
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro

Migração para o Regime de Previdência Complementar

Considerações

Diante da nova janela de migração para o Regime de Previdência Complementar -
RPC, aberta até 30 de novembro de 2022 pela Lei nº 14.463, de 27/10/22, a DS/RJ
dirige-se a seus filiados para tecer algumas considerações a respeito do tema a fim de
orientá-los minimamente para uma tomada de decisão consciente.

Preliminarmente registre-se que a DS/RJ não opina sobre a conveniência ou não
da adesão ao RPC, pois entende que esta opção é de responsabilidade estritamente
individual.

Há hoje no serviço público federal dois universos de Auditores Fiscais elegíveis
para a migração, a saber:

Universo A
Auditores Fiscais que ingressaram (tomaram posse) no

serviço público até 31/12/2003

Este universo de Auditores Fiscais é regido pelas normas anteriores à Emenda
Constitucional nº 41, de 31/12/2003 e podem aposentar-se com integralidade e paridade,
preceito relativizado com a instituição do Bônus de Eficiência pela Lei nº 13.464/2017.
Este grupo de Auditores Fiscais quando aposentados permanecem sujeitos às normas
que regem a vida funcional dos servidores ativos, sendo seus proventos atrelados às
normas que venham a alterar a estrutura da carreira ou de sua remuneração, sendo esta
reajustada na mesma data e com os mesmos índices dos servidores ativos.

Universo B
Auditores Fiscais que ingressaram (tomaram posse) no

serviço público entre 01/01/2004 até 03/02/2013

Este universo de Auditores Fiscais perdeu o direito de aposentar-se com
integralidade e paridade com a publicação da Emenda Constitucional nº 41, de
31/12/2003, sendo suas aposentadorias regidas pelos dispositivos da Lei nº 10.887, de
21/06/2004. Os Auditores Fiscais que compõem este universo têm seus proventos de
aposentadoria calculados com base nas 80% maiores remunerações utilizadas como
base de cálculo da contribuição previdenciária desde a competência julho/94, se adquiriu
direito à aposentadoria até a publicação da Emenda Constitucional 103/19 ou com base
em 100% das remunerações utilizadas como base de cálculo da contribuição
previdenciária desde a competência julho/94, se não possui direito adquirido à
aposentadoria antes da publicação da Emenda Constitucional 103/19.

Universo C
Auditores Fiscais que ingressaram (tomaram posse)

No serviço público a partir de 04/02/2013



Com a entrada em vigor em 04/02/2013, por força da publicação da PORTARIA
MPS/PREVIC/DITEC Nº 44, do Regime de Previdência Complementar – RPC, instituído
pela Lei nº 12.618, publicada em 05/02/2012, foi criada uma nova classe de Auditores
Fiscais, a qual passou a contribuir para a previdência apenas sobre o teto do Regime
Geral de Previdência Social - RGPS. Este é também o teto dos proventos de
aposentadoria pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Este grupo de
Auditores Fiscais deverá aportar recursos em planos de previdência complementar com
vistas a complementar os proventos de aposentadoria.

Migração para o RPC

A migração para o RPC consiste basicamente no ato de abdicar do RPPS “pleno”,
com as características próprias descritas nos universos A e B, para o sistema híbrido
descrito no universo C, em que os proventos de aposentadoria do RPPS são limitados ao
teto do RGPS.

As regras de migração para o RPC estão disciplinadas nas Leis nº 12.618, de
02/05/2012 e nº 14.463, de 27/10/2022, esta última sendo a conversão em lei da MP
1.119, de 25/05/2022.

Na migração para o RPC o servidor abdica do RPPS “puro” e passa a ser regido
por um regime híbrido, com os proventos de aposentadoria do RPPS limitados ao teto do
RGPS.

Na migração para o RPC o servidor faz jus a um Benefício Especial, de natureza
compensatória, calculado de acordo com as disposições do art. 3º e parágrafos da Lei nº
12.618/2012.

A remuneração da aposentaria dos servidores que fizerem a opção pelo RPC será
calculada da seguinte forma: RPPS limitado ao teto do INSS + Benefício Especial
calculado com base nas remunerações utilizadas como base de cálculo das contribuições
previdenciárias a partir de julho/94 + benefícios decorrentes da adesão (se for o caso) à
FUNPRESP + Bônus de Eficiência

O recebimento do Bônus de Eficiência é garantido, na proporção prevista na tabela
“a” do anexo IV, da Lei nº 13.464/2017.

Aposentado/pensionista
Tempo como aposentado/pensionista (t1)

em meses
Percentual do Bônus (%)

T1 menor ou igual a 12 100
T1 maior que 12 menor ou igual a 24 92
T1 maior que 24 menor ou igual a 36 86
T1 maior que 36 menor ou igual a 48 79
T1 maior que 48 menor ou igual a 60 72
T1 maior que 60 menor ou igual a 72 65
T1 maior que 72 menor ou igual a 84 58
T1 maior que 84 menor ou igual a 96 51

T1 maior que 96 menor ou igual a 108 44
T1 maior que 108 35



Os Tribunais Superiores têm decidido que o pagamento do bônus não decorre do
preceito constitucional da paridade, mas sim de disposição de lei. Implica que também
por lei o Bônus de Eficiência pode deixar de ser pago aos aposentados.

O Benefício Especial é calculado no momento da aposentadoria segundo as
regras vigentes no momento da migração e é pago junto com os proventos de
aposentadoria. As remunerações recebidas entre julho/94 e o momento da migração,
serão atualizadas pelo IPCA até o momento da aposentadoria para o cálculo do BE.

A partir da aposentadoria o BE passa a ser reajustado pelo INPC

Vide Parecer AGU BBL – 06, de 31/05/2022

O valor do BE é simulado no SIGEPE segundo a seguinte fórmula: média
aritmética simples das 80% maiores bases de cálculo das contribuições desde julho/94
ou desde o ingresso do servidor se posterior a julho/94 menos o teto do RGPS,
multiplicado por um fator de conversão (FC), cujo numerador é o total de contribuições
(Tc) vertidas ao RPPS e cujo denominador é o total de contribuições (Tt) necessárias
para a aposentadoria (455 para os homens e 390 para as mulheres).

BE = (média-teto) x Tc/455 (homem)
BE = (média-teto) x Tc/390 (mulher)

O BE simulado por ocasião da migração não possui valor jurídico, sendo mero
subsídio para a tomada de decisão.

O SIGEPE não considera as contribuições anteriores a julho/94 no cálculo do Tc,
numerador do Fator de Conversão.

Diferentemente do Poder Judiciário e do Ministério Público, o Poder Executivo está
interpretando a forma de calcular o BE de forma menos favorável. Esta interpretação do
texto da lei é anti-isonômica face aos servidores do Poder Judiciário e do Ministério
Público e traz prejuízo aos servidores optantes do Poder Executivo.

O Poder Judiciário e o Ministério Público já orientaram administrativamente, por
meio da RESOLUÇÃO CONJUNTA STF/MPU 3, DE 20 DE JUNHO DE 2018, sobre a
regras a serem adotadas para o cálculo do BE, conforme art. 2º, § 3º, 6º e 7º e art. 3º:

Art. 2º.........

“§ 3º Para efeito de cálculo do Tc, será considerado todo o período contributivo
para os regimes próprios de que trata o caput, inclusive os períodos anteriores à
competência julho de 1994”

.......................................................
§ 6º A apuração do benefício especial será efetuada em processo administrativo

próprio.

§ 7º O valor do benefício especial será fornecido aos requerentes no prazo
máximo de 30 dias, nos termos do art. 106, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
independentemente da realização da opção prevista no § 1º do art. 1º.

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. § 1º Emitida a declaração, o interessado será
cientificado da decisão e o ato será publicado, conforme dispuser o normativo interno de
cada órgão do PJU, do MPU e do CNMP, com o respectivo registro em seus
assentamentos funcionais.

O BE tem natureza compensatória e não previdenciária, não incidindo sobre ele
contribuição previdenciária, mas incidindo Imposto de Renda.

Não constituindo provento de aposentadoria consoante entendimento da AGU,
consignado no Parecer AGU JL-03, de 18/05/2020, o BE não se beneficia de isenção do
IR no caso de Moléstia Grave.

Os proventos de aposentadoria do RPC são atualizados segundo as regras
aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

A opção pelo RPC é ato jurídico perfeito, irrevogável e irretratável.

No caso de adesão aos planos de benefícios oferecidos pela FUNPRESP pode-se
optar por alíquotas de 7,5, 8 e 8,5%. Até este limite haverá contrapartida de igual valor
vertida pela União.

O ato de migração deve ser precedido da comparação entre o valor dos proventos
de aposentadoria no RPC e o valor dos proventos de aposentadoria no RPPS. Para tanto
é necessário simular tanto o valor da aposentadoria no RPC quanto no RPPS.

São os seguintes os critérios elegíveis de aposentadoria

1.direito adquirido à aposentadoria com integralidade e paridade antes da publicação da
EC 103/19 (ingresso no serviço público até 31/12/03)

2.direito adquirido à aposentadoria com base na média das 80% maiores contribuições a
partir de julho/94 antes da publicação da EC 103/19 (ingresso no serviço público entre
01/01/2004 a 03/02/2013)

3.transição do art. 4º c/c art. 26 da EC 103/19 (Regra dos Pontos)

4.transição do art. 20 c/c art. 26 da EC 103/19 (pedágio 100%)

5.regra permanente do art. 40, III da CF e art. 10 c/c art. 26 da EC 103/19

A decisão de migração para o RPC não deve basear-se apenas nos valores
nominais obtidos nas simulações, mas também nas diferentes formas de reajuste e no
cenário de segurança jurídica e reajustes futuros.

A opção pelo RPC não implica adesão obrigatória à FUNPRESP. Se for de seu
interesse aderir, a FUNPRESP presta assessoramento gratuito.

Mesmo os servidores que não migrarem para o RPC podem aderir aos planos de
benefícios da FUNPRESP

A migração para o RPC traz um risco implícito para o RPPS à medida que sua
base de arrecadação se reduz com a migração, aumentando o déficit do RPPS e
estimulando sua extinção. Além disso, aumenta a possibilidade de instituição de alíquotas



extraordinárias para cobrir o déficit e redução do limite de isenção para incidência da
contribuição dos aposentados, hoje igual ao teto do RGPS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direito adquirido
O direito adquirido se perfaz com a aquisição de todos

os requisitos necessários à aposentadoria.

O direito adquirido não vincula o servidor. Estes poderão escolher a regra mais
benéfica entre a regra do direito adquirido, as regras de transição e a regra permanente.

EC 103/19, art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal
vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de
Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada,
a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses
benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional (13/11/19),
observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os
requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

§ 1º Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere
o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e
reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

Integralidade e paridade

Ingressos até 16/12/98

Emenda Constitucional 47/2005, art. 3º

Idade* Tempo de
contribuição

Tempo de
serviço
público

Tempo na
carreira

Tempo no
cargo

Homem 60 35 25 15 5
Mulher 55 30

*para cada ano de contribuição que exceder o tempo mínimo previsto, haverá a redução
de 1 ano na idade mínima.

Emenda Constitucional 41/2003, art. 2º

Idade* Tempo de
contribuição

Tempo no
cargo

Homem 53 35 5
Mulher 48 30

1.haverá um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data de publicação da EC 41/03, faltaria para atingir o limite de tempo de
contribuição



2.haverá uma redução dos proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado
em relação à idade 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres, na seguinte
proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para
aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;
II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na
forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.

Ingressos até 31/12/2003

Emenda Constitucional 41, art 6º

Idade* Tempo de
contribuição

Tempo de
serviço
público

Tempo na
carreira

Tempo no
cargo

Homem 60 35 20 10 5
Mulher 55 30

Média das remunerações

Ingressos entre 01/01/2004 e 03/02/2013

O cálculo e o reajuste dos proventos de aposentadoria serão feitos de acordo com
o art. 3º e o art. 15, da Lei nº 10.887, de 18/06/2004.

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de
cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da
Constituição Federa l e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas
como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve
vinculado, 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.

§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão
os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice
fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos
benefícios do regime geral de previdência social.

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de
sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º
desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que
se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os
beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e
pensões de acordo com a legislação vigente.

......................................................................................................................................

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2


Transição do art. 4º c/c art. 26 da EC 103/19
(Regra dos Pontos)

Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá
aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes
requisitos:

I-idade; II-tempo de contribuição; III-tempo de serviço público e IV-tempo no
cargo conforme tabela:

Idade* Tempo de
contribuição

Tempo de
serviço
público

Tempo no
cargo

Homem 61 35 20 5
Mulher 56 30

V-somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente
a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem,
observado o disposto nos §§ 2º e 3º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I
do caput será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois)
anos de idade, se homem.

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V
do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem)
pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

ano mulher homem

2019 86 96

2020 87 97

2021 88 98

....................... ................ ...................

2028 95 105

..................... ...........................

2034 99

2033 100



§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do
somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2º.

§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste
artigo corresponderão:

I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, observado o disposto no § 8º, para o servidor público que tenha
ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não
tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que
tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 4º,
57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se
homem; (integralidade e paridade)

Obs.: a regra do inciso não é elegível para os servidores que migrarem para o
RPC, segundo a SIGEP

II - ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não contemplado no
inciso I. (cálculo de acordo com o art. 26, da EC 103/19)

Obs.: a opção pela regra do inciso 2 acarreta uma redução na remuneração de 2%
por ano de contribuição inferior a 40 anos (art. 26, § 2º, I, da Ec 103/99).

.................................................................................................................................

Transição do art. 20 c/c art. 26 da EC 103/19

(pedágio 100%)

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime
Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data
de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente
quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I-idade; II-tempo de contribuição; III-tempo de serviço público e IV-tempo no
cargo conforme tabela:

Idade* Tempo de
contribuição

Tempo de
serviço
público

Tempo no
cargo

Homem 60 35 20 5
Mulher 57 30

V-período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de
contribuição

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo
corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo
efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A716
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A716


art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º; (integralidade e paridade).

Obs.: a regra do inciso não é elegível para os servidores que migrarem para o
RPC, segundo a SIGEP

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de
Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei. (cálculo de acordo com o art. 26,
da EC 103/19)

Obs.: na opção pela regra do inciso 2 os proventos de aposentadoria do servidor
corresponderão à média aritmética simples das remunerações adotados como base para

as contribuições a regime próprio de previdência social, atualizados monetariamente,
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência

julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência (art. 26,
§ 3º, I, da EC 103/99).

Note que neste caso o valor dos proventos de aposentadoria no RPPS calculados
pela média pode ser superior ao valor da última remuneração, se a escolha for pelo

critério da regra de transição do art. 20, da EC 103 (pedágio de 100%). Vejam que a EC
não limitou a média apurada à última remuneração do cargo, consoante o art. 26 c/c §3º,

inciso I. Não sei se foi intenção ou um cochilo do legislador.

..............................................................................................................................

Regra permanente

(art. 40, III da CF, art. 10 c/c art. 26 da EC 103/19)

Idade* Tempo de
contribuição

Tempo de
serviço
público

Tempo no
cargo

Homem 65 25 10 5
Mulher 62

CF, Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.           

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às
respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os
demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

EC 103, Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do
regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste
artigo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A716


§ 1º Os servidores públicos federais serão aposentados:

I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, se homem; e

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de
10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo
em que for concedida a aposentadoria;

§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste
artigo serão apurados na forma da lei.

EC 103, art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de
previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a
média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados
como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral
de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades
militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde
a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela
competência.

§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de
contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e
para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do
regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos
termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por
cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo
de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20
(vinte) anos de contribuição.

§ 7º Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados
nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social.

ATENÇÃO

1.Os servidores que migrarem para o RPC NÃO PODERÃO aposentar-se pelas regras
de transição previstas no art. art. 4º, §6º inciso I (regra de transição por pontos -
ingressos até 31/12/03) e art.20, §2º, inciso I (regra de transição pedágio 100% -
ingressos até 31/12/03) da EC nº 103/2019
2. Os servidores que migrarem para o RPC PODERÃO se aposentar pela regra do
Art.10, §1º, inciso I (regra permanente) da EC nº 103/2019.
3. Os servidores que migrarem para o RPC PODERÃO se aposentar pela regra do
art.4º, §6º, inciso II (regra de transição por pontos - ingressos após 01/01/04) da EC
nº 103/19.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A714.0


4. Os servidores que migrarem para o RPC PODERÃO se aposentar pela regra do
art.20, §2º, inciso II (regra de transição pedágio - ingressos após 01/01/04) da EC
nº103/2019.
5. O cálculo da aposentadoria pelas regras descritas em 2 e 3 é com base em 60% da
média das remunerações correspondentes a 100% de todo o período contributivo
desde 07/94 ou desde a competência do início da contribuição, acrescidos de 2% para
cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, até o limite 100%,
para o servidor público.
6. o cálculo da aposentadoria na regra descrita em 4 é com base na média de 100%
das remunerações a partir de julho/1994.

Vantagens reais e potenciais da migração
-Não incidência de contribuição social sobre o valor do Benefício Especial;
-Redução do valor da contribuição previdenciária;
-Atenua os redutores art. 23 (pensão por morte) e do art. 24 (acumulação de pensão),
da EC 103/19;
-Atenua o impacto de eventuais contribuições previdenciárias extraordinárias (art. 149,
§§ 1ºB e 1º C da CF c/c art. 9º, §8} da EC 103/19);
-Atenua o impacto de eventual redução da imunidade do art. 40, § 18 c/c art. 149, § 1ºA
da CF);
-Os benefícios originários da previdência complementar (Funpresp) é de natureza
privada, não entrando no cálculo do teto constitucional.

Desvantagens reais e potenciais da migração
-Os benefícios da aposentadoria da previdência complementar dependem da qualidade
da gestão das entidades gestoras;
-A aposentadoria complementar por invalidez ou pensão por morte é extinta em caso
de sobrevida, com concessão de renda em valores inferiores decorrentes do fundo
extraordinário;
-Alteração das regras previdenciárias do regulamento da Funpresp apenas por decisão
da Previc;
-Incidência de contribuição previdenciária sobre os benefícios pagos pela Funpresp;
-Possibilidade de criação de contribuição previdenciária extraordinária para cobertura
de déficit.

Obs.: Essa é uma livre interpretação do autor das regras aplicáveis à matéria e tem
a função de auxiliar o servidor em sua pesquisa para a tomada de decisão. Em
caso de dúvida relevante deve-se consultar formalmente os órgãos oficiais
intervenientes do processo.

Normas consultadas



Constituição Federal; Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003, 47/2005 e 103/2019;
Leis 10.887/2004, 12.618/2012 e 14.463/22; Pareceres AGU BBL/22 e JL-03/20; Parecer
SEI Nº 11054/2022/ME.

Texto organizado por Arnaud da Silva Diretor Adjunto da Diretoria de Aposentadorias e
Pensões da DS/RJ, a quem poderão enviar mensagens sobre eventuais omissões ou
incorreções encontradas no texto pelo e-mail arnaud.silva@yahoo.com.br
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