
advogados constituídos, que as intimações sejam realizadas em 
nome do advogado IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, OAB/DF 
11.555; 
 
(g) A atribuição à causa do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais), tendo em vista ser inestimável o valor dos pedidos.  
 

Nestes Termos 
Pede Deferimento. 

Brasília – DF, 26 de julho de 2018. 
 

IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR 
OAB-DF 11.555 

  
 

MARLUCIO LUSTOSA BONFIM 
OAB-DF 16.619 

 
JOHANN HOMONNAI JÚNIOR 

OAB-DF 42.500 
 

ODASIR PIACINI NETO 
OAB-DF 35.273 
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