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NOTA TÉCNICA DAJ 006/2022 

ANÁLISE MP 1.119/2022. MIGRAÇÃO DE 

REGIME. ALTERAÇÃO LEI Nº 12.618/2012. 

CALCULO BENEFÍCIO ESPECIAL  

 

  A Diretoria de Assuntos Jurídicos, diante da relevância do tema e da 
competência prevista no inciso I do art. 80 do Estatuto do Sindireceita, de prover a 
Entidade, sistematicamente, de orientação jurídica, diante da edição da Medida 
Provisória nº 1.119/2022, de 25 de maio de 2022, que reabre o prazo de opção para 
o regime de previdência complementar até 30 de novembro de 2022 e altera a Lei 
nº 12.618/2012, vem apresentar a presente análise técnica preliminar. 
 
  De início, vale lembrar que a Lei nº 12.618/2012 instituiu o regime de 
previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo 
efetivo, prevendo a possibilidade de migração para o novo regime previdenciário 
no prazo máximo de 24 meses, a contar do início da vigência do regime 
complementar instituído por ela.  
 

Posteriormente, o prazo de migração de regime foi reaberto em mais 
duas oportunidades, a primeira delas por meio do art. 92 da Lei nº 13.328, de 29 
de julho de 2016, que ampliou por mais 24 meses o prazo referido, o qual findou-
se em 29 de julho de 2018, e, depois, por meio da Medida Provisória nº 853, de 25 
de setembro de 2018, convertida na Lei nº 13.809, de 21 de fevereiro de 2019, que 
reabriu o prazo até o dia 29 de março de 2019. 

 
Todas essas oportunidades de migração de regime foram ofertadas 

antes da Emenda Constitucional nº 103/2019 (última reforma da previdência), que 
alterou mais uma vez os requisitos para a concessão de aposentadorias e pensões 
dos servidores públicos. Entre as alterações promovidas pela última reforma da 
previdência estão o aumento da idade mínima, aumento do tempo de contribuição 
necessário para aposentar com 100% da média, alteração na forma de cálculo do 
benefício de aposentadoria e da pensão, aumento da alíquota da CPSS, entre 
outras mudanças. Nesse contexto, de acordo com a Exposição de Motivos da MP 
1.119/2022 (EM nº 00131/2022, de 17 de maio de 2022) essa foi a razão para que 
se promovesse esta nova oportunidade de migração.  

 
Salienta-se que a EC nº 103/2019 alterou a fórmula de cálculo do 

benefício de aposentadoria, devendo o servidor, para fazer jus a 100% da média 
dos proventos, contar com 40 anos de contribuição. Assim, como o Benefício 
Especial possui natureza compensatória, voltando-se para reparar as contribuições 
previdenciárias realizadas para o RPPS pelos servidores públicos que fizeram a 
opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição, a referida medida provisória 
(MP 1.119/2022) introduz uma alteração no cálculo do Benefício Especial, para 
manter a simetria entre os benefícios com as regras da EC 103/2019, senão 
vejamos: 
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Redação da Lei nº 12.618/2012 até 
24/05/2022 

Redação conferida pela MP 
1.119/2022 

 
[...] 
Art. 3º. 
[...] 
§ 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. 
 

 

 
[...] 
Art. 3º. 
[...] 
§ 2º  O benefício especial terá como 
referência as remunerações anteriores à 
data de mudança do regime, utilizadas 
como base para as contribuições do 
servidor ao regime próprio de previdência 
da União e, na hipótese de opção do 
servidor por averbação para fins de 
contagem recíproca, as contribuições 
decorrentes de regimes próprios de 
previdência dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, atualizadas 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, divulgado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo 
índice que vier a substituí-lo, e será 
equivalente a:  
I - para os termos de opção firmados 
até 2021 - a diferença entre a média 
aritmética simples das maiores 
remunerações referidas neste parágrafo 
correspondentes a oitenta por cento 
de todo o período contributivo desde a 
competência de julho de 1994 ou 
desde a do início da contribuição, se 
posterior àquela competência, e o 
limite máximo a que se refere o caput, 
multiplicada pelo fator de conversão; ou 
II - para os termos de opção firmados a 
partir de 2022 - a diferença entre a média 
aritmética simples das remunerações 
referidas neste parágrafo 
correspondentes a cem por cento de todo 
o período contributivo desde o início da 
contribuição e o limite máximo a que se 
refere o caput, multiplicada pelo fator de 
conversão; 

 
§ 3º O fator de conversão de que 

trata o § 2º deste artigo, cujo resultado é 
limitado ao máximo de 1 (um), será 
calculado mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

FC = Tc/Tt 

§ 3º O fator de conversão de que trata o 
§ 2º, cujo resultado é limitado ao máximo 
de um, será calculado pela fórmula FC = 
Tc/Tt, na qual:  

I - FC = fator de conversão; 
II - Tc = quantidade de 

contribuições mensais efetuadas para o 
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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. 
 

regime de previdência da União de que 
trata o art. 40 da Constituição, 
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; e  

III - Tt:  
a) para os termos de opção 

firmados até 2021; 
1. igual a quatrocentos e 

cinquenta e cinco, 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 homem;  

2. igual a trezentos e noventa, 
quando servidor titular de cargo efetivo 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 fundamental; ou 

3. igual a trezentos e vinte e 
cinco, quando servidor titular de cargo 
efetivo da União de professor da 
educação infantil e do ensino 
fundamental; e 

b) para os termos de opção 
firmados a partir de 2022: igual a 
quinhentos e vinte. 
 

 
§ 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 
. 

 
§ 4º Para os termos de opção firmados 
até 2021, o fator de conversão será 
ajustado pelo órgão competente para a 
concessão do benefício quando, na forma 
prevista nas 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 a 
alínea “a” do inciso III do § 3º.    

§ 6º O benefício especial calculado será 
atualizado pelo mesmo índice aplicável 
ao benefício de aposentadoria ou pensão 

§ 6º O benefício especial: 
I - é opção que importa ato 

jurídico perfeito; 
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mantido pelo regime geral de previdência 
social. 

II - será calculado de acordo com as 
regras vigentes no momento do exercício 
da opção de que trata o § 16 do art. 40 da 
Constituição; 

III - será atualizado pelo mesmo 
índice aplicável ao benefício de 
aposentadoria ou pensão mantido pelo 
Regime Geral de Previdência Social; 

IV - não está sujeito à incidência 
de contribuição previdenciária; e  

V - está sujeito à incidência de 
imposto sobre a renda. 
 

 
Ou seja, a forma de cálculo do benefício especial de quem migrar em 

2022 já terá como parâmetro a regra geral de aposentadoria da EC 103/2019 e terá 
o benefício especial equivalente à diferença entre a média aritmética simples das 
remunerações correspondente a 100% de todo o período contributivo e não apenas 
das 80% das maiores, como ocorrerá com quem migrou até 2021. 
 

Além da mudança na base de cálculo, houve ainda uma alteração no 
Tt, que é um dos componentes da fórmula de cálculo do fator de conversão do 
benefício especial de quem migrar em 2022. 

 
A fórmula do cálculo do fator de conversão é Fc = Tc/Tt (onde Fc é o 

fator de conversão, Tc representa a quantidade de contribuições mensais efetuadas 
até a data da opção pela migração e Tt é a quantidade máxima de contribuições 
exigida para se aposentar). Vale lembrar que o fator de conversão será no máximo 
1. 

 
Antes da MP 1.119/2022 o Tt era de 455 (ou seja, 13 contribuições 

por ano por 35 anos) para homens; 390 (ou seja, 13 contribuições por ano por 30 
anos) para mulheres e homens professores de educação infantil e fundamental; e, 
325 (ou seja, ou seja, 13 contribuições por ano por 25 anos) para mulheres 
professoras de educação infantil e fundamental. 

 
Agora, com a alteração promovida pela MP 1.119/2022, para calcular 

o fator de conversão de quem migrar em 2022 o Tt será 520 (ou seja, 13 

contribuições por ano por 40 anos), seja homem, mulher, professor. O que vai fazer 

com que o fator de conversão seja menor para todos, isto é, o fator de conversão 

se afasta mais do 1, sobretudo para aqueles que se aposentariam com um tempo 

de contribuição menor, como as mulheres e os professores. 

  Com as alterações promovidas pela EC 103/2019, os requisitos e as 

regras de cálculo para a concessão de aposentadorias e pensões foram alteradas, 

em regra para que o servidor aposente com 100% da média são necessários 40 

anos de contribuição. Ocorre que, existem exceções e regras de transição, que 
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devem ser consideradas para avaliar cada caso concreto e que podem tornar a 

migração muito menos vantajosa, senão vejamos: 

  Pela regra de transição prevista no Art. 4º da EC 103/2019, por 

exemplo, a servidora que ingressou no serviço público até 31/12/2003 (EC 41/2003) 

poderá se aposentar com 30 anos de contribuição (e não com 40) e o cálculo do 

provento será sobre a totalidade da remuneração (integralidade), desde que tenha 

no mínimo 62 anos, para as professoras essa idade é de 57 anos. Nesses casos, 

considerar a regra geral de cálculo pela média dos 100% das remunerações e com 

Tt de 520 para a fórmula do fator de conversão (que equivale a 40 anos de 

contribuição), cria uma distorção que torna muito menos atrativa a migração, pois 

o valor do benefício especial será menor. 

  Mesmo para os homens que ingressaram no serviço público até a EC 

41/2003 e preencherem os requisitos para se aposentar com integralidade, na 

forma do inciso I do §6º do Art. 4º, o cálculo do benefício especial pela média dos 

100% das remunerações e com Tt de 520 para a fórmula do fator de conversão 

(que equivale a 40 anos de contribuição), a migração será menos vantajosa. 

  Assim, é preciso verificar quais as expectativas e projetos de vida 

traçados pelos servidores para que a escolha de migrar seja uma escolha 

consciente, informada, para que não haja nenhuma assimetria nas informações que 

prejudique a capacidade de escolha do servidor. 

É preciso pontuar ainda que a MP falhou ao não colocar no item 3, da 
alínea “a”, do inciso III, do §3º do art. 3º a previsão “se mulher” para as professoras 
da educação infantil e ensino fundamental, sem ela não faz sentido diferenciar o 
item 3 do item 2. 

 
Outro ponto é a previsão de ajuste do fator de conversão em relação 

ao Tt (quando o Tt exigido para esses casos for inferior aos do para o servidor com 
deficiência, ou que exerça atividade de risco, ou aqueles cujas atividades sejam 
exercidas sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física).  

 
No entanto, com as alterações da MP 1.119/2022, esse ajuste só 

restou assegurado para quem migrou até 2021, o servidor com deficiência, ou que 
exerça atividade de risco, ou aqueles cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física que migrar em 
2022 não terão esse ajuste no Tt. 

 
Essa é uma alteração que reduz consideravelmente o valor do 

benefício especial dos servidores com deficiência, ou que exerça atividade de risco, 
ou aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 
prejudicam a saúde ou a integridade física, pois o Tt dessas pessoas não será 
ajustado para a regra prevista na legislação quando for menor do que o previsto na 
alínea “a” do inciso III do §3º da Lei nº 12.618/2012. 
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Por fim, de acordo com a Exposição de Motivos da MP 1.119/2022, 
sobre o benefício especial, as alterações visam promover uma maior segurança 
jurídica, tanto para a União quanto para os servidores que migraram de regime:  

 
No tocante à adequação ao entendimento da Advocacia Geral da 
União com relação ao "benefício especial", propõe-se inserir na Lei 
nº 12.618, de 2012, novos dispositivos extraídos daquele 
entendimento, com o intuito de conferir maior segurança jurídica à 
União e aos servidores no cálculo e no pagamento do benefício 
especial. Tais dispositivos são importantes para afastar o risco de 
judicializações quanto à fórmula e ao momento de cálculo do 
benefício especial, que já vêm sendo observadas e que poderão se 
avolumar nos próximos anos, bem como sobre os seus aspectos 
jurídicos. 

 
Sobre esse ponto, vale frisar que é complicado assegurar que os 

dispositivos alterados, sobretudo no que tange o §6º, que passou a prever que o 
benefício especial é opção que importa ato jurídico perfeito, vá implicar em maior 
segurança para os servidores, porque a legislação pode ser alterada, e se for 
alterada de modo que se violem os direitos adquiridos e os atos jurídicos perfeitos 
(independentemente da lei chamá-los assim) os servidores deverão buscar o Poder 
Judiciário contra medidas administrativas ou legislativas que violem seus direitos.  

 
A questão é: a lei não é imutável, não há como assegurar que até o 

servidor preencher os requisitos para se aposentar, essas regras, bem como as 
regras de aposentadoria, não serão modificadas. Em suma, o Poder Judiciário 
poderá ter que atuar, se provocado, se alguma mudança futura violar direito 
adquirido ou ato jurídico perfeito. 

 
Ademais, outra alteração realizada pela Emenda Constitucional nº 

103/2019, alcançou o §15 do art. 40 da Constituição Federal1, definindo que o 
regime de previdência complementar do servidor público federal será efetivado por 
intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade 
aberta de previdência complementar (antes da EC 103/2019, o texto constitucional 
previa que seriam apenas entidades fechadas de previdência complementar e de 
natureza pública), não mais se exigindo a natureza pública das entidades. 

 
Nesse sentido, a MP 1.119/2022 promoveu alteração da Lei nº 

12.618/2012 ao novo preceito constitucional trazido pela EC 103/2019. Sendo 
assim, houve a supressão da expressão "natureza pública" no texto da Lei nº 
12.618, de 20122, alinhando-o ao texto da Emenda Constitucional nº 103/2019. 

                                                           
1 § 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios 
somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado 
por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de 
previdência complementar. (redação conferida pela EC 103/2019). 
2  Redação do §1º do Art. 4º da Lei nº 12.618/2022, anterior à MP 1.119/2022: § 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. 
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Em razão dessa adaptação também houve a alteração na redação do 

inciso I do art. 8º da Lei nº 12.618/2012, onde estava antes previsto que as 
entidades fechadas de que trata a referida lei submetem-se às demais normas de 
direito público exclusivamente no que se refere à “submissão à legislação federal 
sobre licitação e contratos administrativos”, passou a prever “submissão à 
legislação federal sobre licitação e contratos administrativos aplicável às empresas 
públicas e sociedades de economia mista”. 

 
Diante do exposto, conclui-se que é preciso extrema cautela para 

avaliar as vantagens e desvantagens em migrar, avaliando caso a caso, 
dependendo das expectativas e planos de cada servidor. Como as regras de 
aposentadoria foram modificadas pela EC 103/2019, o cálculo do benefício especial 
também foi “adaptado” a estas mudanças, o que tornou o cálculo do benefício 
especial mais desfavorável quando comparado ao cálculo de quem migrou sob a 
égide da regra anterior. Conforme demonstrado, além das adaptações necessárias, 
o novo regramento trazido pela MP 1.119/2022, ao imputar aos que migrarem em 
2022 o Tt de 520, criou algumas distorções mais desfavoráveis, sobretudo para as 
mulheres, para os professores e professoras da educação infantil e fundamental, 
bem como para os servidores com deficiência, ou servidores que exerçam atividade 
de risco, ou aqueles cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 
prejudicam a saúde ou a integridade física. 

 
Segue análise para apreciação superior.  
 

Brasília/DF, 26 de maio de 2022. 
 

  À apreciação superior. 

 
ALESSANDRA DAMIAN CAVALCANTI PAULO CUNHA DE CARVALHO 
OAB/DF 17.717     OAB/DF 26.055 
 
  Ciente. De acordo. 
 

Brasília/DF, 26 de maio de 2022. 
 
 

THALES FREITAS ALVES 
Diretor de Assuntos Jurídicos 

SINDIRECEITA 
 

 

ALESSANDRA DAMIAN 
CAVALCANTI
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