
Professor Inácio Magalhães Filho

Reforma Previdenciária - Previdência, 

Cálculo de Aposentadorias e Pensões 

dos Servidores Públicos –

EC n.º 103/2019



Normas Constitucionais

Constituição Federal de 1988

Emendas Constitucionais

n.o 03/1993

n.o 19/1998

n.o 20/1998

n.o 34/2001

n.o 41/2003

n.o 47/2005

n.o 70/2012

n.o 77/2014

n.o 88/2015 

n.o 101/2019

n.o 103/2019

IMF



IMF

Normas Federais

Lei Complementar n.o 152/2015

Lei n.º 8.112/1990

Lei n.º 8.213/1991

Lei n.o 9.717/1998

Lei n.o 9.784/1999

Lei n.o 10.887/2004

Lei n.o 12.618/2012

Lei n.o 13.135/2015

Lei n.o 13.328/2016

Lei n.o 13.464/2017

Lei n.o 13.655/2018

Lei n.o 13.846/2019

NT n.º 49.616/2021-ME



IMF

Normativos Federais

Decreto n.o 3.048/1999

Decreto n.º 8.145/2013

Decreto n.o 10.410/2020

Portaria n.o 1.348/2019 – ME 

Portaria n.o 154/2008 – MPS

Instrução Normativa n.o 05/2020 – ME

Orientação Normativa n.o 02/2009 – SPS/MPS

Nota informativa SEI n.º 33.521/2020 – ME

Nota técnica SEI n.o 12.212/2019 – ME

Nota técnica SEI n.o 193/2020 – ME

Ofício SEI circular n.o 064/2019/DIRBEN/INSS

Despacho n.º 846/2021/Sprev/SEPRT - ME

Outros normativos correlatos



Constitucionalização/Desconstitucionalização 

do Direito Administrativo e Previdenciário

IMF

Aposentadorias e Pensões

Limite remuneratório

Acumulação de cargos, proventos e vencimentos

Readaptação 

Equiparação de filho para pensão 

Vacância por utilização de tempo de contribuição em cargo 

público



IMF

Espécies de interpretação

Autêntica

Doutrinária

Jurisprudencial

Normativa / Administrativa

Gramatical / Literal

Histórica/ Dogmática

Lógico-sistêmica

Teleológica



*compatibilidade de horário

Acumulação de Cargos Públicos

IMF

Art. 37, XVI, CF/88

Professor + Professor

Professor + Técnico ou Científico

Área da saúde + Área da saúde

Militar das Forças Armadas da área de saúde + Área de saúde

Militar dos Estados e Distrito Federal

Art. 95, parágrafo único, I, CF/88

Juízes + Magistério

Art. 128, §5º, II, “d”, CF/88

Membros do Ministério Público + Magistério



Art. 37, §§10 e 14 da EC n.o 103/2019

Acumulação de Remunerações

IMF

Proventos com vencimentos

Vencimentos com vencimentos

Proventos com proventos

Proventos com subsídio

Proventos com salário

Proventos com pensão

Pensão com pensão

Proventos com benefício RGPS



Limites Remuneratórios

IMF

Regra

Constitucional

Exceções

Constitucionais

Jurisprudenciais

Administrativas

Teto subsídio de Ministro do STF 

R$ 39.293,32

Resolução n.os 13 e 14/2006 – CNJ 

Temas 359, 377, 384 – STF

Acórdão n.º 504/2018 – P/TCU

Acórdão n.º 1.092/2019 – P/TCU

Portaria n.º 4.975/2021-ME



Licenças, Afastamentos e Cessões

IMF

Manutenção ou concessão de benefícios financeiros

Contribuição previdenciária – incidência

Base de cálculo

Responsabilidades

ON n.o 02/2009 SPS/MPS, arts. 11, 29, 31 ao 35



Art. 194, CF/88

Emendas Constitucionais n.os 20/1998, 41/2003, 47/2003 e 103/2019 

Seguridade Social



Regimes Previdenciários

IMF

RGPS

Regime Geral de Previdência Social

Art. 201, CF/88

RPPS

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis

Art. 40 c/c o Art. 149, §1° da CF/88

RPC

Regime de Previdência Complementar

Art. 40 §§14 e 15 c/c o Art. 202 da CF/88

SPSM

Sistema de Proteção Social dos Militares

Art. 40, §20 c/c o Art. 142, §3º, X da CF/88; Art. 22, XXI da EC n.o 103/2019 

e      Lei n.o 13.954/2019



Servidor Comissionado

IMF

Regime jurídico

RJU

Aposentadoria, Pensão e outros

RGPS

Contribuição previdenciária

Base de cálculo



Regime de Previdência Complementar –

RPC

à luz da EC n.o 103/2019

IMF

Disciplina constitucional

Patrocinadores, Participantes, Dependentes e Assistidos

Planos de benefícios

Custeio

Entidades de previdência complementar

Lei n.o 12.618/2012

Funpresp-Exe e Funpresp-Jud

Benefício especial



Lei n.o 9.717/1998

Emendas Constitucionais n.os 20/1998 e 103/2019

Benefícios Previdenciários – RPPS

IMF

Aposentadoria

Pensão



Segurados do RPPS

IMF

Filiação

Exclusiva
Servidor Público titular de cargo 

efetivo, ativo e inativo, e seus 

pensionistas

Automática
Exercício das atribuições do cargo 

de que é titular (segurado 

obrigatório)

Segurado facultativo Veda filiação ao RGPS

Inscrição

Automática
Posse no cargo efetivo (concurso 

público)

Perda da qualidade de segurado
Exoneração ou morte (pensão aos 

dependentes)



Averbação de Tempo de Serviço Prestado

Aposentadoria / Contribuição

Serviço Público / Efetivo exercício / Carreira

Tempo militar: Forças Armadas, Polícia e Corpo de Bombeiros

Tempo fictício

Desaverbação /Renúncia /Desaposentação /Exclusão

Efeitos jurídicos e/ou financeiros / Marco temporal



Direito Adquirido

IMF

Art. 3º da EC n.o 103/2019

Servidores Federais, Estaduais, Distritais e Municipais

Novo servidor



Modalidades

IMF

Invalidez

Simples Qualificada

Compulsória

Voluntária

Tempo de contribuição Idade

Diferenciada de Professor

Especiais – EC n.o 47/2005

Deficiente Atividades de risco

Condições prejudiciais à 

saúde e à integridade física

Regras de transição

Emendas Constitucionais n.os 41/2003, 47/2005 e 70/2012

Tempo de contribuição Professor

Integrais Reduzidos

– Idade –

Integrais Reduzidos

– Idade –



IMF

IMF

Regras
Gerais



IMF

IMF

Aposentadorias
Regras Gerais (Art. 10)

Compulsória: 75 anos

Média – Art. 26 da EC n.º 103/2019

60% da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações 

adotados como base para contribuições aos regimes de previdência social ou da base 

para contribuições dos militares correspondentes a cem por cento do período 

contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se 

posterior àquela competência, acrescidos de 2% para cada ano que exceder o tempo de 

20 anos de contribuição

Poderão ser excluídas da média das contribuições que resultem em redução do valor do 

benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a 

utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo supra 

ou ao RGPS, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos 

proventos de inatividade das atividades militares de que tratam os Arts. 42 e 142 da 

Constituição Federal (Art. 26, §6º)

Observação

O resultado da média deverá ser multiplicado pelo tempo de contribuição do servidor, 

dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro



IMF

IMF

22

Aposentadoria
Compulsória - Diferenças

Tempo contributivo Tempo contributivo

Média das 80%

maiores

contribuições*

Média de 100% das 

contribuições*

60% + 2% 

para cada ano 

que exceder o 

tempo de 20 

anos de 

contribuição

TC

20

Como era Como passou a ser

Idade: 75 anos Idade: 75 anos

Cálculo dos proventos: 

média – Lei n.o 10.887/2004

Cálculo dos proventos: 

média – Art. 26 da EC n.o 103/2019

X X



IMF

IMF

Aposentadorias
Regras Gerais (Art. 10)

Antes do servidor ser aposentado por incapacidade permanente deverá ser avaliado se é possível a 

readaptação para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nesta condição, desde 

que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do 

cargo de origem.

Tempo contributivo

60% + 2% para cada ano 

que exceder o tempo de 

20 anos de contribuição

* Desde a competência de julho de 1994 ou do início da contribuição, se posterior àquela competência

Média de 100% das 

contribuições*

Incapacidade
Decisão da junta médica oficial deverá constatar a 

incapacidade permanente do servidor para o trabalho

Observação

No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença 

profissional e de doença do trabalho, a aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média 

aritmética.

X

Cálculo dos Proventos

Média – Art. 26 da EC n.o 103/2019



IMF

IMF

Aposentadoria
Por incapacidade - Diferenças

Como era Como passou a ser

Invalidez permanente
Incapacidade permanente para o 

trabalho

Integralidade dos proventos nos casos 

de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave

Integralidade da média em caso de 

acidente de trabalho, de doença 

profissional e de doença do trabalho

Readaptação rígida Readaptação elástica

Incidência de PSS nos proventos e 

pensão sobre o valor que exceder o 

teto do RGPS

Incidência de PSS nos proventos e 

pensão sobre o valor que exceder o 

teto do RGPS

Beneficiário portador de doença 

incapacitante, incidência do PSS 

sobre o valor dos proventos e da 

pensão que supere o dobro do limite 

do RGPS

Não há mais



IMF

IMF

Aposentadorias
Regras Gerais (Art. 10)

Voluntária

Regra Geral

Idade Tempo de 

contribuição

Serviço 

Público

Cargo 

efetivo

62 anos – Mulher

65 anos – Homem
25 anos 10 anos 5 anos

Policiais, Agentes Penitenciários e 

Socioeducativos

Idade Tempo de 
contribuição

Tempo 

policial

Cargo efetivo 

dessas 
carreiras

55 anos 30 anos 25 anos 5 anos

Professor

Idade Tempo de 

contribuição

Serviço 

Público

Cargo 

efetivo

57 anos – Mulher

60 anos – Homem
25 anos 10 anos 5 anos

Agentes químico, físicos e biológicos

Idade Tempo de 

contribuição

Serviço 

Público

Cargo 

efetivo

60 anos 25 anos 10 anos 5 anos

Cálculo dos Proventos

Média – Art. 26 da EC n.o 103/2019



IMF

IMF

Regras
de Transição



IMF

IMF

Aposentadoria
Art. 4º 

Requisitos adicionais

20 anos de efetivo exercício no serviço público

5 anos de cargo efetivo

Mulher Homem



IMF

Aposentadoria
Art. 4º 

Requisitos adicionais

20 anos de efetivo exercício no serviço público

5 anos de cargo efetivo

Professora Professor



IMF

IMF

Cálculo de Proventos e Reajustes

Cálculo dos Proventos

Média – Art. 26 da EC n.o 103/2019

Exceção: Integralidade/Paridade – Conceito

Ingresso Vinculação ao RPC Idade

Até 31/12/2003 Não
62 anos – Mulher

65 anos – Homem

57 anos – Professora

60 anos – Professor

Remuneração

Conceito: O valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes 

do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais 

permanentes, observados os seguintes critérios

Se o cargo estiver sujeito a variações na carga 

horária – média aritmética simples dessa carga 

horária proporcional ao número de anos completos 

de recebimento e contribuição, contínuos ou 

intercalados, em relação ao tempo total exigido para 

a aposentadoria

Se as vantagens pecuniárias permanentes forem  

variáveis (desempenho, produtividade ou similares) 

– média aritmética simples do indicador, 

proporcional ao número de anos completos de 

recebimento e de respectiva contribuição, contínuos 

ou intercalados, em relação ao tempo total exigido 

para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total 

de instituição da vantagem



IMF

IMF

Aposentadoria
Art. 20 

Critérios a serem cumpridos

Idade Tempo de 

contribuição

Serviço 

Público

Cargo efetivo Pedágio

57 anos – Mulher

60 anos – Homem

30 anos

35 anos 20 anos 5 anos

100% do tempo 

que faltaria para 

aposentadoria 

em 14/11/2019
52 anos – Professora

55 anos – Professor

25 anos

30 anos

Cálculo dos proventos – Art. 26, §3º, I

100% da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações 

adotados como base para contribuições aos regimes de previdência social ou da base para 

contribuições dos militares do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou 

desde o início da contribuição, se posterior àquela competência

Exceção: Integralidade/Paridade – Conceito

Ingresso Vinculação ao RPC

Até 31/12/2003 Não



IMF

IMF

Aposentadoria Especial
Art. 21  

Exposição a Agentes Químicos, Físicos e Biológicos prejudiciais à saúde

Requisito Idade
Tempo de 

contribuição

Tempo de 

efetiva 

exposição

Somatório
Serviço 

Público

Cargo

efetivo

Atividades que tenham 

sido exercidas com efetiva 

exposição a agentes 

nocivos químicos, físicos 

e biológicos prejudiciais à 

saúde, ou associação 

desses agentes, vedada a 

caracterização por 

categoria profissional ou 

ocupação e 

enquadramento por 

periculosidade

XX XX 15 66

20 anos 5 anos
XX XX 20 76

XX XX 25 86

Cálculo dos Proventos

Média – Art. 26 da EC n.o 103/2019



IMF

IMF

Aposentadoria Especial
Art. 22 

Servidor com deficiência

Requisito Idade
Tempo de 

contribuição
Grau

Serviço 

Público

Cargo 

efetivo

Deficiência 

atestada por 

equipe 

multiprofissional

Não exige
25 anos, se homem

20 anos, se mulher
Grave

10 anos 5 anosNão exige
29 anos, se homem

24 anos, se mulher
Moderada

Não exige
33 anos, se homem

28 anos, se mulher
Leve

60 anos, se homem

55 anos, se mulher

15 anos de 

contribuição e de 

deficiência

-

Média – Art. 26 da EC n.o 103/2019 c/c LC n.o 142/2013

100% da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base 

para contribuições aos regimes de previdência social ou da base para contribuições dos militares do 

período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior 

àquela competência, se aposentado com grau de deficiência, ou 70% da média + 1% por cada                

12 contribuições se aposentado por idade



IMF

IMF

Contribuição ao RPPS

RPPS da União

Faixa salarial (R$) Alíquota normal Alíquota efetiva

Até 1 salário mínimo (SM) 7,5% 7,5%

1.212,01 a 2.427,35 9,0% 7,5 a 8,25%

2.427,36 a 3.641,03 12,0% 8,25 a 9,5%

3.641,04 a 7.087,22 14,0% 9,5 a 11,69%

7.087,23 a 12.136,79 14,5% 11,69 a 12,86%

12.136,80 a 24.273,57 16,5% 12,86 a 14,68%

24.273,58 a 47.333,46 19,0% 14,68 a 16,79%

Acima de 47.333,46 22,0% + de 16,79%



IMF

IMF

34

Abono de 
Permanência



IMF

IMF

Abono de Permanência

Percepção

Mudança de cargo efetivo Aposentadoria especial

Há necessidade de opção?

Averbação tardia



IMF

IMF

Abono de Permanência

Direito Adquirido - Art. 3º, §3º da EC n.o 103/2019

Cumprido, até 13/11/2019, uma das seguintes regras de aposentadoria:

Art. 2º da EC n.o 41/2003

Art. 40, §1º, inciso III, “a” da CF/88

Arts. 3º e 6º da EC n.o 41/2003

Art. 3º da EC n.o 47/2005

Art. 8º da EC n.o 103/2019

Requisito:

Cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos 

dispostos nos Arts. 4º, 5º, 10, 20, 21 e 22 da EC n.o 103/2019

Art. 8º da EC n.o 103/2019

Requisito:

Cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos 

dispostos nos Arts. 4º, 5º, 10, 20, 21 e 22 da EC n.o 103/2019



IMF

IMF

Pensão



IMF

IMF

Regra Geral – Art. 23

*Desde a competência julho de 1994 ou do início da contribuição, se posterior àquela competência

Observação

Não tem reversão de cota

Manutenção de 100% da pensão

quando o número de dependentes for 

igual ou superior a cinco

Regra

Servidor 

Aposentado

Servidor 

Ativo

Base de Cálculo

Proventos

Proventos se fosse 

aposentado por 

incapacidade 

permanente

Tempo contributivo

Média de 100% das 

contribuições*

60% + 2% para cada ano 

que exceder o tempo de 

20 anos de contribuição

Cota familiar

50% da base de 

cálculo

Cota adicional por 

dependente

10% da base de cálculo 

por dependente

Rateio nos termos da 

Lei n.o 8.112/1990+

x



IMF

IMF

Exemplo 1
Servidor ativo ou aposentado com 3 dependentes

Base de cálculo

ATIVO

Calcula os “proventos” 

se for aposentado por 

incapacidade 

permanente

R$ 10.000,00 R$ 5.000,00

R$ 1.000,00

R$ 8.000,00R$ 1.000,00

R$ 1.000,00
APOSENTADO

Proventos de 

Aposentadoria

Cota Familiar

(50% da base de cálculo)

Cota adicional por 

dependente

(10% da base de cálculo)

Valor da Pensão

Rateio nos termos da 

Lei n.o 8.112/1990

+ =



IMF

IMF

Exemplo 2
Se um dos dependentes perde a qualidade de beneficiário

Base de cálculo

ATIVO

Calcula os “proventos” 

se for aposentado por 

incapacidade 

permanente

R$ 10.000,00 R$ 5.000,00

R$ 1.000,00

R$ 7.000,00R$ 1.000,00

R$ 1.000,00
APOSENTADO

Proventos de 

Aposentadoria

Cota Familiar

(50% da base de cálculo)

Cota adicional por 

dependente

(10% da base de cálculo)

Valor da Pensão

Rateio nos termos da 

Lei n.o 8.112/1990

+ =



IMF

IMF

Exemplo 3 
Servidor ativo com 3 dependentes

Base de cálculo

ATIVO

Calcula os “proventos” 

se for aposentado por 

incapacidade 

permanente

Média

R$ 3.000,00
R$ 1.500,00

R$ 300,00

R$ 2.400,00R$ 300,00

R$ 300,00

Cota Familiar

(50% da base de cálculo)

Cota adicional por 

dependente

(10% da base de cálculo)

Valor da Pensão

Rateio nos termos da 

Lei n.o 8.112/1990

+ =



IMF

Exceção 1 – Art. 23 

*Desde a competência julho de 1994 ou do início da contribuição, se posterior àquela competência

Tem 

beneficiário 

inválido ou 

deficiente

Servidor 

Aposentado

Servidor 

Ativo

Base de Cálculo

Proventos

Proventos se for 

aposentado por 

incapacidade 

permanente

Tempo contributivo

Média de 100% das 

contribuições*

60% + 2% para cada ano 

que exceder o tempo de 

20 anos de contribuição

100% até o 

TETO do 

RGPS

Cota familiar

(50% do valor que 

exceder ao TETO)

Cota adicional por 

dependente

(10% do valor que 

exceder ao TETO)

Observação

Não havendo mais dependente inválido 

ou com deficiência, o valor da pensão 

será recalculado na forma da regra 

geral

+ +

x



IMF

IMF

Exemplo 4
Servidor ativo ou aposentado com 2 dependentes

10% do valor que exceder 

ao TETO por dependentes
50% do valor que 

exceder ao TETO

R$ 1.456,39

Base de cálculo

ATIVO

Calcula os “proventos” 

se for aposentado por 

incapacidade 

permanente

R$ 10.000,00 R$ 7.087,22

R$ 291,28
R$ 9.126,17

R$ 291,28
APOSENTADO

Proventos de 

Aposentadoria

100% do teto RGPS Valor da Pensão

Rateio nos termos da 

Lei n.o 8.112/1990

+ =+



IMF

IMF

Exemplo 5
Se o dependente inválido ou deficiente perde a qualidade de beneficiário

Base de cálculo

ATIVO

Calcula os “proventos” 

se for aposentado por 

incapacidade 

permanente

R$ 10.000,00

APOSENTADO

Proventos de 

Aposentadoria

Valor da Pensão

=+

Cota Familiar

(50% da base de cálculo)

Cota adicional por 

dependente

(10% da base de cálculo)

R$ 5.000,00 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00



IMF

Acumulação de Pensão
Art. 24

OBS.: Não se aplicam as regras supra se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes de 13/11/2019

Vedação

É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, 

no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor 

decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do Art. 37 da CF/88

Permissões

1 Pensão de cônjuge (RPPS) + 1 pensão de outro regime (RPPS-RGPS-Militar)

1 Aposentadoria (RPPS ou RGPS) + 1 pensão militar

1 Pensão de cônjuge (RPPS – RGPS) + 1 Aposentadoria (RPPS – RGPS) ou inatividade militar

Benefício mais 

vantajoso

Acima de 4SM

Entre 3 e 4SM

Entre 2 e 3SM

Entre 1 e 2SM

Até 1SM

+

10%

20%

40%

60%

100%



IMF

IMF

Exemplo 1
Servidor aposentado com pensão de cônjuge de R$ 6.000,00

Acima de R$ 4.848,01

R$ 3.636,01

R$ 2.424,01

R$ 1.212,01

R$ 0,01

R$ 4.848,00

R$ 3.636,00

R$ 2.424,00

R$ 1.212,00

+
Aposentadoria

R$ 8.000,00

Pensão

R$ 2.781,60

10%

20%

40%

60%

100%



IMF

IMF

Prescrição/Descrição
Atos sujeitos a registro

Fiscalização da legalidade

Prazo inicial (alteração valor proventos/benefícios)

Definição de efeitos patrimoniais

Prescrição nos controles interno e externo da Administração Pública

Suspensão e interrupção da prescrição

Súmula Vinculante n.º 03/STF

Tema 445/STF



IMF

IMF

Reajuste dos benefícios 
previdenciários

Paridade

RGPS



IMF

IMF

Questões
1. O que é doença profissional, do trabalho e acidente do trabalho para 

fins de aposentadoria por incapacidade à luz da EC n.o 103/19?

2. Qual a distinção entre o instituto da readaptação (agora 

constitucionalizado) e o previsto nos regimes jurídicos dos entes 

federados?

3. Quais os requisitos para a aposentadoria compulsória à luz da EC 

n.º 103/19 e da jurisprudência do TCU, bem como o critério de cálculo 

e reajuste?

4. De acordo com as novas regras constitucionais para o RPPS da União, 

qual é a porcentagem máxima de partida tanto para homem quanto 

para mulher no cálculo dos proventos?

5. Quais são os novos critérios de cálculo das pensões?

6. Quais são as regras de acumulação de pensão com benefícios 

previdenciários?

7. Para fins de pensão, o que significa dependente inválido ou com 

deficiência intelectual, mental ou grave? (avaliação biopsicossocial –

equipe multiprofissional e interdisciplinar)



IMF

IMF

Questões

8. Para fins de aposentadoria de servidor com deficiência, a EC n.º 103/19

exige avaliação prévia biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional.

O que caracteriza a avaliação e qual a norma que ser deve ser utilizada?

9. Quais os dispositivos da EC n.º 103/19 que reafirmaram a aproximação

entre o RGPS e RPPS?

10.Como fica a situação de um servidor que ingressou em cargo efetivo em

município sem RPPS até 31/12/2003, e, sem solução de continuidade,

assumiu cargo efetivo em um estado ou União, para fins de regras

previdenciárias?

11.Qual é o conceito de remuneração do servidor no cargo efetivo para fins

de direito adquirido? Quais as inovações constitucionais acerca do tema?

12.O tempo em disponibilidade pode ser contado para quais efeitos?

13.O §5º do art. 201, da CF/88, veda a filiação ao RGPS, na qualidade de

contribuinte facultativo, de pessoa participante de RPPS. Assim sendo,

indaga-se se essa regra é absoluta ou comporta exceções.



IMF

IMF

Questões
14.O art. 35, inciso I, alínea “a”, revogou expressamente o §21 do art. 40,

que assegurava unidade da CPS dos servidores incapacitados até o

dobro do limite do RGPS. Pergunta-se se essa regra está sujeita ao

princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.

15. Quais as regras da EC n.º 103/19 que se aplicam imediatamente aos

entes subnacionais?

16.Previsão de nulidade de aposentadoria concedida ou que venha a ser

concedida por RPPS com contagem recíproca no RGPS mediante

tempo de serviço sem recolhimento da respectiva contribuição ou da

correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável à

época do exercício da atividade. Dispositivo controverso? À luz dessa

regra, indaga-se: como proceder diante de averbações contrárias a

essa norma constitucional?

17.A EC n.º 103/19 admite a possibilidade de desaverbação do tempo de

contribuição?

18.Como fica o critério, o valor e a responsabilidade de pagamento de

auxílio-reclusão e o salário-família?



IMF

IMF

Questões
19.Como será aplicada a nova tabela de contribuição para os inativos e

pensionistas da União, tendo em vista que tal tributo somente incide

sobre o que exceder o limite do RGPS?

20.A vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou

vinculada ao exercício de função de confiança ou cargo comissionado

à remuneração do cargo efetivo e a garantia de manutenção das já

concedidas até a EC, aplica-se ao art. 193 da Lei n.º 8.112/90?

21.Quais são as aposentadorias especiais previstas para o RPPS na EC

n.º 103/19?

22. Os titulares de cargo efetivo e os empregados de estatais que se

aposentarem serão desligados automaticamente?

23.Como ficam as complementações de aposentadorias existentes antes

da EC n.º 103/19?

24.Em que hipóteses haverá aplicação da aposentadoria compulsória por

idade a servidores/empregados públicos?

25.Quais os efeitos da alteração do conteúdo do §2º do art. 40, da

CF/88?



IMF

IMF

Questões
26.Identificar as modificações e as consequências na nova redação do art.

40, com a redação da EC n.º 103/19.

27.Qual a natureza do ato legislativo que estabelecerá regras e condições

para acumulação de benefícios previdenciários?

28.Qual o ato legislativo que estabelecerá o tempo de duração da pensão

por morte e das cotas individuais por dependentes até a perda dessa

qualidade e sua qualificação, e as condições necessárias para

enquadramento?

29.Em que situações a EC n.º 103/19 admite que a porcentagem única

começa a partir dos 15 anos de contribuição?

30.Qual o valor mínimo assegurado para a pensão no RPPS?

31. Qual o conceito da expressão remuneração que deve ser aplicado

no caso de readaptação? Ex: oficial de justiça/ agente de segurança

32.Qual o valor mínimo e máximo assegurado aos novos servidores do

RPPS, mantida a remuneração do cargo de origem?

33.Como fica o artigo 191 da Lei n.º 8.112/90 ante a EC n.º 103/19?



IMF

IMF

Questões

34.Qual a relevância jurídica da EC n.º 103/19 ter elevado a estatura da Lei

n.º 9.717/98 para status de Lei Complementar?

35.Ante a extinção da sanção de aposentadoria compulsória a magistrados

e membros do Ministério Público, quais as penas que podem ser

aplicadas a esses agentes públicos?

36.Defina o que é tempo contributivo e tempo fictício.

37.Qual o critério de reajuste de pensão segundo a EC n.º 103/19?

38.A EC n.o 103/19 limita todos os proventos a 100% da média?

39.Quais são as regras para aposentadorias especiais?



IMF

IMF

Questões para emissão de parecer

1. Servidor público, aprovado em concurso público, foi nomeado para o

cargo público e no prazo legal tomou posse e simultaneamente entrou

em exercício. Sete dias depois, veio a falecer em face de suicídio. A

remuneração do cargo efetivo assumido era de R$ 6.000,00.

Considerando que esse era o primeiro trabalho do servidor e que era

casado há 10 meses, esposa com 27 anos, e deixou um filho menor

com 1 ano de idade, indaga-se: haverá possibilidade de concessão de

pensão? Para os dois dependentes? Por quanto tempo e qual o valor?



IMF

IMF

Questões para emissão de parecer

2. Servidor público faleceu em atividade em março de 2021, portanto sob

a égide da EC n.º 103/2019. Esse servidor possuía direito adquirido a se

aposentar na forma do art. 3º da EC n.º 47/2005, por ter cumprido, até a

data de publicação dessa norma, os requisitos exigidos. Considerando

que o servidor no momento do falecimento percebesse a seguinte

remuneração: Vencimento de R$ 4.000,00 + Gratificação geral de 100%

sobre o vencimento = R$ 4.000,00 + VPNI de R$ 2.000,00 + R$ 5.000,00

de Função de confiança; que deixou dois dependentes -

cônjuge/companheira de 44 anos de idade e relação de mais de 10 anos

- e filho inválido/deficiente, indaga-se como ficará o direito a eventual

pensão e o valor.



IMF

IMF

Questões para emissão de parecer

3. Servidora tinha 60 anos de idade no dia 13/11/2019. Possuía na

mesma data, 25 anos de serviço prestado, sem ter tempo averbado,

sempre no mesmo cargo público. Essa servidora solicita concessão do

abono de permanência a contar da data de publicação da EC n.º

103/2019. Ela possui direito? Em 30/01/2022, requer aposentadoria

com fundamento no direito adquirido. Esclareça acerca do pleito da

agente pública e seus desdobramentos em eventual cálculo de

proventos.



IMF

IMF

Questões para emissão de parecer

4. Servidora pública de órgão da União, ocupante do cargo de Técnico

Judiciário, com direito adquirido a aposentar antes da EC n.º 103/2019

e percebendo abono de permanência, assume cargo efetivo de Analista

Judiciário, após aprovação em concurso público. A remuneração

permanente no cargo de técnico é de R$ 10.000,00 e a do de analista é

de R$ 11.000,00. Ao assumir a novel função solicita a concessão do

abono de permanência. Pergunta-se: ela faz jus?



IMF

IMF

Destaques
1) Averbação de tempo de contribuição

A) Na averbação de tempo de contribuição ao RGPS, se ausente a

discriminação de salários de contribuição em algumas competências a

partir de julho de 1994, o valor do salário-mínimo será considerado para o

cálculo do benefício previdenciário, nos termos do §2º do art. 36 do Decreto

n.º 3.048/1999, a seguir transcrito?

B) Se o valor do salário-mínimo for considerado quando não houver a

discriminação do salário de contribuição na CTC, o INSS terá que certificar esse

valor na Certidão?

C) Na averbação de tempo de contribuição ao RPPS, se ausente a

discriminação de remunerações de contribuição em algumas competências a

partir de julho de 1994, o valor da remuneração do servidor no cargo efetivo

será considerado para o cálculo do benefício previdenciário, nos termos do §2º do

art. 1º da Lei n.º 10.887/2004, a seguir transcrito?



IMF

IMF

Destaques

D) Em se tratando de aluno-aprendiz, é notório que não houve contribuição

previdenciária, mas será considerado o valor do salário-mínimo para o cálculo do

benefício previdenciário? O INSS terá que discriminar os salários de contribuição,

ainda que inexistentes, referentes ao tempo de estudo?

E) No que tange aos militares, se não houve contribuição para fins de

aposentadoria a partir da competência julho de 1994, teremos que oficiar ao Órgão

emissor da Certidão de Tempo de Serviço Militar, solicitando-lhe a discriminação

dos valores referentes à base de cálculo da contribuição se esta fosse obrigatória

à época da prestação do serviço militar, tendo em vista a previsão de

compensação do §9º-A do art. 201 da CF/1988, a seguir transcrito? (*as

observações foram acrescentadas ao texto constitucional para uma leitura mais

célere)



IMF

IMF

Destaques

2) Possibilidade de revisão das parcelas incorporadas em decorrência do exercício de

cargo em comissão ou de função comissionada, isto é de quintos/décimos, que foram

concedidas há mais de 5 (cinco) anos e, principalmente, devida à Decisão do STF (RE

638.115). E, igualmente, saber qual o critério a ser considerado na atualização das

parcelas de quintos, ou seja, se os períodos de exercício de CJ/FC, quando da

atualização de parcelas, obrigatoriamente, deve ser levado em consideração, tão

somente, os períodos de exercício de CJ/FC que sejam superiores às

parcelas incorporadas, tendo em vista o estabelecido no parágrafo 4.º, do art. 3º, da Lei

n.º 8.911/1994 (que definiu os critérios de incorporação das parcelas de quintos), ou

deve-se adotar o critério conforme consignado por meio do Acórdão 2285/2007, ou seja

sem expurgos de exercícios de FC/CJ, independentemente do nível do CJ/FJ

exercidos.



IMF

IMF

Destaques
3) Declaração de vacância por posse em cargo inacumulável em outra esfera e

estando o servidor em estágio probatório.

4) Forma de aplicação de decisões judicias aos juízes classistas, no tocante a PAE ,

índices e outros de direito, casos práticos que ensejam dúvidas quando da

aplicabilidade das decisões judiciais.

5) Cálculo dos proventos, em caso de óbito em atividade, após EC n.º 103/2019.

6) No afastamento de servidor para o exercício de mandato eletivo de prefeito, as

contribuições previdenciárias devem, obrigatoriamente, ser recolhidas ao Regime

Próprio de Previdência Social (RPPS), independentemente da escolha pela

remuneração do cargo de origem ou do eletivo. No caso dos valores previdenciários

terem sido recolhidos inadequadamente para o Regime Geral da Previdência Social

(RGPS), como a administração deste Tribunal deve proceder, se a Prefeitura foi

oficiada e permanece silente? A administração pode acionar a AGU para buscar os

recolhimentos? É possível averbar esse tempo de contribuição para o RGPS?



IMF

IMF

Destaques

7) Servidor pede licença para tratar de interesses particulares, ainda, no órgão de

origem. Lá permanece 3 anos licenciado, de 2005 a 2008. Nesse intervalo

procedeu recolhimentos para o RGPS, por um período, tendo realizado averbação

no TRT de origem de acordo com o entendimento firmado na Nota Técnica n.º

172/14/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. Comentar essa decisão, se o entendimento

do órgão de origem está correto. O servidor quer realizar os recolhimentos

previdenciários do período restante da Licença para tratar de interesses

particulares. Questiona se pode adotar o mesmo procedimento recolhendo para o

RGPS.

8) Servidor possui tempo de serviço militar averbado. Agora requer que seja

considerado para fins de aposentadoria que a ponderação do tempo militar em

condições de insalubridade, seja devidamente certificada pelo órgão de origem.



IMF

IMF

Crédito
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