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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

(...) 

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.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:   (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, 
hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram 
a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 
2019) 

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 
(setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;                 (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) 

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.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores 
ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.    (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.    (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência 
social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.     (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição 
diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição 
diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos 
de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.   (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição 
diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.   
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da 
aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.     (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de 
mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a 
acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.    (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
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§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o 
benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a 
hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.    
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
estabelecidos em lei.      (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o 
disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.    (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.       (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da 
acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de 
previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma 
desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.       (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e 
critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social.    
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, 
regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, 
ressalvado o disposto no § 16.    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 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 dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 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.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente 
atualizados, na forma da lei.                  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que 
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com 
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.                (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003) 

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que 
tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um 
abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para 
aposentadoria compulsória.    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora 
desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão 
responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de 
que trata o § 22.    (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
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§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão 
que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 
desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005)     (Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)    (Vigência)    (Vide Emenda Constitucional 
nº 103, de 2019) 

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que 
já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, 
sobre:    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;    (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019) 

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

III - fiscalização pela União e controle externo e social;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos 
recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
103, de 2019) 

VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle 
interno e transparência;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou 
indiretamente, com a gestão do regime;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

IX - condições para adesão a consórcio público;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.    
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 

(...) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm#art1
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art35
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm#art1


 

5 

 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998 

DOU 16.12.98 

 

 
Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de 
transição e dá outras providências. 

        As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do  § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte emenda ao texto constitucional: 

        Art. 1º - A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 7º - .......................................................................... 

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

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

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 

.........................................................................." 

"Art. 37 - ............................................................................. 

§ 10 - É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a 
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos 
eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração." 

"Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos 
a partir dos valores fixados na forma do  § 3º: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei; 

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 
mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo 
servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. 
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§ 4º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física, definidos em lei complementar. 

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no  § 1º, III, "a", para 
o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 

§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais 
de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. 

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou 
ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no  § 3º. 

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para 
a concessão da pensão, na forma da lei. 

§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço 
correspondente para efeito de disponibilidade. 

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação 
de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e 
ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que 
couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de 
outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. 

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus 
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo 
regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o 
art. 201. 

§ 15 - Observado o disposto no art. 202, lei complementar disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência 
complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo 
efetivo. 

§ 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. 42 - ................................................................................. 

§ 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições 
do art. 14,  § 8º; do art. 40,  § 9º; e do art. 142,  §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142,  § 
3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 

§ 2º - Aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no art. 40,   §§ 7º e 
8º." 
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"Art. 73 - ............................................................................. 

§ 3º - Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e 
vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes 
do art. 40. 

.........................................................................." 

"Art. 93 - ........................................................................... 

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40; 

.........................................................................." 

"Art. 100 - ........................................................................ 

§ 3º - O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações 
definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado." 

"Art. 114 - ............................................................................ 

§ 3º - Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, "a", e II, e seus 
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir." 

"Art. 142 - ........................................................................... 

§ 3º - ................................................................................. 

IX - aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40,  §§ 7º e 8º; 

.........................................................................." 

"Art. 167 - .............................................................................. 

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, "a", e II, para a realização de despesas 
distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. 

.........................................................................." 

"Art. 194 - ........................................................ 

Parágrafo único - ............................................................. 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados." 

"Art. 195 - ........................................................... 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício; 

b) a receita ou o faturamento; 
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c) o lucro; 

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão 
concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 

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

§ 8º - O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que 
exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social 
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. 

§ 9º - As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da 
atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra. 

§ 10 - A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. 

§ 11 - É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, "a", e II deste artigo, para 
débitos em montante superior ao fixado em lei complementar." 

"Art. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no  § 2º. 

§ 1º - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral 
de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, definidos em lei complementar. 

§ 2º - Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior 
ao salário mínimo. 

§ 3º - Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. 

§ 4º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
definidos em lei. 

§ 5º - É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência. 

§ 6º - A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. 

§ 7º - É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: 

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os 
trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o 
produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

../../../Constituiçao.htm#art195§8
../../../Constituiçao.htm#art201


 

9 

 

§ 8º - Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

§ 9º - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na 
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei. 

§ 10 - Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de 
previdência social e pelo setor privado. 

§ 11 - Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária 
e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei." 

"Art. 202 - O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral 
de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei 
complementar. 

§ 1º - A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência 
privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. 

§ 2º - As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de 
benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos 
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. 

§ 3º - É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de 
patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. 

§ 4º - Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades 
fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. 

§ 5º - A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou 
concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. 

§ 6º - A lei complementar a que se refere o  § 4º deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das 
diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de 
decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação." 

        Art. 2º - A Constituição Federal, nas Disposições Constitucionais Gerais, é acrescida dos seguintes artigos: 

"Art. 248 - Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta 
do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os 
limites fixados no art. 37, XI. 

Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos 
respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de 
qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos. 

Art. 250 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, 
em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer 
natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo." 

        Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do 
regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido 
os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. 
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        § 1º - O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria integral e que opte por 
permanecer em atividade fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas 
no art. 40,  § 1º, III, "a", da Constituição Federal. 

        § 2º - Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no "caput", em termos integrais ou 
proporcionais ao tempo de serviço já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes,  
serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a 
concessão destes benefícios ou nas condições da legislação vigente. 

        § 3º - São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de publicação desta 
Emenda aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como àqueles que já 
cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 

        Art. 4º - Observado o disposto no art. 40,  § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente 
para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. 

        Art. 5º - O disposto no art. 202,  § 3º, da Constituição Federal, quanto à exigência de paridade entre a contribuição da 
patrocinadora e a contribuição do segurado, terá vigência no prazo de dois anos a partir da publicação desta Emenda, ou, caso ocorra 
antes, na data de publicação da lei complementar a que se refere o  § 4º do mesmo artigo. 

        Art. 6º - As entidades fechadas de previdência privada patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e 
sociedades de economia mista, deverão rever, no prazo de dois anos, a contar da publicação desta Emenda, seus planos de 
benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção, sendo seus dirigentes e os de suas 
respectivas patrocinadoras responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto neste artigo. 

        Art. 7º - Os projetos das leis complementares previstas no art. 202 da Constituição Federal deverão ser apresentados ao 
Congresso Nacional no prazo máximo de noventa dias após a publicação desta Emenda. 

        Art. 8º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela 
estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40,  § 3º, da 
Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e 
fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente:  
        I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 
        II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 
        III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
        a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
        b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, 
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. 
        § 1º - O servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos I e II, e observado o disposto no art. 4º 
desta Emenda, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: 
        I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
        a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 
        b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, 
     faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior; 
        II - os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a setenta por cento do valor máximo que o servidor poderia 
obter de acordo com o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso 
anterior, até o limite de cem por cento. 
        § 2º - Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 
        § 3º - Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de 
Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por 
cento. 
        § 4º - O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
que, até a data da publicação desta Emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por 
aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o 
acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério. 
        § 5º - O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para aposentadoria estabelecidas no "caput", 
permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas 
no art. 40,  § 1º, III, "a", da Constituição Federal. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003) 
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        Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela 
estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao 
regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes 
requisitos: 

        I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e 

        II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

        a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

        b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, 
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. 

        § 1º - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 
4º desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: 

        I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

        a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 

        b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, 
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior; 

        II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o 
"caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de 
cem por cento. 

        § 2º - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-
se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de 
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo 
exercício de atividade de magistério. 

        Art. 10 - O regime de previdência complementar de que trata o art. 40,  §§ 14, 15 e 16, da Constituição Federal, somente poderá 
ser instituído após a publicação da lei complementar prevista no  § 15 do mesmo artigo. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 
41, de 19.12.2003) 

        Art. 11 - A vedação prevista no art. 37,  § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, 
servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público 
de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais 
de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer 
hipótese, o limite de que trata o  § 11 deste mesmo artigo. 

        Art. 12 - Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as contribuições de que trata o art. 195 da Constituição Federal, 
são exigíveis as estabelecidas em lei, destinadas ao custeio da seguridade social e dos diversos regimes previdenciários. 

        Art. 13 - Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, 
esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta 
reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência 
social. 

        Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da 
Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser 
reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do 
regime geral de previdência social. 

        Art. 15 - Até que a lei complementar a que se refere o art. 201,   § 1º, da Constituição Federal, seja publicada, permanece em 
vigor o disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991, na redação vigente à data da publicação desta Emenda. 

../../TCE-RS%20-%20in%20company/emc41.htm#art10
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        Art. 16 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 17 - Revoga-se o inciso II do  § 2º do art. 153 da Constituição Federal. 

        Brasília, 15 de dezembro de 1998 

Mesa da Câmara dos Deputados: Mesa do Senado Federal: 

Deputado MICHEL TEMER 
Presidente 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente 

Deputado HERÁCLITO FORTES 
1o Vice-Presidente 

Senador GERALDO MELO 
1o Vice-Presidente 

Deputado SEVERINO CAVALCANTI 
2o Vice-Presidente 

Senadora JÚNIA MARISE  
2º Vice-Presidente  

Deputado UBIRATAN AGUIAR 
1o Secretário 

Senador RONALDO CUNHA LIMA 
1o Secretário 

Deputado NELSON TRAD 
2o Secretário 

Senador CARLOS PATROCÍNIO 
2o Secretário 

Deputado PAULO PAIM  
3º Secretário  

Senador FLÁVIANO MELO 
3o Secretário 

Deputado EFRAIM MORAIS 
4o Secretário 

Senador LUCÍDIO PORTELLA 
4o Secretário 

 

Este texto não substitui o publiacado no D.O.U. de 16.12.1998 
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003 

DOU 31.12.03 

 

 

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição 
Federal, revoga o inciso IX do § 3º do art. 142 da Constituição 
Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº  20, de 15 de 
dezembro de 1998, e dá outras providências. 

As MESAS da CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

        Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 37. ......................................... 

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

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e 
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como li-mite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos 
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Es-taduais e 
Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e 
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal, no âmbito do Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; 

........................................." (NR) 

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial 
e o disposto neste artigo. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a 
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; 

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

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas 
como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 

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

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: 

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data 
do óbito; ou 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2041-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37xi.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§7.
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II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da 
parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
estabelecidos em lei. 

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

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, 
observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência 
complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de 
contribuição definida. 

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

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na 
forma da lei. 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que 
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com 
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, 
a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. 

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de 
mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X." (NR) 

"Art. 42. ..................................................................... 

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

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do 
respectivo ente estatal." (NR) 

"Art. 48. ..................................................................... 

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

XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, 
§ 2º, I." (NR) 

"Art. 96. ..................................................................... 

..……......................................................................................... 

II - .............................................................................. 

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

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a 
fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; 

........................................................................................" (NR) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§8.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§15.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art42§2.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art48xv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art96iib.
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"Art. 149. ................................................................... 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício 
destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de 
cargos efetivos da União. 

........................................................................................" (NR) 

"Art. 201. ................................................................... 

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

§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda, garantindo-lhes acesso a 
benefícios de valor igual a um salário-mínimo, exceto aposentadoria por tempo de contribuição." (NR) 

        Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de 
opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com oart. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele 
que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de 
publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente: 

        I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 

        II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 

        III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 

        a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 

        b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, 
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso. 

        § 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos 
de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 1º, III, a, e § 5º da 
Constituição Federal, 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. 

        § 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 

§ 3º Na aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se 
homem, terá o tempo de serviço exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, 
contado com acréscimo de dezessete por cento, observado o disposto no § 1º deste artigo. 

        § 4º O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em 
cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a 
publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que 
se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º. 

        § 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas 
no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art149§1.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art201§12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§1iiia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§1ii
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        § 6º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal. 

        Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus 
dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, 
com base nos critérios da legislação então vigente. 

        § 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para 
aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, 
se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 
para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. 

        § 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos integrais ou 
proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus 
dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos 
para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente. 

        Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu 
art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o art. 40 da Constituição Federal com percentual igual ao estabelecido 
para os servidores titulares de cargos efetivos. 

        Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos proventos e das 
pensões que supere: 

        I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 
201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

        II - sessenta por cento do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 
201 da Constituição Federal, para os servidores inativos e os pensionistas da União. 

        Art. 5º O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição 
Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser 
reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do 
regime geral de previdência social. 

        Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas 
regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com 
proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, 
na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição 
Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: 

        I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 

        II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

        III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 

        IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 

        Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, 
XI, da Constituição Federal.   (Revogado pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que 
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se 
aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos 
de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art201
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art40§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37xi.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37xi.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc47.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40§1i
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aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 70, 
de 2012) 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta 
Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 70, de 2012) 

        Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos 
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e 
as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre 
que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma 
da lei. 

        Art. 8º Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o art. 37, XI, da Constituição Federal, será considerado, para os fins do 
limite fixado naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação desta Emenda a Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento, de representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço, 
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento da maior 
remuneração mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal a que se refere este artigo, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável 
este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. 

        Art. 9º Aplica-se o disposto no art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos vencimentos, remunerações e 
subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. 

        Art. 10. Revogam-se o inciso IX do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, bem como os arts. 8º e 10 da Emenda Constitucional 
nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 

        Art. 11. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, em 19 de dezembro de 2003. 

  

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Deputado JOÃO PAULO CUNHA 
Presidente 

Deputado INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 
1º Vice-Presidente 

Deputado LUIZ PIAUHYLINO 
2º Vice-Presidente 

Deputado GEDDEL VIEIRA LIMA  
1º Secretário 

Deputado SEVERINO CAVALCANTI 
2º Secretário 

Deputado NILTON CAPIXABA 
3º Secretário 

Deputado CIRO NOGUEIRA 
4º Secretário 

  

  MESA DO SENADO FEDERAL 

Senador JOSÉ SARNEY 
Presidente 

Senador PAULO PAIM 
1º Vice-Presidente 

Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS 
2º Vice-Presidente 

Senador ROMEU TUMA 
1º Secretário 

Senador ALBERTO SILVA 
2º Secretário 

Senador HERÁCLITO FORTES 
3º Secretário 

Senador SÉRGIO ZAMBIASI 
4º Secretário 

 Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 31.12.2003  
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47, DE 05 DE JULHO DE 2005 

DOU 06.07.05 

Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a 
previdência social, e dá outras providências. 

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º Os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 37. ................................................................................... 

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

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de 
caráter indenizatório previstas em lei. 

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, 
mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do 
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos 
Vereadores." (NR) 

"Art. 40. ................................................................................... 

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

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que 
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: 

I portadores de deficiência; 

II que exerçam atividades de risco; 

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 

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

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que 
superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 
desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante." (NR) 

"Art. 195. ................................................................................. 

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

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em 
razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão-deobra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de 
trabalho. 

..............................................................................................." (NR) 

"Art. 201. ................................................................................. 
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.......................................................................................................... 

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral 
de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. 

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

§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de 
baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo. 

§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes 
para os demais segurados do regime geral de previdência social." (NR) 

Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda. 

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras 
estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá 
aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a 
aposentadoria; 

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um 
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores 
falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. 

Art. 4º Enquanto não editada a lei a que se refere o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será computada, para efeito dos 
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput do mesmo artigo, qualquer parcela de caráter indenizatório, assim definida 
pela legislação em vigor na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 

Art. 5º Revoga-se o parágrafo único do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 

Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003. 

Brasília, em 5 de julho de 2005 
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012  

DOU 30.03.12 

  

Acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, 
para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos 
proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos 
que ingressaram no serviço público até a data da publicação 
daquela Emenda Constitucional. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A: 

"Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha 
ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se 
aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos 
de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo 
aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta 
Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores." 

Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões 
delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição 
Federal pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação 
desta Emenda Constitucional. 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de março de 2012. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2070-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm#art6a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 88, DE 7 DE MAIO DE 2015 

  

Altera o art. 40 da Constituição Federal, 
relativamente ao limite de idade para a 
aposentadoria compulsória do servidor público 
em geral, e acrescenta dispositivo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º O art. 40 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 40................................................................................... 

§ 1º ..................................................................................... 

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

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e 
cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 

............................................................................................... "(NR) 

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 100: 

"Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 
(setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal." 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, em 7 de abril de 2015. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2088-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40§1ii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart100
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

Publicado em: 13/11/2019 | Edição: 220 | Seção: 1 | Página: 1 
Órgão: Atos do Congresso Nacional 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 
 

Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de 
transição e disposições transitórias. 

 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
 
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 22. .................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, 
mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; 
................................................................................................................................." (NR) 
 
"Art. 37. .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
 
§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para 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. 
 
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de 
cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o 
rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 
 
§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por 
morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja 
prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social." (NR) 
 
"Art. 38. .................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado 
a esse regime, no ente federativo de origem." (NR) 
 
"Art. 39. .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício 
de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo." (NR) 
 
"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. 
 
§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 
 
I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
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insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para 
verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei 
do respectivo ente federativo; 
........................................................................................................................................... 
 
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. 
 
§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se 
refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de 
Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16. 
 
§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do 
respectivo ente federativo. 
 
§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios 
em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. 
 
§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e 
tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente 
submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 
 
§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e 
tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, 
de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso 
XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 
 
§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e 
tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas 
com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses 
agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. 
 
§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em 
relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. 
 
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de 
previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios 
previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. 
 
§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal 
auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do 
respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de 
que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. 
........................................................................................................................................... 
§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de 
aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente 
será contado para fins de disponibilidade. 
........................................................................................................................................... 
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§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência 
social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. 
 
§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de 
emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. 
 
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do 
respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes 
de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para 
o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o 
disposto no § 16. 
 
§ 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. 
............................................................................................................................................ 
§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o 
servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e 
que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no 
máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria 
compulsória. 
 
§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de 
um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, 
órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, 
observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o 
§ 22. 
 
§ 21. (Revogado). 
 
§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar 
federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de 
responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: 
I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência 
Social; 
II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; 
III - fiscalização pela União e controle externo e social; 
IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; 
V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e 
para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de 
qualquer natureza; 
VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial; 
VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios 
relacionados com governança, controle interno e transparência; 
VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições 
relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime; 
IX - condições para adesão a consórcio público; 
X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições 
ordinárias e extraordinárias." (NR) 
 
"Art. 93. .................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 



 

26 

 

VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-seá 
em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, 
assegurada ampla defesa; 
................................................................................................................................" (NR) 
 
"Art. 103-B. ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
§ 4º ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de 
registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência 
disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a 
remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 
................................................................................................................................." (NR) 
 
"Art. 109. ................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem 
parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual 
quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. 
................................................................................................................................" (NR) 
 
"Art. 130-A. ............................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
§ 2º ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da 
União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar 
e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou 
a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 
................................................................................................................................." (NR) 
 
"Art. 149. ................................................................................................................ 
 
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, 
contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos 
aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base 
de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. 
 
§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas 
poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. 
 
§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar 
o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos 
servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. 
 
§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída 
simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período 
determinado, contado da data de sua instituição. 
................................................................................................................................" (NR) 
 
"Art. 167. ................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
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XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização de 
recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos 
no art. 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do 
respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu 
funcionamento; 
XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as 
subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras 
federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras 
gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. 
................................................................................................................................" (NR) 
 
"Art. 194. ................................................................................................................ 
Parágrafo único. ..................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas 
para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, 
preservado o caráter contributivo da previdência social; 
................................................................................................................................." (NR) 
 
"Art. 195. ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas 
alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição 
sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; 
............................................................................................................................................ 
§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas 
diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da 
empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de 
bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do inciso I do caput. 
............................................................................................................................................ 
§ 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, 
na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" 
do inciso I e o inciso II do caput . 
............................................................................................................................................ 
§ 13. (Revogado). 
§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de 
Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal 
exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições." (NR) 
 
"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência 
Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: 
I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade 
avançada; 
........................................................................................................................................... 
 
§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, 
ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de 
contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos 
segurados: 
I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar; 
II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria 
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profissional ou ocupação. 
........................................................................................................................................... 
 
§ 7º ......................................................................................................................... 
I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se 
mulher, observado tempo mínimo de contribuição; 
II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, 
para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 
nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 
 
§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º será reduzido em 5 (cinco) anos, 
para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. 
 
§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e 
destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 
 
§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 
e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência 
social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação 
financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de 
contribuição aos demais regimes. 
 
§ 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, 
inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral 
de Previdência Social e pelo setor privado. 
............................................................................................................................................ 
§ 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, 
para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de 
informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no 
âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. 
§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de 1 (um) salário mínimo. 
§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos 
benefícios previdenciários e de contagem recíproca. 
§ 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de 
benefícios previdenciários. 
§ 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de 
economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o 
cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º 
do art. 40, na forma estabelecida em lei." (NR) 
 
"Art. 202. ................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 
§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas 
direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as 
entidades de previdência complementar. 
 
§ 5º A lei complementar de que trata o § 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas 
permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos 
de benefícios em entidades de previdência complementar. 
 
§ 6º Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das 
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diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que 
trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que 
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação." (NR) 
 
"Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, 
criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a 
partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do 
seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo. 
§ 1º Dos recursos mencionados no caput , no mínimo 28% (vinte e oito por cento) serão 
destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu 
valor. 
................................................................................................................................ 
§ 5º Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1º e seus 
resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e 
apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1º do art. 166." (NR) 
 
Art. 2º O art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Art. 76. .................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
§ 4º A desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições sociais 
destinadas ao custeio da seguridade social." (NR) 
 
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, 
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. 
 
§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões 
por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época 
em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. 
 
§ 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o 
servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base 
no disposto na alínea "a" do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a 
data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, 
de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência 
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria 
compulsória. 
 
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: 
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I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se 
homem, observado o disposto no § 1º; 
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem; 
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 
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. 
 
§ 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. 
 
§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos 
de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão: 
I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se 
homem; 
II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se 
homem; e 
III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se 
homem, a partir de 1º de janeiro de 2022. 
 
§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as 
pessoas a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será de 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 
(noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) 
ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se 
homem. 
 
§ 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; 
 
II - ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não contemplado no inciso I. 
 
§ 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não 
serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados: 
I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 6º; ou 
II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista 
no inciso II do § 6º. 
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§ 8º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos 
proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 6º ou no inciso I do § 2º do art. 
20, 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: 
 
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem 
essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que 
se deu a aposentadoria, considerando-se a 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; 
 
II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a 
indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o 
cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor atual 
de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da 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 percepção da vantagem. 
 
§ 9º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao 
respectivo regime próprio de previdência social. 
 
§ 10. Estende-se o disposto no § 9º às normas sobre aposentadoria de servidores públicos 
incompatíveis com a redação atribuída por esta Emenda Constitucional aos §§ 4º, 4º-A, 4º-B e 4º-C do art. 
40 da Constituição Federal. 
 
Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição 
Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 
52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente 
federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 
51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os 
sexos ou o disposto no § 3º. 
 
§ 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para 
os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de 
atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o 
tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. 
 
§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 
da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna 
relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 
 
§ 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 (cinquenta e dois) anos 
de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período 
adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 
de dezembro de 1985. 
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Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias 
concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional. 
 
Art. 7º O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações 
de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 
 
Art. 8º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, 
o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos 
termos do disposto nos arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um 
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade 
para aposentadoria compulsória. 
 
Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da 
Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, 
de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. 
 
§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser 
comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas 
e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos 
vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de 
benefícios. 
 
§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão 
por morte. 
 
§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade 
serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência 
social ao qual o servidor se vincula. 
 
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à 
da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de 
previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá 
ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. 
 
§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de deficit a implementação de 
segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de deficit. 
 
§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 
da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência 
social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da 
data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 
 
§ 7º Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão 
de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação 
específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. 
 
§ 8º Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 
(vinte) anos, nos termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição Federal. 
 
§ 9º O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes 
próprios de previdência social fica limitado ao prazo a que se refere o § 11 do art. 195 da Constituição. 
 
Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de 
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previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo. 
 
§ 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; 
 
II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiverem investidos, 
quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações 
periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria; 
ou 
 
III - compulsoriamente, na forma do disposto no inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição 
Federal. 
 
§ 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição 
distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da 
Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos: 
I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição 
Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 
52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente 
federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de 
contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os 
sexos; 
 
II - o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a 
agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a 
caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e 
cinco) anos de efetiva exposição e contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 
(cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria; 
 
III - o titular do cargo federal de professor, aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, aos 57 
(cinquenta e sete) anos, se mulher, com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 10 
(dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida 
a aposentadoria, para ambos os sexos. 
 
§ 3º A aposentadoria a que se refere o § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal observará 
adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, 
naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência 
social da União, vedada a conversão de tempo especial em comum. 
 
§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão 
apurados na forma da lei. 
 
§ 5º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o 
servidor federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do 
disposto neste artigo e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência 
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria 
compulsória. 
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§ 6º A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil do órgão a que se refere o 
inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, do policial dos órgãos a que se referem o inciso IV 
do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição 
Federal e dos ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo decorrente de 
agressão sofrida no exercício ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e 
equivalente à remuneração do cargo. 
 
§ 7º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao 
respectivo regime próprio de previdência social. 
 
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que 
tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14% (quatorze por cento). 
 
§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de 
contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros: 
 
I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais; 
II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos 
percentuais; 
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de 
dois pontos percentuais; 
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta 
e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo; 
V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual; 
VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo 
de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais; 
VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), 
acréscimo de cinco pontos percentuais; e 
VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais. 
 
§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma 
progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de 
valores compreendida nos respectivos limites. 
 
§ 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se 
aplica a legislação específica. 
 
§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput , com a redução ou a majoração 
decorrentes do disposto no § 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos 
Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da 
parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do 
valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis. 
 
Art. 12. A União instituirá sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e 
pensões dos segurados dos regimes de previdência de que tratam os arts. 40, 201 e 202 da Constituição 
Federal, aos benefícios dos programas de assistência social de que trata o art. 203 da Constituição 
Federal e às remunerações, proventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das atividades 
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militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, em interação com outras bases de 
dados, ferramentas e plataformas, para o fortalecimento de sua gestão, governança e transparência e o 
cumprimento das disposições estabelecidas nos incisos XI e XVI do art. 37 da Constituição Federal. 
 
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e os órgãos e entidades gestoras 
dos regimes, dos sistemas e dos programas a que se refere o caput disponibilizarão as informações 
necessárias para a estruturação do sistema integrado de dados e terão acesso ao compartilhamento das 
referidas informações, na forma da legislação. 
 
§ 2º É vedada a transmissão das informações de que trata este artigo a qualquer pessoa física 
ou jurídica para a prática de atividade não relacionada à fiscalização dos regimes, dos sistemas e dos 
programas a que se refere o caput . 
 
Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas 
remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor 
desta Emenda Constitucional. 
 
Art. 14. Vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa 
natureza, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão, por meio de opção expressa 
formalizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados. 
 
§ 1º Os segurados, atuais e anteriores, do regime de previdência de que trata a Lei nº 9.506, de 
30 de outubro de 1997, que fizerem a opção de permanecer nesse regime previdenciário deverão 
cumprir período adicional correspondente a 30% (trinta por cento) do tempo de contribuição que faltaria 
para aquisição do direito à aposentadoria na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e 
somente poderão aposentar-se a partir dos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade, se homem. 
§ 2º Se for exercida a opção prevista no caput , será assegurada a contagem do tempo de 
contribuição vertido para o regime de previdência ao qual o segurado se encontrava vinculado, nos 
termos do disposto no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. 
§ 3º A concessão de aposentadoria aos titulares de mandato eletivo e de pensão por morte 
aos dependentes de titular de mandato eletivo falecido será assegurada, a qualquer tempo, desde que 
cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os 
requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. 
§ 4º Observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal, o tempo de 
contribuição a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, assim 
como o tempo de contribuição decorrente das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal, que tenha sido considerado para a concessão de benefício pelos regimes a que se 
refere o caput não poderá ser utilizado para obtenção de benefício naqueles regimes. 
§ 5º Lei específica do Estado, do Distrito Federal ou do Município deverá disciplinar a regra de 
transição a ser aplicada aos segurados que, na forma do caput , fizerem a opção de permanecer no 
regime previdenciário de que trata este artigo. 
 
Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem; e 
II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 
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(oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 
1º e 2º. 
 
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II 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. 
 
§ 2º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório 
de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1º. 
 
§ 3º Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, 
se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, 
incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, 
se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o 
homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, 
se homem. 
 
§ 4º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na 
forma da lei. 
 
Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem; e 
II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem. 
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será 
acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem. 
§ 2º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade 
de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 
1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até 
atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem. 
§ 3º O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na 
forma da lei. 
 
Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de 
contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à 
aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem; e 
II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo 
que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de 
contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. 
 
Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de 
acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na 
forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 
29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 
Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao 
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Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá 
aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e 
II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos. 
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no 
inciso I do caput , será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de 
idade. 
§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei. 
 
Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7º 
do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data 
de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de 
idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de 
contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem. 
§ 1º Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de 
contribuição prevista nos §§ 1º e 8º do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria: 
I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a 
caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 
(vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
quando cumpridos: 
a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) 
anos de contribuição; 
b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) 
anos de contribuição; ou 
c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) 
anos de contribuição; 
II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e 
tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem. 
§ 2º O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei. 
 
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 - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem; 
III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 
(cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 
IV - 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 referido no 
inciso II. 
 
§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os 
sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos. 
 
§ 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 art. 40 da Constituição 
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Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o 
disposto no § 8º do art. 4º; e 
II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de 
Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei. 
 
§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será 
inferior ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado: 
I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º; 
II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista 
no inciso II do § 2º. 
 
§ 4º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao 
respectivo regime próprio de previdência social. 
 
Art. 21. 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 cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a 
caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o 
tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo 
efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de 
contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de: 
 
I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição; 
II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e 
III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição. 
 
§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório 
de pontos a que se refere o caput . 
 
§ 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei. 
 
§ 3º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e 
biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria 
profissional ou ocupação, na forma do § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal, as normas 
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, 
enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de 
previdência social. 
 
Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição 
Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou 
do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que 
cumpridos, no caso do servidor, 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, será concedida na forma da 
Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. 
 
Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação 
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interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 
 
Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de 
Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta 
por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito 
se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) 
pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento). 
 
§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis 
aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o 
número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco). 
 
§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou 
grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: 
 
I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a 
que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo 
de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e 
II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos 
percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite 
máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
 
§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou 
grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º. 
 
§ 4º O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a 
perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para 
enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 
§ 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição 
pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da 
legislação. 
 
§ 6º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o 
enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. 
 
§ 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada 
em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de 
Previdência Social e para o regime próprio de previdência social da União. 
 
§ 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação 
interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 
 
Art. 24. 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 Constituição Federal. 
 
§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: 
 
I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência 
social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões 
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decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; 
II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência 
social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime 
próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de 
que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou 
III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou 
de regime próprio de previdência social. 
 
§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor 
integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada 
cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 
I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) 
salários-mínimos; 
II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 
(três) salários-mínimos; 
III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 
(quatro) salários-mínimos; e 
IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. 
 
§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do 
interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. 
 
§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver 
sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 
 
§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 
15 do art. 201 da Constituição Federal. 
 
Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de 
Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da 
sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal. 
 
§ 1º Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, o prazo de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atingir a 
cobertura mínima de 50% (cinquenta por cento) dos trabalhadores de que trata o § 8º do art. 195 da 
Constituição Federal, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad). 
 
§ 2º Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo 
de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, 
cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o 
tempo cumprido após esta data. 
 
§ 3º Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser 
concedida por regime próprio de previdência social com contagem recíproca do Regime Geral de 
Previdência Social mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva 
contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época do 
exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. 
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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 nos 
casos: 
I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18; 
II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo; 
III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de 
Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e 
IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo. 
 
§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média 
aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º: 
I - no caso do inciso II do § 2º do art. 20; 
II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de 
trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. 
 
§ 4º O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1º do art. 10 
corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, 
multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do § 2º deste artigo, ressalvado o caso de 
cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais 
favorável. 
 
§ 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 
(quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1º 
do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. 
 
§ 6º Poderão ser excluídas da média as 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 a que se referem os §§ 2º e 5º, para a 
averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das 
atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal. 
 
§ 7º Os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados nos 
termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social. 
 
Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o 
inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que 
tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e 
quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social. 



 

42 

 

 
§ 1º Até que lei discipline o valor do auxílio-reclusão, de que trata o inciso IV do art. 201 da 
Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não 
podendo exceder o valor de 1 (um) salário-mínimo. 
§ 2º Até que lei discipline o valor do salário-família, de que trata o inciso IV do art. 201 da 
Constituição Federal, seu valor será de R$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). 
 
Art. 28. Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas 
serão de: 
I - até 1 (um) salário-mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento); 
II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), 9% (nove por cento); 
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), 12% (doze por 
cento); e 
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até o limite do salário de contribuição, 14% 
(quatorze por cento). 
§ 1º As alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de 
contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos 
limites. 
§ 2º Os valores previstos no caput serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor 
desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, 
aos quais se aplica a legislação específica. 
 
Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição 
Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber 
remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá: 
I - complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido; 
II - utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma 
competência em outra; ou 
III - agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para 
aproveitamento em contribuições mínimas mensais. 
 
Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos 
nos incisos I, II e III do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. 
 
Art. 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto 
no § 9º do art. 195 da Constituição Federal não se aplica a contribuições que substituam a contribuição 
de que trata a alínea "a" do inciso I do caput do art. 195 da Constituição Federal instituídas antes da data 
de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 
 
Art. 31. O disposto no § 11 do art. 195 da Constituição Federal não se aplica aos parcelamentos 
previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, sendo 
vedadas a reabertura ou a prorrogação de prazo para adesão. 
 
Art. 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata 
a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, esta será de 20% (vinte por cento) no caso das pessoas 
jurídicas referidas no inciso I do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. 
 
Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios e entidades abertas de previdência complementar na forma do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 
202 da Constituição Federal, somente entidades fechadas de previdência complementar estão 
autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas 
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direta ou indiretamente. 
 
Art. 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos 
segurados para o Regime Geral de Previdência Social, serão observados, até que lei federal disponha 
sobre a matéria, os seguintes requisitos pelo ente federativo: 
I - assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante 
a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes 
da sua extinção; 
II - previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios aos que 
tenham contribuído acima do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social; 
III - vinculação das reservas existentes no momento da extinção, exclusivamente: 
a) ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições 
ou à complementação de benefícios, na forma dos incisos I e II; e 
b) à compensação financeira com o Regime Geral de Previdência Social. 
 
Parágrafo único. A existência de superavit atuarial não constitui óbice à extinção de regime 
próprio de previdência social e à consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social. 
 
Art. 35. Revogam-se: 
 
I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal: 
a) o § 21 do art. 40; 
b) o § 13 do art. 195; 
 
II - os arts. 9º, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; 
 
III - os arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 
 
IV - o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. 
 
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: 
 
I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda 
Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32; 
 
II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da 
Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na 
data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende 
integralmente; 
 
III - nos demais casos, na data de sua publicação. 
 
Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data 
de sua publicação. 
Brasília, em 12 de novembro de 2019 
 
Mesa da Câmara dos Deputados Mesa do Senado Federal 
Deputado RODRIGO MAIA 
Presidente 
Senador DAVI ALCOLUMBRE 
Presidente 
Deputado MARCOS PEREIRA 
1º Vice-Presidente 
Senador ANTONIO ANASTASIA (....) 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

Mensagem de veto 

(Vide Decreto nº 357, de 1991) 

(Vide Lei nº 8.222, de 1991) 

 

(Vide Decreto nº 611, de 1992) 

(Vide Decreto nº 2.172, de 1997) 

(Vide Decreto nº 2.346, de 1997) 

(Vide Decreto nº 3.048, de 1999) 

(Vide Medida Provisória nº 291, de 2006) 

(Vide Lei nº 13.135, de 2015) 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências. 

         
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I DA FINALIDADE E DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis 
de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos 
familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. 
         

Art. 2º A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: 
I - universalidade de participação nos planos previdenciários; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; 

IV - cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos monetariamente; 

V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo; 

VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do 

segurado não inferior ao do salário mínimo; 

VII - previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional; 

VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da 

comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. 

        Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e 
municipal. 
         

Art. 3º Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social–CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que 
terá como membros: 

I - seis representantes do Governo Federal;         (Redação dada pela Lei nº 8.619,  de 1993)          
II - nove representantes da sociedade civil, sendo:       (Redação dada pela Lei nº 8.619, de 1993) 
 

a) três representantes dos aposentados e pensionistas;        (Redação dada pela Lei nº 8.619, de 1993) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.213-1991?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.213-1991?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.213-1991?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep381-91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep381-91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep381-91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0357.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0357.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0357.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8222.htm#aret19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8222.htm#aret19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8222.htm#aret19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0611.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0611.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2346.htm
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b) três representantes dos trabalhadores em atividade;        (Redação dada pela Lei nº 8.619, de 1993) 

c) três representantes dos empregadores.           (Redação dada pela Lei nº 8.619, de 1993) 

        § 1º Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os 
representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única 
vez. 
        § 2º Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos 
suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. 
        § 3º O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu Presidente, não podendo ser 
adiada a reunião por mais de 15 (quinze) dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. 
        § 4º Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu Presidente ou a requerimento de um terço de seus 
membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. 
        § 5º         (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        § 6º As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do 
Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. 
        § 7º Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é 
assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente 
podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. 
        § 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao 
exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Previdência 
Social. 
        § 9º O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta Lei. 
        Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social–CNPS: 
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social; 

II - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária; 

III - apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social; 

IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta 

orçamentária da 

Seguridade Social; 
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e 

orçamentos no âmbito da Previdência Social; 

VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social; 

VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, 

contratar auditoria externa; 

VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do 

Presidente do 

INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no art. 132; 
IX - elaborar e aprovar seu regimento interno. 

        Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. 
        Art. 5º Compete aos órgãos governamentais: 
I - prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, 

fornecendo inclusive estudos técnicos; 

II - encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2 (dois) meses do seu envio ao Congresso Nacional, a 

proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. 

        Art. 6º Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma Ouvidoria-Geral, cujas atribuições serão definidas em 
regulamento.         (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 
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         Art. 7º         (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31.8.01) 

        Art. 8º          (Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31.8.01) 

TÍTULO II DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Capítulo Único 
DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

        Art. 9º A Previdência Social compreende: 
I - o Regime Geral de Previdência Social; 

II - o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social. 

        § 1o  O Regime Geral de Previdência Social - RGPS garante a cobertura de todas as situações expressas no art. 1o 
desta Lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição 
para o trabalhador de que trata o § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.         (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 123, de 2006) 

        § 2º O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei especifica. 
 

TÍTULO III DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Capítulo I DOS BENEFICIÁRIOS 

        Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos 
termos das Seções I e II deste capítulo. 

Seção I Dos Segurados 
        Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:        (Redação dada pela Lei nº 
8.647, de 1993) 
I - como empregado:        (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993) 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço 

para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo 

extraordinário de serviços de outras empresas; 

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal 

ou agência de empresa nacional no exterior; 

d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a 

órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem 

residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva 

missão diplomática ou repartição consular; 

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais 

dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da 

legislação vigente do país do domicílio; 

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa 

domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital nacional; 

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em 

regime especial, e 

Fundações Públicas Federais.      (Incluída pela Lei nº 8.647, de 1993) 
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h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 

previdência social ;        

(Incluída pela Lei nº 9.506, de 1997) 

i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando 

coberto por regime próprio de previdência social;        (Incluída pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de 

previdência social;       (Incluído pela Lei nº 10.887, de 2004) 

II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito 

residencial desta, em atividades sem fins lucrativos; 

III -         (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)         IV -        (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)         

a) ;        (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999) 

        b)          (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999) 

        V - como contribuinte individual:        (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter 

permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 

4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou 

ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo;        (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 

2008) 

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo, em caráter permanente 

ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a 

qualquer título, ainda que de forma não contínua;       (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem 

religiosa;        (Redação dada pela Lei nº 10.403, de 8.1.2002) 

d) (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999) 

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, 

ainda que lá domiciliadoe contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;          

(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração 

de sociedade anônima,o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam 

remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção 

em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou 

administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;        

(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de 

emprego;       

(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou 

não;         (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza 

urbana ou rural definidosno Regulamento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9506.htm#art13%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9506.htm#art13%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9506.htm#art13%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm#art12art11ij
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm#art12art11ij
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm#art12art11ij
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art11vc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art11vc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art11vc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art11vc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art11vc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art11vc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art11vc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art11vc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art11vc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2


 

48 

 

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a 

ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição 

de:         (Redação dada pela 

Lei nº 11.718, de 2008) 

        a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou 
arrendatário rurais, que explore atividade:          (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;         (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;        (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) 

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e        

(Incluído pela Lei nº 

11.718, de 2008) 

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de 

que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.          

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

        § 1o  Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições 
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.        (Redação dada pela Lei nº 
11.718, de 2008) 
        § 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de 
Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. 
        § 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer 
atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições 
de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social.        (Incluído pela Lei nº 
9.032, de 1995) 
        § 4º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime 
Geral de Previdência Social-RGPS de antes da investidura.        (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        § 5o Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário 
Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, 
ainda que em regime especial, e fundações.       (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

        § 6o  Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) 
anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar.         (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008) 

        § 7o  O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de 
que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em 
períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse 
prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 
2013) 

        § 8o  Não descaracteriza a condição de segurado especial:        (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de 

imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado 

continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar;       (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 
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II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e 

vinte) dias ao ano;         (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em 

razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e       (Incluído pela Lei nº 

11.718, de 2008) 

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa 

assistencial oficial de governo;          (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou 

industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e        (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e       (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015) 

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos 

termos do § 12.       (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)      (Produção de efeito) 

        § 9o  Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se 
decorrente de:        (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de 

prestação continuada da Previdência Social;        (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV 

do § 8o deste artigo;        (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no 

ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;          (Redação dada pela Lei 

nº 12.873, de 2013) 

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais;         

(Incluído pela Lei nº 

11.718, de 2008) 

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa 

rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 

24 de julho de 1991;       (Incluído pela 

Lei nº 11.718, de 2008) 

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo;         (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) 

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser 

utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor 

benefício de prestação continuada da Previdência Social; e         (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social.        

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

        § 10.  O segurado especial fica excluído dessa categoria:       (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

        I – a contar do primeiro dia do mês em que:        (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 

desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8o deste artigo;         (Incluído pela Lei nº 

11.718, de 2008) 
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b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado 

o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9o e no § 12, sem prejuízo do disposto no art. 15;         (Redação dada pela Lei 

nº 12.873, de 2013) 

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; e         (Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) 

d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa 

individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo § 12;        (Incluído pela Lei nº 

12.873, de 2013)       (Produção de efeito) 

        II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder 
o limite de:       
 (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 7o deste artigo;        (Incluído pela Lei nº 11.718, 

de 2008) 

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9o deste artigo; e          (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) 

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8o deste artigo.       (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

        § 11.  Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que 
participe da atividade rural por este explorada.        (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

§ 12.  A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário 
individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, 
agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do 
inciso VII do caput e do § 1o, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo 
Município ou em Município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades.         (Incluído pela Lei nº 12.873, 
de 2013)        (Produção de efeito) 

§ 13.  (VETADO).       (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)       (Produção de efeito) 

§ 14.  O beneficiário do Seguro-Desemprego concedido nos termos do disposto na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, e da Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, é segurado obrigatório da previdência social, durante os meses de 
percepção do benefício.        
(Incluído pela Medida Provisória nº 905, de 2019) 

        Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social 
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.        (Redação dada pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99) 

        § 1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo 
Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades.       (Incluído pela 
Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

        § 2o Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro 
órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao 
regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição.       (Incluído pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99) 
        Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, 
mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do art. 11. 
        Art. 14. Consideram-se: 
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins 

lucrativos ou não, bemcomo os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional; 
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II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado 

doméstico. 

      Parágrafo único.  Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte individual e a pessoa física na 
condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a 
cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular 
de carreira estrangeiras.   (Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015) 
        Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: 

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;  (Redação dada pela Lei nº 13.846, 

de 2019) 

II - até doze meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida 

pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do 

SeguroDesemprego;         (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) 

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória; 

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso; 

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; 

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 

        § 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 
(cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. 
        § 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde 
que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 
        § 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. 
        § 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio 
da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos 
fixados neste artigo e seus parágrafos. 

 

Seção II 
Dos Dependentes 

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: 
 

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 

21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;            (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015)     (Vigência) 

II - os pais; 

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;           (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)    

(Vigência) 

IV -           (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes 
seguintes. 
 
§ 2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que 

comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento.        (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 
1997) 
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§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o 
segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. 

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. 

§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos 
fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à 
prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior 
ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 6º Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2º do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5º deste artigo, deverá 
ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito 
do segurado.   (Incluído pela Lei nº 
13.846, de 2019) 

§ 7º Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por 
sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, 
cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.   (Incluído pela Lei nº 
13.846, de 2019) 

Seção III 
Das Inscrições 

        Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. 

        § 1o Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver 
habilitado.      (Redação dada pela Lei nº 10.403, de 8.1.2002) 

§ 2º      (Revogado pela Medida Provisória nº 664, de 2014)         (Revogado pela Lei 3.135, 

de 2015)  

§ 3º      (Revogado pela Lei nº 11.718, de 2008) 

       § 4o  A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das 
informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o 
Município onde reside e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar.      
(Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013) 
        § 5o  O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que 
desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro 
outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado.     
 (Incluído Lei nº 11.718, de 2008) 

        § 6o      (Revogado pela Lei nº 12.873, de 2013)       (Produção de efeito) 

§ 7º Não será admitida a inscrição post mortem de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo.  
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)) 

Capítulo II 

DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 

Seção I Das Espécies de Prestações 

        Art. 18.  O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de 
eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: 
        I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art226%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art226%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art226%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art226%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10403.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm#art6iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm#art6iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm#art6iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm#art6iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm#art6iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art7iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art7iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art7iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art7iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art7iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art7iia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art63iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art63iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12873.htm#art63iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24


 

53 

 

b) aposentadoria por idade; 

c) aposentadoria por tempo  de contribuição;           (Redação dada pela Lei Complementar nº 123, de 2006)         d) 

aposentadoria especial; 

e) auxílio-doença; 

f) salário-família; 

g) salário-maternidade; 

h) auxílio-acidente; 

i) (Revogada pela Lei nº 8.870, de 1994) 

        II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte; 

b) auxílio-reclusão; 

        III - quanto ao segurado e dependente: 
a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

b) (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) 

c) reabilitação profissional. 

        § 1o  Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do art. 11 
desta Lei.           (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
        § 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este 
Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa 
atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado.           (Redação dada pela Lei nº 
9.528, de 1997) 

        § 3o  O segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou 
equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição.           (Incluído pela Lei Complementar nº 123, de 2006) 

§ 4º Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão ser solicitados, pelos interessados, aos Oficiais de 
Registro Civil das Pessoas Naturais, que encaminharão, eletronicamente, requerimento e respectiva documentação 
comprobatória de seu direito para deliberação e análise do Instituto Nacional do  Seguro  Social  (INSS), nos  termos  do 
regulamento.  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

        Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador 
doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade 
para o trabalho.           (Redação dada pela Lei Complementar nº 
150, de 2015) 

        § 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da 
saúde do trabalhador. 
        § 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e 
higiene do trabalho. 
        § 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a 
manipular. 
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        § 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe 
acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento. 
        Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinada atividade econstante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o 

trabalho é realizado ecom ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 

        § 1º Não são consideradas como doença do trabalho: 
a) a doença degenerativa; 

b) a inerente a grupo etário; 

c) a que não produza incapacidade laborativa; 

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é 

resultante deexposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. 

        § 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo 
resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social 
deve considerá-la acidente do trabalho. 
        Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: 
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte 

do segurado, pararedução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica 

para a sua recuperação; 

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;        d) ato de pessoa 

privada do uso da razão; 

        e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de 

força maior;         III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no 

exercício de sua atividade; 

        IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor 

capacitação damão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do 

segurado;         d)       (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) 

        § 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades 
fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 
        § 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de 
outra origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior. 
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        Art. 21-A.  A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza 
acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, 
decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da 
incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o 
regulamento.          (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

        § 1o  A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo 
de que trata o caput deste artigo.            (Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006) 

        § 2o  A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de 
cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho 
de Recursos da Previdência Social.          (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
        Art. 22.  A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de 
multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas 
reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social.          
 (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

        § 1º Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como 
o sindicato a que corresponda a sua categoria. 
        § 2º Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a 
entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o 
prazo previsto neste artigo. 
        § 3º A comunicação a que se refere o § 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do 
disposto neste artigo. 
        § 4º Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, 
das multas previstas neste artigo. 

        § 5o  A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do art. 21-A.           (Incluído pela Lei nº 
11.430, de 2006) 

        Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da 
incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for 
realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. 

Seção II Dos Períodos de Carência 

        Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário 
faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. 
        Parágrafo único.  (Revogado pela lei nº 13.457, de 2017) 

        Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 
períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: 
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; 

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.           

(Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994) 

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 

(dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; e   (Redação dada pela Lei 

nº 13.846, de 2019) 

IV - auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
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        Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em 

número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.          (Incluído pela Lei nº 

9.876, de 26.11.99)         Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das 

doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a 

cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;       (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 

2015) 

III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 

11 desta Lei;        IV - serviço social; 

V - reabilitação profissional. 

VI – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica.           (Incluído 

pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

        Art. 27.  Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:           (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 
150, de 2015) 

I - referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos 

segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos;           (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015) 

II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas 

para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados 

contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13.          

(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

Art. 27-A  Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, 
de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data 
da nova filiação à Previdência Social, com metade dos  períodos  previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta 
Lei.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Seção III Do Cálculo do Valor dos Benefícios 

Subseção I Do Salário-de- Benefício 

        Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de 
acidente do trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade, será calculado com base no salário-de-benefício. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
        § 1º      (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        § 2º      (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        § 3º      (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        § 4º      (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

         Art. 29. O salário-de-benefício consiste:      (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 
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I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores 

salários-decontribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator 

previdenciário;       (Incluído pela Lei nº 

9.876, de 26.11.99) 

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos 

maiores salários-decontribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.           (Incluído pela 

Lei nº 9.876, de 26.11.99)         § 1º        (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999) 

        § 2º O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do 
salário-decontribuição na data de início do benefício. 
        § 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, sobre os quais tenha incidido contribuições 
previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina).      (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994) 
        § 4º Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos salários-de-contribuição que 
exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao 
início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da 
empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria 
respectiva. 
        § 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será 
contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o 
cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao 
valor de 1 (um) salário mínimo. 

        § 6o  O salário-de-benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário-mínimo, ressalvado o 
disposto no inciso II do art. 39 e nos §§ 3o e 4o do art. 48 desta Lei.       (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

I -       (Revogado pela Lei nº 11.718, de 2008) 

II -       (Revogado pela Lei nº 11.718, de 2008) 

        § 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de 
contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do Anexo desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.876, 
de 26.11.99)        (Vide Decreto nº 3.266, de 1.999) 

        § 8o Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a 
partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
considerando-se a média nacional única para ambos os sexos.       (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

        § 9o Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados:       
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 
I - cinco anos, quando se tratar de mulher;       (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

II - cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 

de magistério naeducação infantil e no ensino fundamental e médio;        (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

III - dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 

de magistério naeducação infantil e no ensino fundamental e médio.        (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

§ 10.  O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-
contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média 
aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes.         (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 11.  (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
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§ 12.  (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 13.  (VETADO).         (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

        Art. 29-A.  O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os 
vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao 
Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.      (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) 
        § 1o O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado 
as informações previstas no caput deste artigo.      (Incluído pela Lei nº 10.403, de 8.1.2002)        

§ 2o  O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações 
constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios 
definidos pelo INSS.        (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008) 

§ 3o  A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, 
inclusive retificações de informações anteriormente inseridas,  fica condicionada à comprovação dos dados ou das 
divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento.       (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 
2008) 

§ 4o  Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados 
anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados 
após os prazos estabelecidos em regulamento.          (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

§ 5o  Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre 
remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob 
pena de exclusão do período.          
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008) 

        Art. 29-B. Os salários-de-contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de 
acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE.        (Incluído pela Lei nº 10.877, de 2004) 

Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela 
não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e 
de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for:         (Incluído pela Lei 
nº 13.183, de 2015) 

I - igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e 

cinco anos; ou         

(Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.         

(Incluído pela 

Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e 
idade.         (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 2º As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um ponto em:         
(Incluído pela Lei nº 

13.183, de 2015) 
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I - 31 de dezembro de 2018;         (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

II - 31 de dezembro de 2020;         (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

III - 31 de dezembro de 2022;         (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

IV - 31 de dezembro de 2024; e         (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

V - 31 de dezembro de 2026.         (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 3º Para efeito de aplicação do disposto no caput e no § 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da 
professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio será de, respectivamente, trinta e vinte e cinco anos, e serão acrescidos cinco pontos à soma da 
idade com o tempo de contribuição.         (Incluído pela 
Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 4º Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de 
requerer aposentadoria será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do 
cumprimento do requisito nos termos deste artigo.          
(Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 5º (VETADO).         (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015)      (Vigência) 

         Art. 30.       (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para fins de cálculo do salário-de-
benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º. (Restabelecido 
com nova redação pela Lei nº 9.528, de 
1997) 

Art. 32.  O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado 
com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no 
período básico de cálculo, observado o disposto no art. 29 desta Lei.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

I - (revogado);   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - (revogado);  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

a) (revogada);   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

b) (revogada);   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

III - (revogado).  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de 
contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das 
atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Subseção II Da Renda Mensal do Benefício 

        Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário-de-contribuição ou o 
rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do 
salário-de-contribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta Lei. 
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        Art. 34.  No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão 
computados:     (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição 

referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, 

sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no § 5o do art. 29-A;       

(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

II - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal 

do auxílio-acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos 

termos do art. 31;        (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 150, de 2015) 

III - para os demais segurados, os salários-de-contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente 

recolhidas.           

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        Art. 35.  Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as 
condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição 
no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da 
apresentação de prova dos salários de contribuição.       (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
        Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do 
benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de 
valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. 
        Art. 37.  A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no art. 35, deve ser reajustada como a dos 
benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor 
do benefício, a renda mensal que prevalecia até então.       (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
       Art. 38.  Sem prejuízo do disposto no art. 35, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os 
informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios.                 (Redação dada pela Lei Complementar nº 
150, de 2015) 

Art. 38-A  O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de 
Informações 

Sociais (CNIS), observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 17 desta Lei, e poderá firmar acordo de cooperação com o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, 
distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 1º O sistema de que trata o caput deste artigo preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá 
as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial, nos termos do disposto no regulamento.   
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sem prejuízo do 
disposto no § 4º deste artigo.  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 3o  O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e, 
se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
considerando, dentre outros, o que consta do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de que trata o art. 29-A desta Lei.                   (Incluído pela Lei nº 13.134, 
de 2015) 

§ 4º A atualização anual de que trata o § 1º deste artigo será feita até 30 de junho do ano subsequente.  (Incluído 
pela Lei nº 13.846, de 

2019) 

§ 5º É vedada a atualização de que trata o § 1º deste artigo após o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data 
estabelecida no § 4º deste artigo.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
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§ 6º Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de que trata o § 5º deste artigo, o segurado especial só poderá computar o 
período de trabalho rural se efetuados em época própria a comercialização da produção e o recolhimento da 
contribuição prevista no art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 38-B.  O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o art. 38-A para fins de comprovação 
do exercício da atividade e da condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar.               (Incluído pela Lei nº 
13.134, de 2015) 

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado 
especial ocorrerá, exclusivamente, pelas informações constantes do cadastro a que se refere o art. 38-A desta Lei.   
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da 
atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do art. 13 da Lei 
nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, na forma prevista no regulamento.    (Incluído pela Lei 
nº 13.846, de 2019) 

§ 3º Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o art. 38-A poderá ser realizado, atualizado e corrigido, sem 
prejuízo do prazo de que trata o § 1º deste artigo e da regra permanente prevista nos §§ 4º e 5º do art. 38-A desta Lei.   
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 4º Na hipótese de divergência de informações entre o cadastro e outras bases de dados, para fins de 
reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no art. 106 desta 
Lei.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 5º O cadastro e os prazos de que tratam este artigo e o art. 38-A desta Lei deverão ser amplamente divulgados 
por todos os meios de comunicação cabíveis para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência 
do referido cadastro e a obrigatoriedade de registro.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 39.  Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:   
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 
(um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de 
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual 
ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B 
desta Lei; ou   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que 

contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social. 

        Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) 
salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores ao do início do benefício.                      (Incluído pela Lei nº 8.861, de 1994) 
        Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu 
auxílio-doença, auxílioacidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.     (Vide Decreto nº 6.525, de 
2008)      (Vide Decreto nº 6.927, de 2009)     (Vide Decreto nº 7.782, de 2012)       (Vide Decreto nº 8.064, de 2013)     
(Vide Decreto nº 9.447, de 2018) 
        Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a Gratificação de Natal dos 
trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. 

Seção IV Do Reajustamento do Valor dos Benefícios 

          Art. 41.            (Revogado pela lei nº 11.430, de 2006) 

        Art. 41-A.  O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do 
salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice 
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Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.         
(Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006) 

        § 1o  Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-de-benefício na data do 
reajustamento, respeitados os direitos adquiridos.            (Incluído pela Lei nº 11.430, de 2006)        

        § 2o  Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do 
mês subseqüente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de 
pagamento. (Redação dada pelo Lei nº 11.665, de 2008). 

        § 3o  Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido 
entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subseqüente, 
observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento.          (Redação dada pelo Lei nº 11.665, de 
2008). 

        § 4o  Para os efeitos dos §§ 2o e 3o deste artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário 
normal de atendimento.           (Redação dada pelo Lei nº 11.665, de 2008). 

        § 5o  O primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo 
segurado, da documentação necessária a sua concessão.           (Incluído pelo Lei nº 11.665, de 2008). 

        § 6o  Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá 
ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com normas a serem baixadas 
pelo Ministério da Previdência 
Social.            (Incluído pelo Lei nº 11.665, de 2008). 

Seção V Dos Benefícios 

Subseção I Da Aposentadoria por Invalidez 
        Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 
segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 
        § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 
exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 
médico de sua confiança. 
        § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 
conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 
agravamento dessa doença ou lesão. 
        Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, 
ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo. 
        § 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a 
aposentadoria por invalidez será devida:           (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
a) ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do 

requerimento, se entre oafastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias;             (Redação 

Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar 

da data do início daincapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta 

dias.          (Redação Dada pela Lei nº 

9.876, de 26.11.99) 

        § 2o Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar 
ao segurado empregado o salário.       (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 
        § 3º          (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 
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§ 4º  § 4o  O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o 
disposto no art. 101 desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) 

§ 5º A pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4º deste artigo.               (Redação dada pela Lei nº 

13.847, de 

2019) 

        Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal 
correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 
33 desta Lei.           (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
        § 1º           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        § 2º Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez 
será igual ao do auxíliodoença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. 
        Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra 
pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). 
        Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo: 
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; 

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. 

        Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria 
automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. 
        Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte 
procedimento: 
        I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez 
ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará: 
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando 

se aposentou,na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade 

fornecido pela Previdência Social; ou 

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para os 

demais segurados; 

        II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando o segurado for 
declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem 
prejuízo da volta à atividade: 
a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade; 

b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) meses; 

c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual 

cessará definitivamente. 

Subseção II Da Aposentadoria por Idade 

        Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.            (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores 
rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII 
do art. 11.           (Redação Dada pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99) 
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        § 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de 
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por 
tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o 
período  a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.            (Redação dada pela Lei nº 11,718, de 
2008) 

        § 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas 
que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão 
jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.             
(Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008) 

        § 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto  
no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como 
segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.            (Incluído pela Lei nº 11,718, de 
2008) 
        Art. 49. A aposentadoria por idade será devida: 
        I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: 
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou 

b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo 

previsto na alínea "a";        II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. 

        Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, 
consistirá numa renda mensal de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um por cento) deste, por 
grupo de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. 
        Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha 
cumprido o período de carência e completado 70 (setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco) 
anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na 
legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início 
da aposentadoria. 

Subseção III Da Aposentadoria por Tempo de Serviço 

        Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que 
completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino. 
        Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no 
art. 33, consistirá numa renda mensal de: 
I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6% 

(seis por cento) deste,para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-

benefício aos 30 (trinta) anos de serviço; 

II - para o homem: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta) anos de serviço, mais 6% (seis 

por cento) deste, paracada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-

benefício aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço. 

        Art. 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria 
por idade, conforme o disposto no art. 49. 
        Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do 
correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que 
anterior à perda da qualidade de segurado: 
I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição Federal, ainda que 

anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade 

remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público; 

II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez; 
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III - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo;           (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha 

sido contado paraefeito de aposentadoria por outro regime de previdência social;              (Redação dada pela Lei nº 

9.506, de 1997) 

V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o 

enquadrava no art. 11desta Lei; 

VI - o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo 

segurado definido no artigo 11, inciso I, alínea "g", desta Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de 

carência.         (Incluído pela Lei nº 8.647, de 1993)         § 1º A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício 

da atividade não determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será admitida 

mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto 

no § 2º.            (Vide Lei nº 8.212, de 1991) 

        § 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será 
computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de 
carência, conforme dispuser o Regulamento. 

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou 
judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material 
contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força 
maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. 
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

        § 4º  Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que trata esta 
subseção, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do art. 
21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo.          (Incluído pela Lei 
Complementar nº 123, de 
2006) 

        Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em 
funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por 
cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III deste Capítulo. 

 

Subseção IV 
Da Aposentadoria Especial 

        Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver 
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) 
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.          (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
        § 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente 
a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.           (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 
        § 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o 
disposto no art. 49. 
        § 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional 
do Seguro Social– INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.           (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 
1995) 
        § 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, 
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para 
a concessão do benefício. 
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(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à 
saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade 
comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de 
qualquer benefício.             (Incluído pela Lei nº 
9.032, de 1995) 

        § 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o 
inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos 
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria 
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.            (Redação dada pela Lei nº 
9.732, de 11.12.98)          (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
        § 7º  O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito 
às condições especiais referidas no caput.           (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
        § 8º  Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no exercício de 
atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.            
(Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
        Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou 
à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será 
definida pelo Poder Executivo.          
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        § 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma 
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo 
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho 
nos termos da legislação trabalhista.            (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
        § 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de 
proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação 
sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.           (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98) 
        § 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no 
ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em 
desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.         (Incluído pela Lei nº 
9.528, de 1997) 
        § 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas 
pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.           
(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) Subseção V 

Do Auxílio-Doença 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 
exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 
consecutivos. 

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da 
doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de 
progressão ou agravamento da doença ou da lesão.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 
2019) 

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.   (Incluído 
pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à 
prisão, cessado o benefício após o referido prazo.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
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§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício 
será restabelecido a partir da data da soltura.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.   
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem 
recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.   

(Incluído pela Lei nº 

13.846, de 2019) 

        Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da 
atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer 
incapaz.      (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99) 

        § 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido 
a contar da data da entrada do requerimento. 
        § 2º        (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        § 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá 
à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral.       (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 
        § 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o 
abono das faltas correpondentes ao período referido no § 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica 
da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias. 

§ 5o  (Revogado pela Lei nº 13.846, de 2019) 

         § 6o  O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá 
ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

         § 7º  Na hipótese do § 6o, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa 
daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas.           
(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 8o  Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá 
fixar o prazo estimado para a duração do benefício.  (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) 

§ 9o  Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e 
vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua 
prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.   (Incluído pela Lei nº 
13.457, de 2017) 

§ 10.  O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a 
qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no 
art. 101 desta Lei.   (Incluído pela 
Lei nº 13.457, de 2017) 

     § 11.  Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 
deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.      (Incluído pela Medida Provisória nº 767, de 2017) 
        Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal 
correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, 
especialmente no art. 33 desta Lei.            (Redação dada pela Lei nº 
9.032, de 1995) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13457.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv767.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv767.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv767.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3


 

68 

 

Art. 62.  O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 
submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.      (Redação dada pela Lei nº 
13.457, de 2017) 

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado 
para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja 
aposentado por invalidez.    
 (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em 
processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

        Art. 63.  O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença será considerado pela empresa e 
pelo empregador doméstico como licenciado.            (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
        Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o 

período de auxílio doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença.         Art. 64.  

(Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

Subseção VI 
Do Salário-Família 

        Art. 65.  O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado 
trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados  nos  termos  do  § 2o do art. 16 desta 
Lei, observado o disposto no art. 66.          
(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 

        Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos 
ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, 
pago juntamente com a aposentadoria. 
        Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de 
idade ou inválido de qualquer idade é de: 
I - Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros) , para o segurado com remuneração mensal não superior a 

Cr$ 51.000,00(cinqüenta e um mil cruzeiros);      Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior 

II - Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal superior a Cr$ 51.000,00 

(cinqüenta e um milcruzeiros).      Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior 

        Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da 
documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de 
comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado, nos termos do regulamento.           (Redação Dada pela Lei 
nº 9.876, de 26.11.99) 
        Parágrafo único.  O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento referida no caput.             
(Incluído pela Lei 
Complementar nº 150, de 2015) 

        Art. 68.  As cotas do salário-família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico, mensalmente, junto 
com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o 
Regulamento.           (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 150, de 2015) 

§ 1o  A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 (dez) anos os comprovantes de pagamento e 
as cópias das certidões correspondentes, para fiscalização da Previdência Social. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 150, de 2015) 
        § 2º Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último 
pagamento relativo ao mês. 
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        Art. 69. O salário-família devido ao trabalhador avulso poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que 
se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo. 
        Art. 70. A cota do salário-família não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. 

 

Subseção VII 

Do Salário-Maternidade 

        Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início 
no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições 
previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.             (Redação dada pala Lei nº 10.710, de 2003) 

        Parágrafo único.           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        Art. 71-A.  Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção 
de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias.           (Redação dada pela Lei nº 12.873, 
de 2013) 

§ 1o  O salário-maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social.           (Redação dada 

pela Lei nº 

12.873, de 2013) 

§ 2o  Ressalvado o pagamento do salário-maternidade à mãe biológica e o disposto no art. 71-B, não poderá ser 
concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os 
cônjuges ou companheiros estejam submetidos a Regime Próprio de Previdência Social.            (Incluído pela Lei nº 
12.873, de 2013) 

Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o 
benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro 
sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, 
observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade.           (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência) 

§ 1o O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o 
término do salário maternidade originário.            (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência) 

§ 2o O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data 
do óbito e o último dia do término do salário-maternidade originário e será calculado sobre:             (Incluído pela Lei nº 
12.873, de 2013)  (Vigência) 

I - a remuneração integral, para o empregado e trabalhador avulso;               (Incluído pela Lei nº 12.873, de 

2013)  (Vigência) 

II - o último salário-de-contribuição, para o empregado doméstico;           (Incluído pela Lei nº 12.873, de 

2013)  (Vigência) 

III - 1/12 (um doze avos) da soma dos 12 (doze) últimos salários de contribuição, apurados em um período 

não superior a 15 (quinze) meses, para o contribuinte individual, facultativo e desempregado; e          (Incluído pela 

Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência) 

IV - o valor do salário mínimo, para o segurado especial.         (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)  

(Vigência) 

§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção.          
(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência) 
Art. 71-C. A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 71-B, está condicionada ao afastamento 

do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício            (Incluído pela Lei nº 
12.873, de 2013)  (Vigência) 
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         Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal 
igual a sua remuneração integral.           (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

        § 1o  Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a 
compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições 
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe 
preste serviço.           (Incluído pela Lei nº 10.710, de.2003) 

        § 2o A empresa deverá conservar durante 10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados 
correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência Social.         (Incluído pela Lei nº 10.710, de 2003) 

        § 3o  O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual de que 
trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será pago diretamente pela Previdência 
Social.            (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 
        Art. 73. Assegurado o valor de um salário-mínimo, o salário-maternidade para as demais seguradas, pago 
diretamente pela Previdência Social, consistirá:        (Redação dada pela Lei nº 10.710, de 2003) 
I - em um valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuição, para a segurada empregada doméstica;         

(Incluído pela lei nº 9.876, de 26.11.99) 

II - em um doze avos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, para a segurada especial;              

(Incluído pela lei nº 9.876, de 26.11.99) 

III - em um doze avos da soma dos doze últimos salários-de-contribuição, apurados em um período não superior a quinze 

meses, para as demais seguradas.           (Incluído pela lei nº 9.876, de 26.11.99) 

Parágrafo único. Aplica-se à segurada desempregada, desde que mantida a qualidade de segurada, na forma 
prevista no art. 15 desta Lei, o disposto no inciso III do caput deste artigo.    (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)) 

Subseção VIII 

Da Pensão por Morte 

        Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, 
a contar da data:               (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)  

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 
(dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;   (Redação dada pela Lei 
nº 13.846, de 2019) 
 
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;              (Incluído pela Lei nº 9.528, 

de 1997) 

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.           (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

§ 1º Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como 
autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, 
ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2o  Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer 
tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de 
constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

§ 3º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua 
habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros 
dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a 
existência de decisão judicial em contrário.    (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 
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§ 4º Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida 
pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado 
o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial 
em contrário.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 5º Julgada improcedente a ação prevista no § 3º ou § 4º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices 
legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o 
tempo de duração de seus benefícios.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 6º Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova 
habilitação.  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

         Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado 
recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o 
disposto no art. 33 desta lei.             (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 
         

Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível 
dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só 
produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. 
         
§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus 
ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. 
        
 § 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em 
igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. 

 

§ 3º Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar 
alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo 
remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.   (Incluído pela 
Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.       
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.       (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 
1995) 

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará:    (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

I - pela morte do pensionista;       (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995) 

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo 

se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 

2015)       (Vigência) 

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;          (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

IV -  pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do § 5º.           

(Incluído pela Medida Provisória nº 664, de 2014)       (Vigência)         (Vide Lei nº 13.135, de 2015) 

V - para cônjuge ou companheiro:           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os 

períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 
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b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou 

se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;          

(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do 
segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o 
início do casamento ou da união estável:           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;          (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;           (Incluído pela Lei nº 13.135, 

de 2015) 

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

VI - pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei.    (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2o-A.  Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas 
do inciso V do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do 
trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) 
anos de casamento ou de união estável.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

 § 2o-B.  Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo 
de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da 
população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea 
“c” do inciso V do § 2o, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as 
idades anteriores ao referido incremento.           (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)           

§ 3º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á.       (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995) 

          § 4o  (Revogado).          (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

         § 5o  O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) será considerado na contagem das 18 
(dezoito) contribuições mensais de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso V do § 2o.          (Incluído pela Lei nº 13.135, 
de 2015) 

        § 6º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a 
concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com 
deficiência grave.         (Incluído pela 
Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 7º Se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os 
absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do 
segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo 
administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as 
parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício.    
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

        Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses 
de ausência, será concedida pensão provisória, na forma desta Subseção. 
        § 1º Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus 
dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo. 
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        § 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os 
dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. 
        Art. 79. (Revogado pela Lei nº 13.846, de 2019) 

 

Subseção IX Do Auxílio-Reclusão 

        

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas 
condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que 
não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-
maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 1º O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à 
prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do 
benefício.  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter 
informações sobre o recolhimento à prisão.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de 
recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do disposto no § 4º deste artigo, de valor igual ou inferior 
àquela prevista no art. 13 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de 
reajuste aplicados aos benefícios do RGPS.   (Incluído pela Lei nº 
13.846, de 2019) 

§ 4º A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média 
dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.   
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 5º A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à 
base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que 
assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 6º Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 4º deste artigo, sua duração 
será contada considerando-se como salário de contribuição no período o salário de benefício que serviu de base para o 
cálculo da renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo ser 
inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.   (Incluído pela 
Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 7º O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, não 
acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para seus dependentes.  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 
2019) 

§ 8º Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de 
reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os 
correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão.  (Incluído pela Lei nº 13.846, 
de 2019) 

Subseção X Dos Pecúlios 
        Art. 81.         (Revogado dada pela Lei nº 9.129, de 1995) 

I -           (Revogado dada pela Lei nº 9.129, de 1995) 

II -          (Revogado pela Lei nº 8.870, de 1994) 

III -         (Revogado dada pela Lei nº 9.129, de 1995) 
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        Art. 82          (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        Art. 83.         (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        Art. 84.         (Revogado pela Lei nº 8.870, de 1994) 

        Art. 85.         (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

Subseção XI Do Auxílio-Acidente 

      Art. 86.  O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões 
decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 
exercia, conforme situações discriminadas no regulamento.     (Redação dada pela Medida Provisória nº 905, de 2019) 

        § 1º  O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do benefício de aposentadoria por 
invalidez a que o segurado teria direito e será devido somente enquanto persistirem as condições de que trata o caput.       
(Redação dada pela Medida 
Provisória nº 905, de 2019) 

§ 1º-A.  Na hipótese de manutenção das condições que ensejaram o reconhecimento do auxílio-acidente, o auxílio 
será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.     (Incluído pela 
Medida Provisória nº 905, de 2019) 
        § 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente 
de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer 
aposentadoria.           (Redação dada pela Lei nº 
9.528, de 1997) 

       § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 
5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.              (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 
       § 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além 
do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da 
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.           (Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 
1997) 
       § 5º .       (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 6º  As sequelas a que se refere o caput serão especificadas em lista elaborada e atualizada a cada três anos pela 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de acordo com critérios técnicos e científicos.       
(Incluído pela Medida 
Provisória nº 905, de 2019) 

Subseção XII Do Abono de Permanência em Serviço 

       Art. 87.        (Revogado pela Lei nº 8.870, de 1994) 

       Parágrafo único.       (Revogado pela Lei nº 8.870, de 1994) 

Seção VI Dos Serviços 

Subseção I Do Serviço Social 

        Art. 88. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e 
estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a 
Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. 
        § 1º Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial aos 
aposentados e pensionistas. 
        § 2º Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas intervenção técnica, assistência de natureza 
jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de 
convênios, acordos ou contratos. 
        § 3º O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da 
política previdenciária, em articulação com as associações e entidades de classe. 
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        § 4º O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência Social, prestará assessoramento técnico aos 
Estados e Municípios na elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. 

Subseção II Da Habilitação e da Reabilitação Profissional 

        Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial 

ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação 

profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.         Parágrafo único. A 

reabilitação profissional compreende: 

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução 

da capacidadefuncional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação 

social e profissional; 

b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por 

ocorrência estranhaà vontade do beneficiário; 

c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. 

        Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive 
aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes. 
        Art. 91. (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019) 

        Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá 
certificado individual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este 
exerça outra atividade para a qual se capacitar. 
        Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco 
por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte 
proporção: 
        I - até 200 

empregados...........................................................................................2%;         

II - de 201 a 

500......................................................................................................3%; 

III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%; 

IV - de 1.001 em diante. .........................................................................................5%. 

V - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) 

       § 1o  A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato 
por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado 
somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da 
Previdência Social.          (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  

§ 2o  Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar dados 
e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários 
reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos 
empregados ou aos cidadãos interessados.         
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art101


 

76 

 

§ 3o  Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o 
aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943.           

(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) 

§ 4o  (VETADO).           (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)        (Vigência) 

Seção VII Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço 

        Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é 
assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de 
contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se 
compensarão financeiramente.             (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 
20.11.98) 

        § 1o  A compensação financeira será feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício 
pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o 
Regulamento.          (Renumerado pela Lei 
Complementar nº 123, de 2006) 

        § 2o  Não será computado como tempo de contribuição, para efeito dos benefícios previstos em regimes próprios de 
previdência social, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2o 
do art. 21 da Lei no 8.212, de 

24 de julho de 1991, salvo se complementadas as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo.          (Incluído pela Lei 
Complementar nº 123, de 2006) 
        Art. 95.         (Revogado pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 

        Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação 
pertinente, observadas as normas seguintes: 

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais; 

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes; 

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro; 

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado 

mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero 

vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.        (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.187-13, de 2001)        Vide Medida 

Provisória nº 316, de 2006) 

V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo de tempo de serviço, 

sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador 

avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar 

a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003;   (Incluído 

pela Lei nº 13.846, de 2019) 

VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor;   (Incluído pela Lei 

nº 13.846, de 2019) 

VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social 

sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo 

servidor público ao próprio ente instituidor;   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
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VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado 

tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e    (Incluído pela Lei nº 13.846, 

de 2019) 

IX - para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art. 40 e no § 1º do art. 201 da 

Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem 

conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e 

discriminados de data a data.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da 
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição. 
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 
2019) 

        Art. 97.  A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma desta Seção, será concedida ao 
segurado do sexo feminino a partir de 25 (vinte e cinco) anos completos de serviço, e, ao segurado do sexo masculino, a 
partir de 30 (trinta) anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. 
        Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 (trinta) anos, se do sexo feminino, e 35 (trinta e cinco) 
anos, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. 
        Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta Seção será concedido e pago pelo 
sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação. 

Seção VIII Das Disposições Diversas Relativas às Prestações 

        Art. 100. (VETADO) 
        Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 
obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo 
de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a 
transfusão de sangue, que são facultativos.        (Redação dada pela 
Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 1o  O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do 
exame de que trata o caput deste artigo:      (Redação dada pela lei nº 13.457, de 2017) 

I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data 

da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou   (Incluído pela lei nº 13.457, de 

2017)      (Vide Medida Provisória nº 871, de 2019) 

II - após completarem sessenta anos de idade.  (Incluído pela lei nº 13.457, de 2017) 

 § 2o A isenção de que trata o § 1o não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades:            (Incluído pela 
Lei nº 13.063, de 

2014) 

I - verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% (vinte 

e cinco por cento) sobre o valor do benefício, conforme dispõe o art. 45;           (Incluído pela Lei nº 13.063, de 

2014) 

II - verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se 

julgar apto;           

(Incluído pela Lei nº 13.063, de 2014) 

III - subsidiar autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o art. 110.         (Incluído pela Lei nº 

13.063, de 2014) § 3o  (VETADO).   (Incluído pela lei nº 13.457, de 2017) 
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§ 4o  A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde 
(SUS), desde que haja a prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele.   (Incluído pela lei nº 
13.457, de 2017) 

§ 5o  É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com 
dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de 
acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, nos termos do regulamento.  (Incluído pela lei nº 13.457, 
de 2017) 

        Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.          
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 
        § 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido 
preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos.            
(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 
        § 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, 
nos termos do art. 
15 desta Lei, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior.        
(Incluído pela Lei nº 
9.528, de 1997) 

Art. 103.  O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de 
concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não 
concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação 

deveria ter sido paga com o valor revisto; ou   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu 

pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.   

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

        Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação 
para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito 
dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.         (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        Art. 103-A.  O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 
os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.         
(Incluído pela Lei nº 10.839, de 
2004)   

        § 1o  No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro 
pagamento.        (Incluído pela 
Lei nº 10.839, de 2004) 

        § 2o  Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe 
impugnação à validade do ato.         (Incluído pela Lei nº 10.839, de 2004)   
        Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o 
disposto no art. 103 desta Lei, contados da data: 
I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da 

Previdência 

Social; ou 
II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das seqüelas do 

acidente. 
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        Art. 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de 
benefício. 

Art. 106.  A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que 
trata o § 2º e ao cadastro de que trata o § 1º, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros:   (Redação dada 
pela Lei nº 13.846, de 2019) 

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;        (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 

2008) 

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;        (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

III - (revogado);   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do 

caput do art. 2º da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;   (Redação dada pela Lei 

nº 13.846, de 2019) 

V – bloco de notas do produtor rural;         (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) 

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;          (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) 

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;         (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção;          (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; 

ou        (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.          (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 

        Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta Lei será considerado para cálculo do valor da renda mensal 
de qualquer benefício. 
        Art. 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o disposto no § 3º do art. 55 e na 
forma estabelecida no Regulamento, poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de 
beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. 
        Art. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou 
impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a doze meses, 
podendo ser renovado.          (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994) 
        Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da 
Previdência Social, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. 
        Art. 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou 
curador, admitindose, na sua falta e por período não superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, 
mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. 

§ 1º. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária pode louvar-se no laudo 
médico-pericial da Previdência Social.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º O dependente excluído, na forma do § 7º do art. 16 desta Lei, ou que tenha a parte provisoriamente suspensa, 
na forma do § 7º do art. 77 desta Lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção 
do benefício.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 3º O dependente que perde o direito à pensão por morte, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei, não poderá 
representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício.  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
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       Art. 110-A.  No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida apresentação de 
termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em 
regulamento.             (Incluído pela Lei nº 
13.146, de 2015)        (Vigência) 

        Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o Regulamento, firmar recibo de benefício, 
independentemente da presença dos pais ou do tutor. 
        Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por 
morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. 
        Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento, 
conforme se dispuser em regulamento. 
        Parágrafo único.        (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999) 

        Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da 
obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou 
seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a 
outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. 
        Art. 115.  Podem ser descontados dos benefícios: 

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social; 

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, 

inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta 

por cento) da sua importância, nos termos do regulamento;  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

III - Imposto de Renda retido na fonte; 

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial; 

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que 

autorizadas por seus filiados. 

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil 

concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas 

de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 

35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:         

(Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015) 

a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou         (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 

2015) 

b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.         (Redação dada pela Lei nº 13.183, de 

2015) 

         § 1o Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé.         
(Incluído pela Lei nº 
10.820, de 17.12.2003) 

         § 2o Na hipótese dos incisos II e VI, haverá prevalência do desconto do inciso II.           (Incluído pela Lei nº 10.820, de 
17.12.2003) 

§ 3º Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em 
decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de 
cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a 
execução judicial.  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 
2019) 
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§ 4º Será objeto de inscrição em dívida ativa, para os fins do disposto no § 3º deste artigo, em conjunto ou 
separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão 
de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de 
responsabilização.  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 5º O procedimento de que trata o § 4º deste artigo será disciplinado em regulamento, nos termos da Lei nº 9.784, de 

29 de janeiro de 

1999, e no art. 27 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 6º Na hipótese prevista no inciso V do caput deste artigo, a autorização do desconto deverá ser revalidada a cada 
3 (três) anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, nos termos do regulamento.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 
2019) 

        Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor 
da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. 
        Art. 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio 
com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de: 
I - processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência 

Social; 

II - submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, encaminhando à Previdência Social o respectivo 

laudo, para efeitode homologação e posterior concessão de benefício que depender de avaliação de incapacidade; 

III - pagar benefício. 

        Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade 
de aposentados devidamente legalizada, correspondente aos serviços previstos nos incisos II e III, ajustado por valor 
global conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor das contribuições 
previdenciárias a serem recolhidas pela empresa. 
        Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a 
manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, 
independentemente de percepção de auxílio-acidente. 
        Parágrafo único.             (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 
        Art. 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho-FUNDACENTRO, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas 
regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de 
acidente, especialmente do trabalho. 

Art. 120.  A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de:  (Redação dada pela Lei nº 

13.846, de 

2019) 

I - negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e 

coletiva;  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.  (Incluído 

pela Lei nº 13.846, de 

2019) 

Art. 121.  O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos nos incisos I e II 
do caput do art. 120 desta Lei  não  exclui a  responsabilidade  civil da empresa, no caso do inciso I, ou do  responsável  
pela  violência  doméstica e familiar,  no caso  do  inciso  II.  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

        Art. 122.            (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        Parágrafo único.             (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 
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        Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data 
do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 
anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade.           (Restabelecido com 
nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997) 
        Art. 123.          (Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da 
Previdência Social: 
I - aposentadoria e auxílio-doença; 

II - mais de uma aposentadoria;         (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço; 

IV - salário-maternidade e auxílio-doença;         (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

V - mais de um auxílio-acidente;            (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.          

(Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

        Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação 
continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.          (Incluído dada pela Lei nº 9.032, de 
1995) 

Art. 124-A  O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e 
serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento.  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 1º O INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por 
meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados, de atendimento e prestação de serviços por meio de 
atendimento telefônico ou de canais remotos.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º Poderão ser celebrados acordos de cooperação, na modalidade de adesão, com órgãos e entidades da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a recepção de documentos e o apoio administrativo às atividades 
do INSS que demandem serviços presenciais.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 3º A implementação de serviços eletrônicos preverá mecanismos de controle preventivos de fraude e de 
identificação segura do cidadão.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 124-B  O INSS, para o exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos XI e XII do art. 5º da 
Constituição Federal e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, terá acesso aos dados necessários para a análise, a 
concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados:    (Incluído pela Lei nº 
13.846, de 2019) 

I – (VETADO);   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - dos registros e dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde (SUS), administrados pelo Ministério da 

Saúde;   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

III - dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, sendo necessária, no caso destas últimas, 

a celebração de convênio para garantir o acesso; e    (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

IV - de movimentação das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), instituído pela Lei nº 5.107, 

de 13 de setembro de 1966, mantidas pela Caixa Econômica Federal.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 1º Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão preservados a integridade e o sigilo dos 
dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e o acesso aos dados dos prontuários eletrônicos do Sistema 
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Único de Saúde (SUS) e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas será exclusivamente 
franqueado aos peritos médicos federais designados pelo INSS.   
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de 
pagamento de benefícios com o detalhamento dos pagamentos.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 3º As bases de dados e as informações de que tratam o caput e o § 1º deste artigo poderão ser compartilhadas 
com os regimes próprios de previdência social, para estrita utilização em suas atribuições relacionadas à recepção, à 
análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados a integridade dos 
dados e o sigilo eventualmente existente, na forma disciplinada conjuntamente pela Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia e pelo gestor dos dados.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 4º Fica dispensada a celebração de convênio, de acordo de cooperação técnica ou de instrumentos congêneres 
para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo, quando se tratar de dados hospedados por 
órgãos da administração pública federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando 
houver, no acesso ou na extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos.   
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 5º As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas possuem característica de requisição, 
dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do 
acesso aos dados de que trata o caput deste artigo e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento 
dos dados com demais entidades de direito privado.   
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 124-C  O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta Lei motivará suas 
decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro.  (Incluído pela 
Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 124-D  A administração pública federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, 

incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de 

interoperabilidade de bases governamentais, e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos 

de benefícios sociais.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) Art. 124-E  (VETADO).  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Art. 124-F  (VETADO).  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 125 .Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a 
correspondente fonte de custeio total. 
        Art. 125-A.  Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS realizar, por meio dos seus próprios agentes, 
quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não 
tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu eventual descumprimento.          
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

        § 1o  A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à 
comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente 
identificado.            (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 

        § 2o  Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, o art. 126 desta Lei.          (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009) 

        § 3o  O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do 
cargo de AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil previstas no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº 10.593, de 6 de 
dezembro de 2002.           (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 
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Art. 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre outras demandas, na forma do 

regulamento:   

(Redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019) 

I - recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários;  (Incluído pela Lei nº 13.846, de 

2019) 

II - contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do Fator Acidentário de Prevenção 

aos estabelecimentos das empresas;   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

III - recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que 

tratam os arts. 38-A e 

38-B, ou demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o art. 29-A desta Lei.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 
2019) 

IV - recursos de processos relacionados à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, 

e à supervisão e à fiscalização dos regimes próprios de previdência social de que trata a Lei nº 9.717, de 27 de novembro 

de 1998.   (Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019) 

        § 1o         (Revogado pela Lei nº 11.727, de 2008) 

        § 2º          (Revogado pela Lei nº 11.727, de 2008) 

§ 3º A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo 
importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.   (Redação dada pela 
Lei nº 13.846, de 2019) 

        Art. 127.  (Revogado pela Lei nº 9.711, de 20.11.98) 

        Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta Lei 
cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25 (cinco mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos) 
por autor poderão, por opção de cada um dos exeqüentes, ser quitadas no prazo de até sessenta dias após a intimação 
do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório.           (Redação dada pela Lei nº 10.099, 
de 2000) 

        § 1o É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em 
parte, na forma estabelecida no caput e, em parte, mediante expedição do precatório.            (Incluído pela Lei nº 10.099, 
de 2000) 

        § 2o É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput.            
(Incluído pela Lei nº 
10.099, de 2000) 

        § 3o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de 
precatório.             (Incluído pela Lei nº 10.099, de 2000) 

        § 4o É facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito, no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que 
possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma ali prevista.             (Incluído pela Lei nº 10.099, de 
2000) 

        § 5o A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do 
restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo.            (Incluído pela Lei nº 10.099, 
de 2000) 
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        § 6o O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica quitação total do pedido constante da 
petição inicial e determina a extinção do processo.           (Incluído pela Lei nº 10.099, de 2000) 

        § 7o O disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução por parte do INSS.          (Incluído pela 
Lei nº 10.099, de 2000) 
        Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados: 
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais 

prestações, comprioridade para conclusão; e 

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as 

férias forenses,mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de 

Comunicação de Acidente do Trabalho– CAT. 

        Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer 
custas e de verbas relativas à sucumbência. 
       Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, o prazo a que se refere o art. 730 do Código 
de Processo Civil é de trinta dias.              (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) 
        Art. 131.O Ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-
se de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de 
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos 
tribunais superiores.           (Redação dada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97) 

        Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a administração 
previdenciária federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado insconstitucional 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, possa:          (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

a) abster-se de constituí-los;         (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que 

inscritos em dívidaativa;           (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

c) formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões 

judiciais.          

(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        Art. 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será 
sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou do 
presidente desse órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de 
Previdência Social – CNPS. 
        § 1º Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS, serão 
definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. 
        § 2º Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do 
Procurador-Geral ou do presidente do INSS a formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, 
referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta) vezes o 
teto do salário-de-benefício. 
        Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta Lei, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, 
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, à multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).               Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior 
        Parágrafo único.        (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009) 

       Art. 134.  Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos 
índices utilizados para o reajustamento dos valores dos benefícios.            (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-
13, de 2001)       (Vide 
Medida Provisória nº 316, de 2006) 
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        Art. 135. Os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os 
limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem. 
        Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor-teto para cálculo do salário-de-benefício. 
        Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos Estudantes, instituído pela Lei nº 7.004, de 24 de junho 
de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor 
desta Lei. 
        Art. 138. Ficam extintos os regimes de Previdência Social instituídos pela Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 
1971, e pela Lei nº 
6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios 
concedidos até a vigência desta Lei. 
        Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será 
contado o tempo de contribuição para fins do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no Regulamento. 

         Art. 139.          (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        1º.           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

I -           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

II -          (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

III -           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        2º           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        3º           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        4º           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        Art. 140.           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        1º           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        2º          (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        3º           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        4º           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        5º           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        6º          (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        Art. 141.           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        1º           (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        2º          (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o 
trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por 
tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou 
todas as condições necessárias à obtenção do benefício:           (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 

 

Ano de implementação das condições Meses de contribuição exigidos 

1991 60  meses 

1992 60  meses 

1993 66  meses 

1994 72  meses 

1995 78  meses 

1996 90  meses 

1997 96  meses 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7004.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9528.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art3


 

87 

 

 

      Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na 
forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no 
valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o 
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 
em número de meses idêntico à carência do referido benefício.        (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 1995)       (Vide 
Lei nº 11.368, de 2006)      (Vide Medida Provisória nº 410, de 2007).          (Vide Lei nº 11.718, de 2008) 
        Art. 144. a Art. 147.        (Revogado pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 

        Art. 148.       (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        Art. 149. As prestações, e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ex-combatente e de ferroviário servidor 
público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
na forma da Lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de legislação 
específica. 

        Art. 150.        (Revogado pela Lei nº 10.559, de 13.11.2002) 

        Parágrafo único.       (Revogado pela Lei nº 10.559, de 13.11.2002) 

        Art. 151.  Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a 
concessão de auxíliodoença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das 
seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia 
maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência 
imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.          
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 
        Art. 152         (Revogado pela Lei nº 9.528, de 1997) 

        Art. 153. O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei especial, a ser submetida à 
apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
        Art. 154. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data da sua publicação. 
        Art. 155. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
        Art. 156. Revogam-se as disposições em contrário. 
        Brasília, em 24 de julho de 1991; 170º da Independência e 103º da República. 
FERNANDO COLLOR 
Antonio Magri 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.1991 republicado 11.4.1996  e republicado  em 14.8.1998 
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LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 

Conversão da MPv nº 1.723, de 1998  

Vide Decreto nº 3.048, de 1999 

Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes 

próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e 

dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

 
Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de 
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: 

I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e 
revisão do plano de custeio e benefícios; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 

II - financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 
das contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes; 

III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, somente poderão ser 
utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas 
administrativas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado os limites de gastos estabelecidos em 
parâmetros gerais; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 

IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam garantir diretamente a 
totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro, 
conforme parâmetros gerais; 

V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos 
dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, 
entre Estados e Municípios e entre 
Municípios; 

VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos 
servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses 
sejam objeto de discussão e deliberação; 

VII - registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes 
gerais; 

VIII - identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas 
e variáveis com pessoal inativo civil, militar e pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e 
pensões pagos; 

IX - sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos 
órgãos de controle interno e externo. 

X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em 
decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas 
integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição 
Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2o do citado artigo; (Redação dada pela Lei nº 10.887, 
de 2004) 

XI - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, do abono de permanência de que tratam 
o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003. (Redação dada pela 
Lei nº 10.887, de 2004) 
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§ 1º Aplicam-se adicionalmente aos regimes próprios de previdência social as disposições estabelecidas no art. 6º 

desta Lei relativas aos fundos com finalidade previdenciária por eles instituídos.    (Renumerado do parágrafo único pela 
Lei nº 13.846, de 2019) 

 
§ 2º Os regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

operacionalizarão a compensação financeira a que se referem o § 9º do art. 201 da Constituição Federal e a Lei nº 9.796, 
de 5 de maio de 1999, entre si e com o regime geral de previdência social, sob pena de incidirem nas sanções de que 
trata o art. 7º desta Lei.    (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

 
Art. 1o-A.  O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou 

o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou 
entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 

 
Art. 2o A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser inferior 
ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição.(Redação dada pela Lei nº 10.887, 
de 2004) 

 
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais 

insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. 
(Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 

 
§ 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até 30 (trinta) dias após o encerramento de 

cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias acumuladas no exercício 
financeiro em curso.(Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 

 
§ 3o (revogado)  (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 
§ 4o (revogado)  (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 
§ 5o (revogado)  (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 
§ 6o (revogado)  (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 
§ 7o (revogado)  (Redação dada pela Lei nº 10.887, de 2004) 
 
Art. 2o-A.  (Revogado pela Lei nº 10.887, de 2004) 
 
Art. 3o As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para os 

respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da 
União, devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as 
mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal. (Redação dada pela 
Lei nº 10.887, de 2004) 

 
Art. 4º (Revogado pela Lei nº 10.887, de 2004) 
 
Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos 
no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário 
da Constituição Federal. 

 
Parágrafo único.  Fica vedada a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição 

Federal, até que lei complementar federal discipline a matéria. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 
2001) 
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Art. 6º Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a constituição de fundos integrados 
de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o artigo 1º e, 
adicionalmente, os seguintes preceitos: 

I -    (Revogado pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 
II - existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da unidade federativa; 
III -   (Revogado pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001) 
IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional; 
V - vedação da utilização de recursos do fundo de bens, direitos e ativos para empréstimos de qualquer 

natureza, inclusive à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a entidades da administração indireta 
e aos respectivos segurados; 

VI - vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do Governo Federal; 
VII - avaliação de bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em conformidade com a 

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações subseqüentes; 
VIII - estabelecimento de limites para a taxa de administração, conforme parâmetros gerais; 
IX - constituição e extinção do fundo mediante lei. 

 
Parágrafo único. No estabelecimento das condições e dos limites para aplicação dos recursos dos regimes próprios 

de previdência social, na forma do inciso IV do caput deste artigo, o Conselho Monetário Nacional deverá considerar, 
entre outros requisitos:     (Incluído pela 
Lei nº 13.846, de 2019) 

I - a natureza pública das unidades gestoras desses regimes e dos recursos aplicados, exigindo a observância dos 
princípios de segurança, proteção e prudência financeira;   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - a necessidade de exigência, em relação às instituições públicas ou privadas que administram, direta ou 
indiretamente por meio de fundos de investimento, os recursos desses regimes, da observância de critérios relacionados 
a boa qualidade de gestão, ambiente de controle interno, histórico e experiência de atuação, solidez patrimonial, volume 
de recursos sob administração e outros destinados à mitigação de riscos.   (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
         
Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, 
implicará, a partir de 1º de julho de 1999: 
I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 
II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, 

financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; 
III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 
IV - (Revogado pela Lei nº 13.846, de 2019) 
         
Art. 8º Os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade gestora do 
respectivo regime próprio de previdência social e os membros dos seus conselhos e comitês respondem diretamente por 
infração ao disposto nesta Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime disciplinar estabelecido na Lei Complementar nº 
109, de 29 de maio de 2001, e seu regulamento, e conforme diretrizes gerais.   (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 
2019) 

 
§ 1º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto, a representação ou a 

denúncia positiva dos fatos irregulares, assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com 
diretrizes gerais.     (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.846, de 2019) 

 
§ 2º São também responsáveis quaisquer profissionais que prestem serviços técnicos ao ente estatal e respectivo 

regime próprio de previdência social, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada.    (Incluído pela Lei nº 
13.846, de 2019) 

 
Art. 8º-A Os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora 

do regime e os demais responsáveis pelas ações de investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os 
consultores, os distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de investimentos que tenha 
recebido os recursos e seus gestores e administradores serão solidariamente responsáveis, na medida de sua 
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participação, pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que 
tiverem dado causa.     (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

 
Art. 8º-B Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência social deverão atender aos seguintes 

requisitos mínimos:     
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegilidade 
previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e 
prazos previstos na referida Lei Complementar;     (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais;     (Incluído 
pela Lei nº 13.846, de 2019) 

III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;     (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

IV - ter formação superior.     (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 
 
Parágrafo único. Os requisitos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo aplicam-se aos membros dos 

conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos da unidade gestora do regime próprio de previdência social.   
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 
2019) 
         
Art. 9º Compete à União, por intermédio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em 
relação aos regimes próprios de previdência social e aos seus fundos previdenciários:    (Redação dada pela Lei nº 13.846, 
de 2019) 

I - a orientação, a supervisão, a fiscalização e o acompanhamento;    (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 
II - o estabelecimento e a publicação de parâmetros, diretrizes e critérios de responsabilidade previdenciária na sua 

instituição, organização e funcionamento, relativos a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de 
recursos e constituição e manutenção dos fundos previdenciários, para preservação do caráter contributivo e solidário e 
do equilíbrio financeiro e atuarial;     (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

III - a apuração de infrações, por servidor credenciado, e a aplicação de penalidades, por órgão próprio, nos casos 
previstos no art. 8º desta Lei;      (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

IV - a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que atestará, para os fins do disposto no art. 7º 
desta Lei, o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e exigências aplicáveis aos regimes 
próprios de previdência social e aos seus fundos previdenciários.     (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

 
Parágrafo único.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão à Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma, na periodicidade e nos critérios por ela definidos, dados e 
informações sobre o regime próprio de previdência social e seus segurados.      (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 
2019) 
         
Art. 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios 
assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem 
como daqueles benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados anteriormente à extinção 
do regime próprio de previdência social. 
        
 Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
         
Brasília, 27 de novembro de 1998; 177o da Independência e 110o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Waldeck Ornélas 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.11.1998  
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LEI Nº 10.887, DE 18 DE JUNHO DE 2004. 

 

Conversão da Medida Provisória nº 167, de 2004 

 

Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos 
das Leis nºs 9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
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. 

 
§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de 

julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime próprio. 
 
§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante 

documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve 
vinculado ou por outro documento público, na forma do regulamento. 

 
§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 

1º deste artigo, não poderão ser: 
I - inferiores ao valor do salário-mínimo; 

II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado 
ao 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. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data 
de publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: 

I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a este limite; ou 

II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor das pensões o limite previsto no art. 40, § 2º , da Constituição Federal. 
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Art. 3º Para os fins do disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federa l, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios instituirão sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões pagos aos 
respectivos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas, na forma do regulamento. 

 
Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e 

fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), 
incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012) 

 
I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a 

data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais 
titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele; (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) 

II - a parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social, em se tratando de servidor: (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) 

a) que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso I e tenha optado por aderir ao regime de 

previdência complementar ali referido; ou (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) 

b) que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso I, independentemente de adesão ao 

regime de previdência complementar ali referido. (Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) 

 
§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 
I - as diárias para viagens; 

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 

III - a indenização de transporte; 

IV - o salário-família; 

V - o auxílio-alimentação; 

VI - o auxílio-creche; 

VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou 
gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012) 

IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal , o § 5º do art. 2º e o § 

1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 ; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 

2012) 

X - o adicional de férias; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XI - o adicional noturno; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XII - o adicional por serviço extraordinário; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de 
representante dogoverno, de órgão ou de entidade da administração pública do qual é servidor; (Incluído pela Lei nº 
12.688, de 2012) 

XVI - o auxílio-moradia; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XVII - a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 
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XVIII - a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal 
(GSISTE), instituídapela Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006 ; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XIX - a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática 
(GSISP), instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 ; (Redação dada pela Lei nº 13.328, de 2016) 

XX - a Gratificação Temporária de Atividade em Escola de Governo (GAEG), instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de 

fevereiro de 2009; (Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016) 

XXI - a Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos (GEPR), instituída pela Lei nº 
11.907, de 2 de fevereiro de 2009 ; (Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016) 

XXII - a Gratificação de Raio X; (Redação dada pela Lei nº 13.464, de 2017) 

XXIII - a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira, recebida 
pelos servidores da carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.464, de 2017) 

XXIV - a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho, 
recebida pelos servidores da carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.464, de 2017) 

XXV - (Incluído Medida Provisória nº 805, de 2017)        (Vigência encerrada) 

XXVI - o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade (BPMBI); e      

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

XXVII - o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do 
Monitoramento Operacional de Benefícios (BMOB).    (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) 

§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da contribuição, de 
parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou de 
função comissionada ou gratificada, da Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da 
Administração Pública Federal (GSISTE), da Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática (GSISP), da Gratificação Temporária de 
Atividade em Escola de Governo (GAEG), da Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos 
(GEPR), da Gratificação de Raio X e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de adicional por serviço 
extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e 
no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação 
estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal . (Redação dada pela Lei nº 13.328, de 2016) 

§ 3º (Incluído Medida Provisória nº 805, de 2017) (Vigência encerrada) 

Art. 5º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, 
contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões 
concedidas de acordo com os critérios estabelecidos no art. 40 da Constituição Federal e nos arts. 2º e 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social. (Vide Emenda Constitucional nº 47, de 
2005) 

Art. 6º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, 
em gozo desses benefícios na data de publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, 
contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que 
supere 60% (sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 
(Vide Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 
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Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo incidirá sobre os proventos de aposentadorias e 
pensões concedidas aos servidores e seus dependentes que tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses 
benefícios com base nos critérios da legislação vigente até 31 de dezembro de 2003. 

 
Art. 7º O servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária 

estabelecidas na alínea a do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, no § 5º do art. 2º ou no § 1º do art. 3º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por permanecer em atividade fará jus a abono de 
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória contidas no inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 

 
Art. 8º A contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência, de que trata 

o art. 40 da Constituição Federal, será o dobro da contribuição do servidor ativo, devendo o produto de sua arrecadação 
ser contabilizado em conta específica. 

Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime decorrentes 
do pagamento de benefícios previdenciários. 

 
Art. 8º-A. A responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições de que tratam os arts. 4º a 6º e 8º será 

do dirigente e do ordenador de despesa do órgão ou entidade que efetuar o pagamento da remuneração ou do 
benefício. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 

 
§ 1º O recolhimento das contribuições de que trata este artigo deve ser efetuado: (Incluído pela Lei nº 12.350, de 
2010) 

I – até o dia 15, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no primeiro decêndio 
do mês; (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 

II – até o dia 25, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no segundo decêndio do mês; 

ou (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 

III – até o dia 5 do mês posterior, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no último 

decêndio do mês. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 

§ 2º O não recolhimento das contribuições nos prazos previstos no § 1º : (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 
I – enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos federais; e (Incluído pela Lei nº 12.350, de 

2010) 

II – sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 

§ 3º A não retenção das contribuições pelo órgão pagador sujeita o responsável às sanções penais e administrativas, 
cabendo a esse órgão apurar os valores não retidos e proceder ao desconto na folha de pagamento do servidor ativo, do 
aposentado e do pensionista, em rubrica e classificação contábil específicas, podendo essas contribuições ser parceladas 
na forma do art. 46 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto no art. 56 da Lei nº 9.784, de 29 
de janeiro de 1999. (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

§ 4º Caso o órgão público não observe o disposto no § 3º , a Secretaria da Receita Federal do Brasil formalizará 
representações aos órgãos de controle e constituirá o crédito tributário relativo à parcela devida pelo servidor ativo, 
aposentado ou pensionista. (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

Art. 9º A unidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores, prevista no art. 40, § 20, da Constituição 
Federal : 

I - contará com colegiado, com participação paritária de representantes e de servidores dos Poderes da União, 
cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração, na forma do regulamento; 

II - procederá, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os 
aposentados e pensionistas dorespectivo regime; 

III - disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas 
sobre as receitase despesas do respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu 
equilíbrio financeiro e atuarial. 
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Art. 10. A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de 
agosto de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
"Art. 1º ...................................................................... 
...................................................................... 
X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas 

remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em 
comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que 
se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer 
hipótese, o limite previsto no § 2º do citado artigo; 

XI - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, do abono de 
permanência deque tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do 
art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 

......................................................................" (NR) 
 
"Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 

suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados 
seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior 
ao dobro desta contribuição. 

 
§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de 

eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de 
benefícios previdenciários. 

 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até 30 (trinta) dias após 

o encerramento de cada bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa 
previdenciárias acumuladas no exercício financeiro em curso. 

§ 3º (revogado) 
§ 4º (revogado) 
§ 5º (revogado) 
§ 6º (revogado) 
§ 7º (revogado)" (NR) 
 
"Art. 3º As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios para os respectivos regimes próprios de previdência social não serão inferiores às 
dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observadas, no caso das 
contribuições sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas 
às remunerações dos servidores em atividade do respectivo ente estatal." (NR) 

 
Art. 11. A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
"Art. 12. ...................................................................... 
I - ...................................................................... 
...................................................................... 
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime 
próprio 

de previdência social; 
......................................................................" (NR) 

"Art. 69. 

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

...................................................................... 
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§ 4º Para efeito do disposto no caput deste artigo, o Ministério da Previdência Social e o 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS procederão, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, ao 
recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do regime geral 
de previdência social." (NR) 

"Art. 80. ...................................................................... 
...................................................................... 
VII - disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, 

informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime geral de previdência social, bem 
como os critérios e parâmetros adotados para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do 
regime." (NR) 

 
Art. 12. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
"Art. 11. ...................................................................... 
I - ...................................................................... 
...................................................................... 
j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime 
próprio 

de previdência social; 
......................................................................" (NR) 
"Art. 29-B. Os salários-de-contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão 

corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE." 

 
Art. 13. O art. 11 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
"Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a que 

se refere a alínea e do inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e às 
contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei 
nº 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao 
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for 
o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e 
limitadas a 12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base 
de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. 

§ 1º Aos resgates efetuados pelos quotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual 
- Fapi aplicam-se, também, as normas de incidência do imposto de renda de que trata o art. 33 da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. 

§ 2º Na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 
líquido, o valor das despesas com contribuições para a previdência privada, a que se refere o 
inciso V do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e para os Fundos de 
Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei nº 9.477, de 24 de julho de 
1997, cujo ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em cada período de apuração, a 20% 
(vinte por cento) do total dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes da 
empresa, vinculados ao referido plano. 

§ 3º O somatório das contribuições que exceder o valor a que se refere o § 2º deste artigo 
deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real e da base de 
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. 

§ 4º O disposto neste artigo não elide a observância das normas do art. 7º da Lei nº 9.477, de 24 
de julho de 1997. 

§ 5º Excetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários de 

aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de 
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previdência social." (NR) Art. 14. O art. 12 da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 12. Para fins de compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os 
regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, os regimes instituidores apresentarão aos regimes de origem até o mês de maio 
de 2007 os dados relativos aos benefícios em manutenção em 5 de maio de 1999 concedidos a 
partir da promulgação da Constituição Federal." (NR) 

 
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. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008 (Vide ADIN nº 4.582, de 2011) 
 
Art. 16. As contribuições a que se referem os arts. 4º , 5º e 6º desta Lei serão exigíveis a partir de 20 de maio de 2004. 

 
§ 1º Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, os servidores abrangidos pela isenção de contribuição 

referida no § 1º do art. 3º e no § 5º do art. 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, passarão a 
recolher contribuição previdenciária correspondente, fazendo jus ao abono a que se refere o art. 7º desta Lei. 

 
§ 2º A contribuição de que trata o art. 1º da Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999, fica mantida até o início do 

recolhimento da contribuição a que se refere o caput deste artigo, para os servidores ativos. 
 
Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em 

cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do 
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por 
intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de 
pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora, no caso de implantação de rubrica 
específica em folha, mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor pago. (Redação dada pela Lei 
nº 12.350, de 2010) 

 
Parágrafo único. O recolhimento da contribuição deverá ser efetuado nos mesmos prazos previstos no § 1º do art. 

8º-A, de acordo com a data do pagamento. (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012) 
 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 18. Ficam revogados os §§ 3º , 4º , 5º , 6º e 7º do art. 2º , o art. 2º-A e o art. 4º da Lei nº 9.717, de 27 de 

novembro de 1998, o art. 8º da Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001, na parte em que dá nova 

redação ao inciso X do art. 1º , ao art. 2º e ao art. 2º-A da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a Lei nº 9.783, de 

28 de janeiro de 1999. 

Brasília, 18 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Guido Mantega  

Amir Lando 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.6.2004* 
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LEI Nº 12.618, DE 30 DE ABRIL DE 2012. 

DOU 02.05.2012 

 

Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais 
titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa o 
limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de 
previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a criação de 3 
(três) entidades fechadas de previdência complementar, denominadas Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
(Funpresp-Exe), Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal 
do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud); altera dispositivos da Lei 
no 10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  

Art. 1o  É instituído, nos termos desta Lei, o regime de previdência complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 
da Constituição Federal para os servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para os 
membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União. 

 Parágrafo único.  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. 

§ 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. 

§ 2º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo com remuneração superior ao limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que venham a ingressar no serviço público a partir do início da vigência do 
regime de previdência complementar de que trata esta Lei, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de previdência 
complementar desde a data de entrada em exercício. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 3º Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do 
regulamento do plano de benefícios. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 4º Na hipótese do cancelamento ser requerido no prazo de até noventa dias da data da inscrição, fica assegurado o direito à 
restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de cancelamento, corrigidas 
monetariamente. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 5º O cancelamento da inscrição previsto no § 4º não constitui resgate. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

§ 6º A contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da 
contribuição aportada pelo participante. (Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015) 

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

 I - patrocinador: a União, suas autarquias e fundações, em decorrência da aplicação desta Lei; 

 II - participante: o servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive o membro do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas da União, que aderir aos planos de benefícios administrados pelas entidades a que se refere o art. 
4o desta Lei; 
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 III - assistido: o participante ou o seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. 

 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: 

 I - a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1o desta Lei, independentemente 
de sua adesão ao plano de benefícios; e 

 II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1o desta Lei, e nele 
tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

 § 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: 

 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. 
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 § 7o  O prazo para a opção de que trata o inciso II do caput deste artigo será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do 
início da vigência do regime de previdência complementar instituído no caput do art. 1o desta Lei. 

 § 8o  O exercício da opção a que se refere o inciso II do caput é irrevogável e irretratável, não sendo devida pela União e suas 
autarquias e fundações públicas qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição 
acima do limite previsto no caput deste artigo. 

 CAPÍTULO II 

DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 Seção I 

Da Criação das Entidades 

 Art. 4o  É a União autorizada a criar, observado o disposto no art. 26 e no art. 31, as seguintes entidades fechadas de 
previdência complementar, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário nos termos 
das Leis Complementares nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001: 

 I - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), para os 
servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo, por meio de ato do Presidente da República; 

 II - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg), para os 
servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União e para os membros deste 
Tribunal, por meio de ato conjunto dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; e 

 III - a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud), para os 
servidores públicos titulares de cargo efetivo e para os membros do Poder Judiciário, por meio de ato do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. 

 § 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. 

 § 2o  Por ato conjunto das autoridades competentes para a criação das fundações previstas nos incisos I a III, poderá ser criada 
fundação que contemple os servidores públicos de 2 (dois) ou dos 3 (três) Poderes. 

 § 3o  Consideram-se membros do Tribunal de Contas da União, para os efeitos desta Lei, os Ministros, os Auditores de que trata 
o § 4º do art. 73 da Constituição Federal e os Subprocuradores-Gerais e Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União.  

Seção II 

Da Organização das Entidades  

Art. 5o  A estrutura organizacional das entidades de que trata esta Lei será constituída de conselho deliberativo, conselho fiscal 
e diretoria executiva, observadas as disposições da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.  

§ 1o  Os Conselhos Deliberativos terão composição paritária e cada um será integrado por 6 (seis) membros. 

 § 2o  Os Conselhos Fiscais terão composição paritária e cada um deles será integrado por 4 (quatro) membros. 

 § 3o  Os membros dos conselhos deliberativos e dos conselhos fiscais das entidades fechadas serão designados pelos 
Presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal e por ato conjunto dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, respectivamente. 

 § 4o  A presidência dos conselhos deliberativos será exercida pelos membros indicados pelos patrocinadores, na forma prevista 
no estatuto das entidades fechadas de previdência complementar. 
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 § 5o  A presidência dos conselhos fiscais será exercida pelos membros indicados pelos participantes e assistidos, na forma 
prevista no estatuto das entidades fechadas de previdência complementar. 

 § 6o  As diretorias executivas serão compostas, no máximo, por 4 (quatro) membros, nomeados pelos conselhos deliberativos 
das entidades fechadas de previdência complementar. 

 § 7o  VETADO. 

 § 8o  A remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros das diretorias executivas das entidades fechadas de 
previdência complementar serão fixadas pelos seus conselhos deliberativos em valores compatíveis com os níveis prevalecentes no 
mercado de trabalho para profissionais de graus equivalentes de formação profissional e de especialização, observado o disposto 
no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 

 § 9o  A remuneração dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal é limitada a 10% (dez por cento) do valor da 
remuneração dos membros da diretoria executiva. 

 § 10.  Os requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 20 da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, estendem-se aos 
membros dos conselhos deliberativos e fiscais das entidades fechadas de previdência complementar. 

 § 11.  As entidades fechadas de previdência complementar poderão criar, observado o disposto no estatuto e regimento 
interno, comitês de assessoramento técnico, de caráter consultivo, para cada plano de benefícios por elas administrado, com 
representação paritária entre os patrocinadores e os participantes e assistidos, sendo estes eleitos pelos seus pares, com as 
atribuições de apresentar propostas e sugestões quanto à gestão da entidade e sua política de investimentos e à situação financeira e 
atuarial dos respectivos planos de benefícios e de formular recomendações prudenciais a elas relacionadas. 

 § 12.  VETADO. 

 Seção III 

Disposições Gerais 

 Art. 6o  É exigida a instituição de código de ética e de conduta, inclusive com regras para prevenir conflito de interesses e 
proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas, que terá ampla divulgação, especialmente entre os participantes e 
assistidos e as partes relacionadas, cabendo aos conselhos fiscais das entidades fechadas de previdência complementar assegurar o 
seu cumprimento. 

 Parágrafo único.  Compete ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar definir o universo das 
partes relacionadas a que se refere o caput deste artigo. 

 Art. 7o  O regime jurídico de pessoal das entidades fechadas de previdência complementar referidas no art. 4o desta Lei será o 
previsto na legislação trabalhista. 

 Art. 8o  Além da sujeição às normas de direito público que decorram de sua instituição pela União como fundação de direito 
privado, integrante da sua administração indireta, a natureza pública das entidades fechadas a que se refere o § 15 do art. 40 da 
Constituição Federal consistirá na: 

 I - submissão à legislação federal sobre licitação e contratos administrativos; 

 II - realização de concurso público para a contratação de pessoal, no caso de empregos permanentes, ou de processo seletivo, 
em se tratando de contrato temporário, conforme a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993; 

 III - publicação anual, na imprensa oficial ou em sítio oficial da administração pública certificado digitalmente por autoridade 
para esse fim credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil), de seus demonstrativos contábeis, 
atuariais, financeiros e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de informações aos participantes e assistidos dos planos de 
benefícios e ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, na forma das Leis Complementares nºs 
108 e 109, de 29 de maio de 2001. 

 Art. 9o  A administração das entidades fechadas de previdência complementar referidas no art. 4o desta Lei observará os 
princípios que regem a administração pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo adotar mecanismos de 
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gestão operacional que maximizem a utilização de recursos, de forma a otimizar o atendimento aos participantes e assistidos e 
diminuir as despesas administrativas. 

 § 1o  As despesas administrativas referidas no caput deste artigo serão custeadas na forma dos regulamentos dos planos de 
benefícios, observado o disposto no caput do art. 7º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, e ficarão limitadas aos 
valores estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar. 

 § 2o  O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas será revisto ao final de cada ano, com vistas 
ao atendimento do disposto neste artigo. 

 Art. 10.  As entidades fechadas de previdência complementar referidas no art. 4o desta Lei serão mantidas integralmente por 
suas receitas, oriundas das contribuições de patrocinadores, participantes e assistidos, dos resultados financeiros de suas aplicações 
e de doações e legados de qualquer natureza, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal. 

 Art. 11.  A União, suas autarquias e fundações são responsáveis, na qualidade de patrocinadores, pelo aporte de contribuições 
e pelas transferências às entidades fechadas de previdência complementar das contribuições descontadas dos seus servidores, 
observado o disposto nesta Lei e nos estatutos respectivos das entidades. 

 § 1o  As contribuições devidas pelos patrocinadores deverão ser pagas de forma centralizada pelos respectivos Poderes da 
União, pelo Ministério Público da União e pelo Tribunal de Contas da União. 

 § 2o  O pagamento ou a transferência das contribuições após o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência: 

 I - enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos federais; e 

 II - sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis. 

 CAPÍTULO III 

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS 

 Seção I 

Das Linhas Gerais dos Planos de Benefícios 

 Art. 12.  Os planos de benefícios da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud serão estruturados na modalidade de 
contribuição definida, nos termos da regulamentação estabelecida pelo órgão regulador das entidades fechadas de previdência 
complementar, e financiados de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do art. 18 da Lei Complementar nº 109, de 29 
de maio de 2001, observadas as demais disposições da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. 

 § 1o  A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de custeio será revista sempre que necessário, para 
manter o equilíbrio permanente dos planos de benefícios. 

 § 2o  Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 18 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, o valor do benefício 
programado será calculado de acordo com o montante do saldo da conta acumulado pelo participante, devendo o valor do benefício 
estar permanentemente ajustado ao referido saldo. 

 § 3o  Os benefícios não programados serão definidos nos regulamentos dos planos, observado o seguinte: 

 I - devem ser assegurados, pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte e, se for o caso, a cobertura 
de outros riscos atuariais; e 

 II - terão custeio específico para sua cobertura. 

 § 4o  Na gestão dos benefícios de que trata o § 3o deste artigo, as entidades fechadas de previdência complementar referidas 
no art. 4o desta Lei poderão contratá-los externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefícios. 

 § 5o  A concessão dos benefícios de que trata o § 3o aos participantes ou assistidos pela entidade fechada de previdência social 
é condicionada à concessão do benefício pelo regime próprio de previdência social. 
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 Art. 13.  Os requisitos para aquisição, manutenção e perda da qualidade de participante, assim como os requisitos de 
elegibilidade e a forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos de 
benefícios, observadas as disposições das Leis Complementares nºs 108 e109, de 29 de maio de 2001, e a regulamentação do órgão 
regulador das entidades fechadas de previdência complementar. 

 Parágrafo único.  O servidor com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social poderá aderir aos planos de benefícios administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar de 
que trata esta Lei, sem contrapartida do patrocinador, cuja base de cálculo será definida nos regulamentos. 

 Art. 14.  Poderá permanecer filiado aos respectivos planos de benefícios o participante: 

 I - cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista; 

 II - afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento de remuneração; 

 III - que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do regulamento do plano de benefícios. 

 § 1o  Os regulamentos dos planos de benefícios disciplinarão as regras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, 
observada a legislação aplicável. 

 § 2o  Os patrocinadores arcarão com as suas contribuições somente quando a cessão, o afastamento ou a licença do cargo 
efetivo implicar ônus para a União, suas autarquias e fundações. 

 § 3o  Havendo cessão com ônus para o cessionário, este deverá recolher às entidades fechadas de previdência complementar 
referidas no art. 4o desta Lei a contribuição aos planos de benefícios, nos mesmos níveis e condições que seria devida pelos 
patrocinadores, na forma definida nos regulamentos dos planos. 

 Seção II 

Dos Recursos Garantidores 

 Art. 15.  A aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, às provisões e aos fundos dos planos de benefícios 
da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud obedecerá às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN). 

 § 1o  A gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pelas entidades referidas no caput poderá ser 
realizada por meio de carteira própria, carteira administrada ou fundos de investimento. 

 § 2o  As entidades referidas no caput contratarão, para a gestão dos recursos garantidores prevista neste artigo, somente 
instituições, administradores de carteiras ou fundos de investimento que estejam autorizados e registrados na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). 

 § 3o  A contratação das instituições a que se refere o § 2o deste artigo será feita mediante licitação, cujos contratos terão prazo 
total máximo de execução de 5 (cinco) anos. 

 § 4o  O edital da licitação prevista no § 3o estabelecerá, entre outras, disposições relativas aos limites de taxa de administração 
e de custos que poderão ser imputados aos fundos, bem como, no que concerne aos administradores, a solidez, o porte e a 
experiência em gestão de recursos. 

 § 5o  Cada instituição contratada na forma deste artigo poderá administrar, no máximo, 20% (vinte por cento) dos recursos 
garantidores correspondentes às reservas técnicas, aos fundos e às provisões. 

 § 6o  As instituições referidas no § 5o deste artigo não poderão ter qualquer ligação societária com outra instituição que esteja 
concorrendo na mesma licitação ou que já administre reservas, provisões e fundos da mesma entidade fechada de previdência 
complementar. 

 Seção III 

Das Contribuições 
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 Art. 16.  As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a parcela da base de contribuição que exceder o 
limite máximo a que se refere o art. 3o desta Lei, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 

 § 1o  Para efeitos desta Lei, considera-se base de contribuição aquela definida pelo § 1o do art. 4o da Lei no 10.887, de 18 de 
junho de 2004, podendo o participante optar pela inclusão de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do local de 
trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 

 § 2o  A alíquota da contribuição do participante será por ele definida anualmente, observado o disposto no regulamento do 
plano de benefícios. 

 § 3o  A alíquota da contribuição do patrocinador será igual à do participante, observado o disposto no regulamento do plano de 
benefícios, e não poderá exceder o percentual de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento). 

 § 4o  Além da contribuição normal, o participante poderá contribuir facultativamente, sem contrapartida do patrocinador, na 
forma do regulamento do plano. 

 § 5o  A remuneração do servidor, quando devida durante afastamentos considerados por lei como de efetivo exercício, será 
integralmente coberta pelo ente público, continuando a incidir a contribuição para o regime instituído por esta Lei. 

 Seção IV 

Disposições Especiais 

 Art. 17.  O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, discriminará o percentual 
da contribuição do participante e do patrocinador, conforme o caso, para cada um dos benefícios previstos no plano de benefícios, 
observado o disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. 

 § 1o  O plano de custeio referido no caput deverá prever parcela da contribuição do participante e do patrocinador com o 
objetivo de compor o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários (FCBE), do qual serão vertidos montantes, a título de 
contribuições extraordinárias, à conta mantida em favor do participante, nas hipóteses e na forma prevista nesta Lei. 

 § 2o  As contribuições extraordinárias a que se refere o § 1o serão vertidas nas seguintes hipóteses: 

 I - morte do participante; 

 II - invalidez do participante; 

 III - aposentadoria nas hipóteses dos §§ 4º e 5o do art. 40 da Constituição Federal; 

 IV - aposentadoria das mulheres, na hipótese da alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal; e 

 V - sobrevivência do assistido. 

 § 3o  O montante do aporte extraordinário de que tratam os incisos III e IV do § 2o será equivalente à diferença entre a reserva 
acumulada pelo participante e o produto desta mesma reserva multiplicado pela razão entre 35 (trinta e cinco) e o número de anos 
de contribuição exigido para a concessão do benefício pelo regime próprio de previdência social de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal. 

 Art. 18.  As entidades fechadas de previdência complementar referidas no art. 4o desta Lei manterão controles das reservas 
constituídas em nome do participante, registrando contabilmente as contribuições deste e as dos patrocinadores. 

 CAPÍTULO IV 

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO 

 Art. 19.  A constituição, o funcionamento e a extinção da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud, a aplicação de 
seus estatutos, regulamentos dos planos de benefícios, convênios de adesão e suas respectivas alterações, assim como as retiradas 
de patrocínios, dependerão de prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência 
complementar. 
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 § 1o  Serão submetidas ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar: 

 I - as propostas de aprovação do estatuto e de instituição de planos de benefícios da entidade fechada de previdência 
complementar, bem como suas alterações; e 

 II - a proposta de adesão de novos patrocinadores a planos de benefícios em operação na entidade fechada de previdência 
complementar. 

 § 2o  No caso da Funpresp-Exe, as propostas de aprovação do estatuto, de adesão de novos patrocinadores e de instituição de 
planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério 
da Fazenda. 

 § 3o  No caso da Funpresp-Leg, as propostas de aprovação do estatuto, de adesão de novos patrocinadores e de instituição de 
planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 § 4o  No caso da Funpresp-Jud, as propostas de aprovação do estatuto, de adesão de novos patrocinadores e de instituição de 
planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável: 

 I - do Supremo Tribunal Federal; 

 II - VETADO. 

 Art. 20.  A supervisão e a fiscalização da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud e dos seus planos de benefícios 
competem ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. 

 § 1o  A competência exercida pelo órgão referido no caput deste artigo não exime os patrocinadores da responsabilidade pela 
supervisão e fiscalização sistemática das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. 

 § 2o  Os resultados da supervisão e da fiscalização exercidas pelos patrocinadores serão encaminhados ao órgão mencionado 
no caput deste artigo. 

 Art. 21.  Aplica-se, no âmbito da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud, o regime disciplinar previsto no Capítulo 
VII da Lei Complementar no109, de 29 de maio de 2001. 

 CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 22.  Aplica-se o benefício especial de que tratam os §§ 1o a 8o do art. 3o ao servidor público titular de cargo efetivo da 
União, inclusive ao membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, oriundo, sem quebra de 
continuidade, de cargo público estatutário de outro ente da federação que não tenha instituído o respectivo regime de previdência 
complementar e que ingresse em cargo público efetivo federal a partir da instituição do regime de previdência complementar de que 
trata esta Lei, considerando-se, para esse fim, o tempo de contribuição estadual, distrital ou municipal, assegurada a compensação 
financeira de que trata o § 9o do art. 201 da Constituição Federal. 

 Art. 23.  Após a autorização de funcionamento da Funpresp-Exe, da Funpresp-Jud e da Funpresp-Leg, nos termos desta Lei, os 
servidores que deverão compor provisoriamente os conselhos deliberativos e os conselhos fiscais, dispensados da exigência da 
condição de participante ou assistido dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar, serão 
nomeados, respectivamente, pelo Presidente da República, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e por ato conjunto dos 
Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 Parágrafo único.  O mandato dos conselheiros de que trata o caput deste artigo será de 2 (dois) anos, durante os quais será 
realizada eleição direta para que os participantes e assistidos escolham os seus representantes, e os patrocinadores indicarão os seus 
representantes. 

 Art. 24.  Para fins de implantação, ficam a Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud equiparadas às pessoas jurídicas a 
que se refere o art. 1o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, com vistas à contratação de pessoal técnico e administrativo por 
tempo determinado. 
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 § 1o  Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público, para os efeitos da Lei no 8.745, de 9 de 
dezembro de 1993, a contratação de pessoal técnico e administrativo, por tempo determinado, imprescindível ao funcionamento 
inicial da Funpresp-Exe, da Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud. 

 § 2o  As contratações observarão o disposto no caput do art. 3º, no art. 6º, no inciso II do art. 7º e nos arts. 9º e 12 da Lei nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e não poderão exceder o prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 

 Art. 25.  É a União autorizada, em caráter excepcional, no ato de criação das entidades fechadas de previdência complementar 
referidas no art. 4o, a promover aporte a título de adiantamento de contribuições futuras, necessário ao regular funcionamento 
inicial, no valor de: 

 I - Funpresp-Exe: até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); 

 II - Funpresp-Leg: até R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); e 

 III - Funpresp-Jud: até R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). 

 Art. 26.  A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud deverão entrar em funcionamento em até 240 (duzentos e 
quarenta) dias após a publicação da autorização de funcionamento concedida pelo órgão fiscalizador das entidades fechadas de 
previdência complementar. 

 Art. 27.  Aplicam-se ao regime de previdência complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição 
Federal as disposições das Leis Complementares nos 108 e 109, de 29 de maio de 2001. 

 Art. 28.  Até que seja promovida a contratação na forma prevista no § 3o do art. 15 desta Lei, a totalidade dos recursos 
garantidores correspondentes às reservas técnicas, aos fundos e às provisões dos planos de benefícios da Funpresp-Exe, da 
Funpresp-Leg e da Funpresp-Jud será administrada por instituição financeira federal, mediante taxa de administração praticada a 
preço de mercado, vedada a cobrança de taxas de performance. 

 Art. 29.  O caput do art. 4o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 4o  A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e 
fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: 

 I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da 
publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo 
efetivo e não tiver optado por aderir a ele; 

 II - a parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social, em se tratando de servidor: 

 a) que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso I e tenha optado por aderir ao regime de 
previdência complementar ali referido; ou 

 b) que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso I, independentemente de adesão ao regime 
de previdência complementar ali referido. 

......................................................................................” (NR) 

 Art. 30.  Para os fins do exercício do direito de opção de que trata o parágrafo único do art. 1o, considera-se instituído o 
regime de previdência complementar de que trata esta Lei a partir da data da publicação pelo órgão fiscalizador da autorização 
de aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios de qualquer das entidades de que trata o art. 4o desta Lei. 

 Art. 31.  A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud deverão ser criadas pela União no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da publicação desta Lei, e iniciar o seu funcionamento nos termos do art. 26. 

 § 1o  Ultrapassados os prazos de que trata o caput, considera-se vigente, para todos os fins, o regime de previdência 
complementar de que trata esta Lei. 
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 § 2o  Ultrapassados os prazos de que trata o caput sem o início do funcionamento de alguma das entidades referidas no art. 4o, 
os servidores e membros do respectivo Poder poderão aderir ao plano de benefícios da entidade que primeiro entrou em 
funcionamento até a regularização da situação. 

 Art. 32.  Considera-se ato de improbidade, nos termos do art. 10 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, o descumprimento 
injustificado dos prazos de que trata o art. 31. 

 Art. 33.  Esta Lei entra em vigor: 

 I - quanto ao disposto no Capítulo I, na data em que forem criadas quaisquer das entidades de que trata o art. 4o, observado o 
disposto no art. 31; e 

 II - quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação. 

  Brasília, 30  de abril de 2012; 191o da Independência e 124o da República.  

DILMA ROUSSEFF 
Guido Mantega 
Miriam Belchior  

Garibaldi Alves Filho 
Luís Inácio Lucena Adams 

 

 

 
 

Presidência da República  

Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.846, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

Mensagem de veto 

Conversão da Medida Provisória nº 871, de 2019 

Institui o Programa Especial para Análise de Benefícios 
com Indícios de Irregularidade, o Programa de Revisão 
de Benefícios por Incapacidade, o Bônus de 
Desempenho Institucional por Análise de Benefícios 
com Indícios de Irregularidade do Monitoramento 
Operacional de Benefícios e o Bônus de Desempenho 
Institucional por Perícia Médica em Benefícios por 

Incapacidade; altera as Leis nos 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, 7.783, de 28 de junho de 1989, 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.212, de 24 de 
julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, 9.620, de 2 de abril de 1998, 
9.717, de 27 de novembro de 1998, 9.796, de 5 de maio 
de 1999, 10.855, de 1º de abril de 2004, 10.876, de 2 de 
junho de 2004, 10.887, de 18 de junho de 2004, 11.481, 
de 31 de maio de 2007, e 11.907, de 2 de fevereiro de 
2009; e revoga dispositivo da Lei nº 10.666, de 8 de 
maio de 2003, e a Lei nº 11.720, de 20 de junho de 
2008. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º  Ficam instituídos, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12618.htm#capituloi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12618.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12618.htm#art31
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.846-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.846-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.846-2019?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-256.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-256.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-256.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv871.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv871.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv871.htm


 

109 

 

I - o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade (Programa 

Especial), com o objetivo de analisar processos que apresentem indícios de irregularidade e potencial risco de 

realização de gastos indevidos na concessão de benefícios administrados pelo INSS; e 

II - o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (Programa de Revisão), com o objetivo 

de revisar: 

a) os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS por período superior a 6 (seis) 

meses e que não 

possuam data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional; e 

b) outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária. 

§ 1º O Programa Especial durará até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser prorrogado até 31 de dezembro de 

2022 por ato fundamentado do Presidente do INSS. 

§ 2º A análise dos processos administrativos de requerimento inicial e de revisão de benefícios administrados 

pelo INSS cujo prazo legal para conclusão tenha expirado até 18 de janeiro de 2019 integrará o Programa 

Especial. 

§ 3º O Programa de Revisão durará até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser prorrogado até 31 de dezembro de 

2022 por ato fundamentado do Ministro de Estado da Economia. 

§ 4º O acompanhamento por médico perito de processos judiciais de benefícios por incapacidade integrará o 

Programa de Revisão. 

§ 5º O Programa Especial e o Programa de Revisão não afetarão a regularidade dos atendimentos e dos 

agendamentos nas agências da Previdência Social. 

Art. 2º  Para a execução dos Programas de que trata o art. 1º desta Lei, ficam instituídos, até 31 de dezembro de 

2020: 

I - o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do 

Monitoramento Operacional de Benefícios (BMOB); e 

II - o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade (BPMBI). 

§ 1º A implementação e o pagamento do BMOB e do BPMBI ficam condicionados à expressa autorização em 

anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação prévia, nos termos do § 1º do art. 169 da 

Constituição Federal. 

§ 2º A concessão do BMOB e do BPMBI poderá ser prorrogada por ato do Ministro de Estado da Economia, e a 

prorrogação do BMOB ficará condicionada à implementação de controles internos que atenuem os riscos de 

concessão de benefícios irregulares. 

§ 3º  Os valores do BMOB e do BPMBI poderão ser revistos por ato do Ministro de Estado da Economia, com 

periodicidade não inferior a 12 (doze) meses, até o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou de 

outro índice que vier a substituí-lo, no mesmo período. 

Art. 3º  O BMOB será devido aos servidores públicos federais ativos que estejam em exercício no INSS e 

concluam a análise de processos do Programa Especial. 

§ 1º As apurações referentes aos benefícios administrados pelo INSS poderão ensejar o pagamento do BMOB. 

§ 2º A análise de processos de que trata o caput deste artigo deverá representar acréscimo real à capacidade 

operacional regular de realização de atividades do INSS, conforme estabelecido em ato do Presidente do INSS. 

§ 3º A seleção dos processos priorizará os benefícios mais antigos, sem prejuízo dos critérios estabelecidos no 

art. 9º desta Lei. 

Art. 4º  O BMOB corresponderá ao valor de R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) por processo 

integrante do Programa Especial concluído, conforme estabelecido em ato do Presidente do INSS na forma 

prevista no art. 3º desta Lei. 

§ 1º O BMOB somente será pago se as análises dos processos ocorrerem sem prejuízo das atividades regulares 

do cargo de que o servidor for titular. 

§ 2º Ocorrerá a compensação da carga horária na hipótese de as atividades referentes às análises dos processos 

serem desempenhadas durante a jornada regular de trabalho. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169%C2%A71


 

110 

 

§ 3º O BMOB gerará efeitos financeiros até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser prorrogado, a critério da 

administração pública federal, nos termos do § 1º do art. 1º e do § 2º do art. 2º desta Lei. 

Art. 5º  O BMOB não será devido na hipótese de pagamento de adicional pela prestação de serviço 

extraordinário ou de adicional noturno referente à mesma hora de trabalho. 

Art. 6º  O BMOB observará as seguintes regras: 

I - não será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos das aposentadorias 

e das pensões; 

II - não servirá de base de cálculo para benefícios ou vantagens; e 

III - não integrará a base de contribuição previdenciária do servidor. 

Art. 7º  O BMOB poderá ser pago cumulativamente com a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro 

Social (GDASS), desde que os processos que ensejarem o seu pagamento não sejam computados na avaliação de 

desempenho referente à GDASS. 

Art. 8º  São considerados processos com indícios de irregularidade integrantes do Programa Especial 

aqueles com potencial risco de gastos indevidos e que se enquadrem nas seguintes hipóteses, sem prejuízo das 

disposições previstas no ato de que trata o art. 9º desta Lei: 

I - potencial acúmulo indevido de benefícios indicado pelo Tribunal de Contas da União ou pela 

Controladoria-Geral da União; 

II - potencial pagamento indevido de benefícios previdenciários indicado pelo Tribunal de Contas 

da União e pela 

Controladoria-Geral da União; 

III - processos identificados na Força-Tarefa Previdenciária, composta pelo Ministério Público 

Federal, pela Polícia 

Federal e pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; 

IV - suspeita de óbito do beneficiário; 

V - benefício de prestação continuada, previsto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, com 

indícios de irregularidade identificados em auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-

Geral da União e em outras avaliações realizadas pela administração pública federal, permitidas, se 

necessário, a colaboração e a parceria da administração pública estadual e da administração pública 

municipal, por meio de procedimentos a serem definidos em cooperação com os Ministérios competentes; 

VI - processos identificados como irregulares pelo INSS, devidamente motivados; 

VII - benefícios pagos em valores superiores ao teto previdenciário adotado pelo Regime Geral de 

Previdência Social. 

Art. 9º  Ato do Presidente do INSS estabelecerá os procedimentos, as metas e os critérios necessários à 

realização das análises dos processos de que trata o inciso I do caput do art. 1º desta Lei e disciplinará: 

I - os critérios gerais a serem observados para a aferição, o monitoramento e o controle da 

realização das análises dos processos para fins de pagamento do BMOB, observado o cumprimento 

da meta do processo de monitoramento; 

II - a forma de realização de mutirões para análise dos processos; 

III - os critérios de ordem de prioridade das análises dos processos, observado o disposto no § 

3º do art. 3º desta 

Lei; 

IV - os requisitos que caracterizem acréscimo real à capacidade operacional regular de 

realização de atividades do 
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INSS; 

V - os critérios de revisão da meta de análise dos processos de monitoramento; e 

VI - outros critérios para caracterização de processos com indícios de irregularidade. 

Art. 10.  O BPMBI será devido aos ocupantes do cargo de Perito Médico Federal, integrante da carreira de 

Perito Médico Federal, do cargo de Perito Médico da Previdência Social, integrante da carreira de Perícia 

Médica da Previdência Social, de que trata a Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004, e do cargo de Supervisor 

Médico-Pericial, integrante da carreira de Supervisor Médico-Pericial, de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril 

de 1998, para cada perícia médica extraordinária realizada no âmbito do Programa de Revisão, na forma 

estabelecida em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 

§ 1º O ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a que se refere o caput 
deste artigo disporá sobre os critérios para seleção dos benefícios objeto das perícias extraordinárias e abrangerá: 

I - benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS por período superior a 

6 (seis) meses e que não possuam data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação 

profissional; 

II - benefícios de prestação continuada sem revisão por período superior a 2 (dois) anos; 

e 

III - outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária. 

§ 2º Para fins do disposto no caput deste artigo, perícia médica extraordinária será aquela realizada além da 

jornada de trabalho ordinária e que representa acréscimo real à capacidade operacional regular de realização de 

perícias médicas. 

§ 3º Poderá haver o pagamento do BPMBI na hipótese de acompanhamento por médico perito de processos 

judiciais de benefícios por incapacidade. 

Art. 11.  O BPMBI corresponderá ao valor de R$ 61,72 (sessenta e um reais e setenta e dois centavos) por 

perícia extraordinária realizada, na forma prevista no art. 10 desta Lei. 

Parágrafo único. O BPMBI gerará efeitos financeiros a partir de 18 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 

2020, permitida a prorrogação, a critério da administração pública federal, por ato do Ministro de Estado da 

Economia, nos termos do § 3º do art. 1º desta Lei. 

Art. 12.  O pagamento de adicional pela prestação de serviço extraordinário ou de adicional noturno não será 

devido na hipótese de pagamento do BPMBI referente à mesma hora de trabalho. 

Art. 13.  O BPMBI observará as seguintes regras: 

I - não será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos das aposentadorias 

e das pensões; 

II - não servirá de base de cálculo para benefícios ou vantagens; e 

III - não integrará a base de contribuição previdenciária do servidor. 

Art. 14.  O BPMBI poderá ser pago cumulativamente com a Gratificação de Desempenho de Atividade de 

Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP), desde que as perícias que ensejarem o seu pagamento não sejam 

computadas na avaliação de desempenho referente à GDAPMP. 

Art. 15.  Ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disporá sobre: 

I - os critérios gerais a serem observados para a aferição, o monitoramento e o controle da realização das 

perícias médicas de que trata o art. 10 desta Lei, para fins de concessão do BPMBI; 

II - o quantitativo diário máximo de perícias médicas, nos termos do disposto no art. 10 desta Lei, por 

perito médico, e a capacidade operacional ordinária de realização de perícias médicas pelo perito médico e pela 

Agência da Previdência Social do INSS; 

III - a forma de realização de mutirão das perícias médicas; e 
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IV - os critérios de ordem de prioridade para o agendamento dos benefícios a serem revistos, tais como a 

data de concessão do benefício e a idade do beneficiário. 

Art. 16.  (VETADO). 

Art. 17.  As despesas decorrentes do pagamento do BMOB pela participação no Programa Especial e do BPMBI 

pela participação no Programa de Revisão correrão à conta do INSS. 

Art. 18.  O cargo de Perito Médico Previdenciário, integrante da carreira de Perito Médico Previdenciário, de 

que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa a ser denominado Perito Médico Federal, integrante 

da carreira de Perito Médico Federal. 

Art. 19.  O cargo de Perito Médico Federal, integrante da carreira de Perito Médico Federal, de que trata esta 

Lei, o cargo de Perito Médico da Previdência Social, integrante da carreira de Perícia Médica da Previdência 

Social, de que trata a Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004, e o cargo de Supervisor Médico-Pericial, integrante 

da carreira de Supervisor Médico-Pericial, de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, passam a integrar o 

quadro de pessoal do Ministério da Economia. 

Art. 20.  O exercício dos servidores das carreiras de Perito Médico Federal, de Perícia Médica da Previdência 

Social e de Supervisor Médico-Pericial será disposto em ato do Ministro de Estado da Economia. 

Parágrafo único.  As atividades relativas à gestão das carreiras de Perito Médico Federal, de Perícia Médica da 

Previdência Social e de Supervisor Médico-Pericial serão exercidas pelo INSS até que seja efetivada a nova 

estrutura. 

Art. 21.  A revisão e a concessão de benefícios tributários com base em perícias médicas serão realizadas 

somente após a implementação e a estruturação de perícias médicas para essa finalidade. 

§ 1º Ato do Ministro de Estado da Economia definirá os procedimentos para realizar a implementação e a 

estruturação de perícias médicas a que se refere o caput deste artigo. 

§ 2º Até a implementação e a estruturação das perícias médicas a que se refere o caput deste artigo, ficam 

mantidos os atuais procedimentos para a revisão e a concessão dos benefícios tributários de que trata este artigo. 

Art. 22.  A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 215.  Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses 

legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos 

no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei 

nº 10.887, de 18 de junho de 2004.” (NR) 

“Art. 217.  ............................................................................................................ 

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

IV - ....................................................................................................................... 

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

d) tenha deficiência intelectual ou mental; 

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

§ 4º (VETADO).” (NR) 

“Art. 219.  A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: 

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta dias) após o óbito, 

para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após 

o óbito, para os demais dependentes; 

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do 

caput deste artigo; ou 

III - da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. 

§ 1º A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de 

habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que 

importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir 

da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente 

habilitado. 
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§ 2º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de 

dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício 

de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com 

outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito 

em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial 

em contrário. 

§ 3º Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão 

da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação 

excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-

se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o 

pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, 

ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. 

§ 4º Julgada improcedente a ação prevista no § 2º ou § 3º deste artigo, o 

valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago 

de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas 

cotas e o tempo de duração de seus benefícios. 

§ 5º Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão 

por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova 

habilitação.” (NR) 

 “Art.    222. 

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

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

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o 

afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, 

respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas a e b 
do inciso VII do caput deste artigo; 

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

§ 5º Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, 

obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-

cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será 

devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra 

hipótese de cancelamento anterior do benefício. 

§ 6º O beneficiário que não atender à convocação de que trata o § 1º deste 

artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos I e II do 

caput do art. 95 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

§ 7º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de 

microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da 

cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou 

com deficiência grave. 

§ 8º No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida 

apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os 

procedimentos a serem estabelecidos em regulamento.” (NR) Art. 23.  A Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 49.  .............................................................................................................. 

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

§ 4º O Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC), por intermédio das 

Juntas Comerciais, e os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas prestarão, 

obrigatoriamente, ao Ministério da Economia, ao INSS e à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações 

posteriores relativos a empresas e entidades neles registradas. 

....................................................................................................................” (NR) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art222iii.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art222iii.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art222%C2%A75.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art222%C2%A75.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art222%C2%A75.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art222%C2%A75.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art49%C2%A74.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art49%C2%A74.0


 

114 

 

“Art. 68.  O Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais remeterá ao 

INSS, em até 1 (um) dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil 

(Sirc) ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos 

natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações 

registradas na serventia. 

§ 1º Para os Municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de 

qualquer meio de acesso à internet, fica autorizada a remessa da relação em até 5 

(cinco) dias úteis. 

§ 2º Para os registros de nascimento e de natimorto, constarão das informações, 

obrigatoriamente, a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), o sexo, a data e o 

local de nascimento do registrado, bem como o nome completo, o sexo, a data e o local 

de nascimento e a inscrição no CPF da filiação. 

§ 3º Para os registros de casamento e de óbito, constarão das informações, 

obrigatoriamente, a inscrição no CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do 

registrado, bem como, acaso disponíveis, os seguintes dados: 

I - número do cadastro perante o Programa de Integração Social (PIS) 

ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep); 

II - Número de Identificação do Trabalhador (NIT); 

III - número de benefício previdenciário ou assistencial, se a pessoa 

falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS; 

IV - número de registro da Carteira de Identidade e respectivo órgão 

emissor; 

V - número do título de eleitor; 

VI - número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). 

§ 4º No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, 

óbito ou averbações, anotações e retificações no mês, deverá o Titular do Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Naturais comunicar este fato ao INSS até o 5º (quinto) dia útil 

do mês subsequente. 

§ 5º O descumprimento de qualquer obrigação imposta neste artigo e o fornecimento de 

informação inexata sujeitarão o Titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais, além de outras penalidades previstas, à penalidade prevista no art. 92 desta 

Lei e à ação regressiva proposta pelo INSS, em razão dos danos sofridos.” (NR) 

“Art. 69.  O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da 

manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou 

erros materiais. 

§ 1º Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na 

manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu 

representante legal ou o seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos 

dos quais dispuser, no prazo de: 

I - 30 (trinta) dias, no caso de trabalhador urbano; 

II - 60 (sessenta) dias, no caso de trabalhador rural individual e avulso, 

agricultor familiar ou segurado especial. 

§ 2º A notificação a que se refere o § 1º deste artigo será feita: 

I - preferencialmente por rede bancária ou por meio eletrônico, conforme 

previsto em regulamento; 
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II - por via postal, por carta simples, considerado o endereço constante do 

cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova 

suficiente da notificação; 

III - pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos; ou 

IV - por edital, nos casos de retorno com a não localização do segurado, referente 

à comunicação indicada no inciso II deste parágrafo. 

§ 3º A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou 

na Agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário, na forma do 

regulamento. 

§ 4º O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses: 

I - não apresentação da defesa no prazo estabelecido no § 1º deste artigo; 

II - defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. 

§ 5º O INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício de que 

trata o § 4º deste artigo e conceder-lhe prazo de 30 (trinta) dias para interposição de 

recurso. 

§ 6º Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a suspensão a que se refere o § 4º deste 

artigo, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente 

recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais 

autorizados, o benefício será cessado. 

§ 7º Para fins do disposto no caput deste artigo, o INSS poderá realizar recenseamento 

para atualização do cadastro dos beneficiários, abrangidos os benefícios administrados 

pelo INSS, observado o disposto nos incisos III, IV e V do § 8º deste artigo. 

§ 8º Aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente a comprovação de vida 

nas instituições financeiras, por meio de atendimento eletrônico com uso de biometria 

ou por qualquer meio definido pelo INSS que assegure a identificação do beneficiário, 

observadas as seguintes disposições: 

I - a prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas por aquele que 

receber o benefício, mediante identificação por funcionário da instituição, quando 

realizada nas instituições financeiras; 

II - o representante legal ou o procurador do beneficiário, legalmente cadastrado 

no INSS, poderá realizar a prova de vida no INSS ou na instituição financeira 

responsável pelo pagamento; 

III - a prova de vida de segurados com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos será disciplinada em ato do Presidente do INSS; 

IV - o INSS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa, que 

garantam a identificação e o processo de prova de vida para pessoas com dificuldades 

de locomoção e idosos acima de 80 (oitenta) anos que recebam benefícios; e 

V - o INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às 

instituições financeiras até que o beneficiário atenda à convocação, permitida a 

liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. 

§ 9º O recurso de que trata o § 5º deste artigo não terá efeito suspensivo. 

§ 10. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida 

na forma prevista no caput deste artigo ou pelos órgãos de controle, os procedimentos 
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de análise e concessão de benefícios serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude 

e concessão irregular. 

§ 11. Para fins do disposto no § 8º deste artigo, preservados a integridade dos dados e o 

sigilo eventualmente existente, o INSS: 

I - terá acesso a todos os dados biométricos mantidos e administrados pelos 

órgãos públicos federais; e 

II - poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos: 

a) da Justiça Eleitoral; e 

b) de outros entes federativos.” (NR) 

Art. 24.  A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 15.  ............................................................................................................. 

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-

acidente; 

..................................................................................................................” 

(NR) “Art. 16.  

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

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

§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova 

material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e 

quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não 

admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força 

maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. 

§ 6º Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2º do art. 77 desta Lei, a par da exigência 

do § 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que 

comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. 

§ 7º Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido 

condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor 

ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa 

do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.” (NR) 

“Art. 17.  ............................................................................................................ 

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

§ 7º Não será admitida a inscrição post mortem de segurado contribuinte individual e 

de segurado facultativo.” (NR) 

“Art. 18.  ............................................................................................................ 

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

§ 4º Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão ser solicitados, pelos 

interessados, aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, que encaminharão, 

eletronicamente, requerimento e respectiva documentação comprobatória de seu direito 

para deliberação e análise do Instituto Nacional do  Seguro  Social  (INSS), nos  termos  

do regulamento.” (NR) 

“Art. 25.  ............................................................................................................ 

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

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os 

incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) 

contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 

desta Lei; e 
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IV - auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais. 

..................................................................................................................” (NR) 

“Art. 26.  ............................................................................................................ 

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente; 

...............................................................................................................” (NR) 

“Art. 27-A  Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos 

benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e 

de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à 

Previdência Social, com metade dos  períodos  previstos nos incisos I, III e IV do 

caput do art. 25 desta Lei.” (NR) 

“Art. 32.  O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades 

concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das 

atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de 

cálculo, observado o disposto no art. 29 desta Lei. 

I – (revogado); 

II – (revogado); 

a)  (revogada); 

b) (revogada); 

III – (revogado). 

 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite 

máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades 

concomitantes. 

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do 

salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo 

desse salário.” (NR) 

“Art. 38-A  O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados 

especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), observado o disposto 

nos §§ 4º e 5º do art. 17 desta Lei, e poderá firmar acordo de cooperação com o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da 

administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a 

gestão do sistema de cadastro. 

§ 1º O sistema de que trata o caput deste artigo preverá a manutenção e a atualização 

anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de 

segurado especial, nos termos do disposto no regulamento. 

§ 2º Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os 

segurados, sem prejuízo do disposto no § 4º deste artigo. 

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

§ 4º A atualização anual de que trata o § 1º deste artigo será feita até 30 de junho do ano 

subsequente. 

§ 5º É vedada a atualização de que trata o § 1º deste artigo após o prazo de 5 (cinco) 

anos, contado da data estabelecida no § 4º deste artigo. 

§ 6º Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de que trata o § 5º deste artigo, o segurado 

especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuados em época própria a 

comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no art. 25 da Lei 

nº 

8.212, de 24 de julho de 1991.” (NR) 

“Art. 38-B  .......................................................................................................... 
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§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da 

atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, pelas informações 

constantes do cadastro a que se refere o art. 38-A desta Lei. 

§ 2º Para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o 

tempo de exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por 

entidades públicas credenciadas, nos termos do art. 13 da Lei nº 12.188, de 11 de 

janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, na forma prevista no regulamento. 

§ 3º Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o art. 38-A poderá ser realizado, 

atualizado e corrigido, sem prejuízo do prazo de que trata o § 1º deste artigo e da regra 

permanente prevista nos §§ 4º e 5º do art. 38-A desta Lei. 

§ 4º Na hipótese de divergência de informações entre o cadastro e outras bases de 

dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a 

apresentação dos documentos referidos no art. 106 desta Lei. 

§ 5º O cadastro e os prazos de que tratam este artigo e o art. 38-A desta Lei deverão ser 

amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabíveis para que todos os 

cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência do referido cadastro e a 

obrigatoriedade de registro.” (NR) 

“Art. 39.  Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta 

Lei, fica garantida a concessão: 

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão 

ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme 

disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, 

observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei; ou 

.....................................................................................................................” 

(NR) “Art. 55.  

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

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

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante 

justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só 

produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos 

fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. 

..................................................................................................” (NR) 

“Art. 59.  ............................................................................................................... 

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de 

Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento da doença ou da lesão. 

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime 

fechado. 

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o 

benefício suspenso. 

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da 

data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo. 

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 

4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura. 

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do 

benefício por todo o período devido. 
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§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios 

dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei. 

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá 

direito ao auxílio-doença.” (NR) 

“Art. 62.  .............................................................................................................. 

§ 1º  ..................................................................................................................... 

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de 

cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação 

profissional a cargo do INSS.” (NR) 

“Art. 73.  ............................................................................................................. 

Parágrafo único. Aplica-se à segurada desempregada, desde que mantida a qualidade de 

segurada, na forma prevista no art. 15 desta Lei, o disposto no inciso III do caput deste 

artigo.” (NR) 

“Art. 74.  ............................................................................................................. 

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os 

filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os 

demais dependentes; 

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

§ 1º Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com 

trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de 

tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os 

absolutamente incapazes e os inimputáveis. 

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

§ 3º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este 

poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, 

exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o 

pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a 

existência de decisão judicial em contrário. 

§ 4º Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação 

excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores 

referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota 

até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial 

em contrário. 

§ 5º Julgada improcedente a ação prevista no § 3º ou § 4º deste artigo, o valor retido 

será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional 

aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus 

benefícios. 

§ 6º Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente 

pagos em função de nova habilitação.” (NR) 

“Art. 76.  ................................................................................................................ 

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

§ 3º Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por 

determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou 

ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do 

óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.” (NR) 

“Art. 77.  ............................................................................................................... 

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

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará: 

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

VI - pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei. 

.............................................................................................................................. 
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§ 7º Se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, 

ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em 

tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão 

provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo 

administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, 

em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem 

como a reativação imediata do benefício.” (NR) 

“Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 

25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do 

segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber 

remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, 

de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 

§ 1º O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste 

o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de 

permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício. 

§ 2º O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro 

dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. 

§ 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, 

no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda, apurada nos termos do 

disposto no § 4º deste artigo, de valor igual ou inferior àquela prevista no art. 13 da 

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, corrigido pelos índices de 

reajuste aplicados aos benefícios do RGPS. 

§ 4º A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa 

renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 

(doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. 

§ 5º A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão 

ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada 

pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação 

plena do segurado e da sua condição de presidiário. 

§ 6º Se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade no período previsto no § 

4º deste artigo, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição 

no período o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, 

reajustado na mesma época e com a mesma base dos benefícios em geral, não podendo 

ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo. 

§ 7º O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de 

pena em regime fechado, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-

reclusão para seus dependentes. 

§ 8º Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência 

social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado 

levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes 

salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão.” (NR) 

“Art. 96.  ............................................................................................................... 

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

V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o 

registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, 

exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir 

de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa 

obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º 

da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003; 

VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social 

para ex-servidor; 
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VII - é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por 

regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que 

o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público 

ao próprio ente instituidor; 

VIII - é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social 

quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao 

servidor público em atividade; e 

IX - para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art. 

40 e no § 1º do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime 

previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, 

deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e 

discriminados de data a data. 

Parágrafo único. O disposto no inciso V do caput deste artigo não se aplica ao tempo 

de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 

1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição.” (NR) 

“Art. 103.  O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de 

benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de 

benefício é de 10 (dez) anos, contado: 

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira 

prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou 

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, 

cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou 

indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo. 

.....................................................................................................................” (NR) 

“Art. 106.  A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2º e ao cadastro de que trata o § 

1º, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: 

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

III - (revogado); 

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 12.188, de 11 

de janeiro de 

2010, ou por documento que a substitua; 

....................................................................................................................” 

(NR) “Art. 110.  

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

§ 1º  ..................................................................................................................... 

§ 2º O dependente excluído, na forma do § 7º do art. 16 desta Lei, ou que tenha a parte 

provisoriamente suspensa, na forma do § 7º do art. 77 desta Lei, não poderá representar 

outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. 

§ 3º O dependente que perde o direito à pensão por morte, na forma do § 1º do art. 74 

desta Lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e 

percepção do benefício.” (NR) 
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“Art. 115.  .............................................................................................................. 

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

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial 

indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela 

revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua 

importância, nos termos do regulamento; 

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

§ 3º Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos 

constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago 

indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela 

revogação de decisão judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, 

para a execução judicial. 

§ 4º Será objeto de inscrição em dívida ativa, para os fins do disposto no § 3º deste 

artigo, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber 

da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, 

desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de 

responsabilização. 

§ 5º O procedimento de que trata o § 4º deste artigo será disciplinado em regulamento, 

nos termos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no art. 27 do Decreto-Lei nº 

4.657, de 4 de setembro de 1942. 

§ 6º Na hipótese prevista no inciso V do caput deste artigo, a autorização do desconto 

deverá ser revalidada a cada 3 (três) anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, nos 

termos do regulamento.” (NR) 

“Art. 120.  A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos 

casos de: 

I - negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho 

indicadas para a proteção individual e coletiva; 

II - violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, 

de 7 de agosto de 2006.” (NR) 

“Art. 121.  O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos 

casos previstos nos incisos I e II do caput do art. 120 desta Lei  não  exclui a 

responsabilidade  civil da empresa, no caso do inciso I, ou do  responsável  pela  

violência doméstica e familiar,  no  caso  do  inciso  II.” (NR) 

“Art. 124-A  O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para 

requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de 

atendimento. 

§ 1º O INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e a 

revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos 

automatizados, de atendimento e prestação de serviços por meio de atendimento 

telefônico ou de canais remotos. 

§ 2º Poderão ser celebrados acordos de cooperação, na modalidade de adesão, com 

órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a 

recepção de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem 

serviços presenciais. 

§ 3º A implementação de serviços eletrônicos preverá mecanismos de controle 

preventivos de fraude e de identificação segura do cidadão.” 

“Art. 124-B  O INSS, para o exercício de suas competências, observado o disposto nos 

incisos XI e XII do art. 5º da Constituição Federal e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto 

de 2018, terá acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a 

manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados: 

I – (VETADO); 
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II - dos registros e dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde 

(SUS), administrados pelo Ministério da Saúde; 

III - dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, sendo 

necessária, no caso destas últimas, a celebração de convênio para garantir o acesso; e 

IV - de movimentação das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, mantidas pela Caixa 

Econômica Federal. 

§ 1º Para fins do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão preservados a 

integridade e o sigilo dos dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e o 

acesso aos dados dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos 

documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas será exclusivamente 

franqueado aos peritos médicos federais designados pelo INSS. 

§ 2º O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas 

pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios com o detalhamento dos 

pagamentos. 

§ 3º As bases de dados e as informações de que tratam o caput e o § 1º deste artigo 

poderão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social, para estrita 

utilização em suas atribuições relacionadas à recepção, à análise, à concessão, à revisão 

e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados a integridade dos 

dados e o sigilo eventualmente existente, na forma disciplinada conjuntamente pela 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo gestor 

dos dados. 

§ 4º Fica dispensada a celebração de convênio, de acordo de cooperação técnica ou de 

instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados de que trata o caput 
deste artigo, quando se tratar de dados hospedados por órgãos da administração pública 

federal, e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando 

houver, no acesso ou na extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma 

diversa entre os órgãos envolvidos. 

§ 5º As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas possuem 

característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de 

cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a efetivação do acesso aos dados 

de que trata o caput deste artigo e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o 

compartilhamento dos dados com demais entidades de direito privado.” 

“Art. 124-C  O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos 

nesta Lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente 

apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro.” 

“Art. 124-D  A administração pública federal desenvolverá ações de segurança da 

informação e comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das 

infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases 

governamentais, e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e 

informações dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com o objetivo de 

atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais.” 

“Art. 124-E  (VETADO).” 

“Art. 124-F  (VETADO).” 

“Art. 126.  Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar: 

I - recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários; 

II - contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, 

do Fator Acidentário de Prevenção aos estabelecimentos das empresas; 
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III - recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade 

rural de segurado especial de que tratam os arts. 38-A e 38-B, ou demais informações 

relacionadas ao CNIS de que trata o art. 29-A desta Lei. 

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

§ 3º A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o 

processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa 

e desistência do recurso interposto.” (NR) 

Art. 25.  O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 12: “Art. 

20.  ........................................................................................................... 

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

§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as 

inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em regulamento.” 

(NR) 

Art. 26.  A Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 1º  ........................................................................................................... 

I - Supervisor Médico-Pericial, composta de 500 (quinhentos) cargos de igual 

denominação, lotados no quadro de pessoal do Ministério da Economia com atribuições 

destinadas às atividades de gestão governamental, de gerenciamento, de supervisão, de 

controle, de fiscalização e de auditoria das atividades de perícia médica; 

.................................................................................................................” (NR) 

“Art. 5º  ............................................................................................................ 

I - da carreira de Supervisor Médico-Pericial, o Ministério da Economia; 

................................................................................................................” 

(NR) “Art. 6º  

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

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

IV - definir os termos do edital dos concursos públicos para provimentos dos cargos, 

observadas as atribuições da carreira e as normas editadas pelo Ministério da Economia; 

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

VII - supervisionar e acompanhar a aplicação das normas e dos procedimentos, para 

fins de progressão e promoção, e das demais regras referentes à organização da carreira, 

e propor o seu aperfeiçoamento ao Ministério da Economia. 

§ 1º Observadas as normas editadas pelo Ministério da Economia, os órgãos 

supervisores a que se refere o caput deste artigo serão assessorados por: 

I - representantes dos órgãos ou das entidades de lotação dos integrantes da 

carreira; e 

II - comitê consultivo, composto de integrantes da carreira sob a sua supervisão. 

§ 2º (Revogado).” (NR) 

“Art. 21. Compete ao Ministério da Economia editar as normas complementares e os 

procedimentos necessários à promoção nas carreiras de que trata esta Lei.” (NR) 

Art. 27.  A Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 12-A O ocupante de cargo efetivo de Perito Médico da Previdência Social da 

carreira de Perícia Médica da Previdência Social em exercício no órgão de lotação ou 

no INSS perceberá a parcela da GDAMP referente à avaliação de desempenho 

institucional no valor correspondente ao atribuído ao órgão ou à entidade em que o 

servidor estiver em efetivo exercício somada à parcela da GDAMP referente à avaliação 
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de desempenho individual conforme os critérios de avaliação estabelecidos em 

regulamento.” (NR) 

“Art. 15. O ocupante de cargo efetivo de Perito Médico da Previdência Social da 

carreira de Perícia Médica da Previdência Social que não se encontrar em exercício no 

órgão de lotação ou no INSS perceberá integralmente a parcela da GDAMP referente à 

avaliação de desempenho institucional no período somada à parcela da GDAMP 

referente à avaliação de desempenho individual, quando requisitado pela Presidência da 

República ou pela VicePresidência da República. 

.....................................................................................................................” (NR) 

Art. 28.  A Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Seção V 

Da Carreira de Perito Médico Federal e da Carreira de Supervisor 
MédicoPericial” 

“Art. 30. Fica estruturada a carreira de Perito Médico Federal, no âmbito do quadro de 

pessoal do Ministério da Economia, composta dos cargos de nível superior de Perito 

Médico Federal, de provimento efetivo. 

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

§ 3º São atribuições essenciais e exclusivas dos cargos de Perito Médico Federal, de 

Perito Médico da Previdência Social e, supletivamente, de Supervisor Médico-Pericial 

da carreira de que trata a Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, as atividades médico-

periciais relacionadas com: 

I - o regime geral de previdência social e assistência social: 

a) a emissão de parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral; 

b) a verificação, quando necessária à análise da procedência de benefícios 

previdenciários; 

c) a caracterização da invalidez; e 

d) a auditoria médica. 

II - a instrução de processos administrativos referentes à concessão e à revisão 

de benefícios tributários e previdenciários a que se referem as alíneas a, c e d do inciso 

I e o inciso V do caput deste artigo; 

III - o assessoramento técnico à representação judicial e extrajudicial da União, 

das autarquias e das fundações públicas federais quanto aos expedientes e aos processos 

relacionados com o disposto neste artigo; 

IV - a movimentação da conta vinculada do trabalhador ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), nas hipóteses previstas em lei, relacionadas à condição de 

saúde; 

V - o exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da 

deficiência de que trata o § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), no âmbito federal, para fins previdenciários, 

assistenciais e tributários, observada a vigência estabelecida no parágrafo único do art. 

39 da Lei resultante da Medida Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019;           

(Vigência) 

VI - as atividades acessórias àquelas previstas neste artigo, na forma definida em 

regulamento. 
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§ 4º Ato do Ministro de Estado da Economia poderá autorizar a execução pelos titulares 

de cargos de que trata o § 3º deste artigo de outras atividades médico-periciais previstas 

em lei para a administração pública federal. 

§ 4º-A Ato do dirigente máximo do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 

(Sipec) regulamentará as orientações e os procedimentos a serem adotados na 

realização das atividades de que trata o § 4º deste artigo. 

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

§ 11. O Perito Médico Federal deve trabalhar com isenção e sem interferências 

externas, vedada a presença ou a participação de não médicos durante o ato médico-

pericial, exceto quando autorizado por ato discricionário do Perito Médico Federal. 

§ 12. Nas perícias médicas onde for exigido o exame médico-pericial presencial do 

requerente, ficará vedada a substituição do exame presencial por exame remoto ou à 

distância na forma de telemedicina ou tecnologias similares.” (NR) 

“Art. 35.  ......................................................................................................... 

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

§ 5º Os ocupantes dos cargos a que se refere o caput deste artigo poderão, a qualquer 

tempo, optar pela jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas, por 

meio do termo de opção de que trata o Anexo XIV-A desta Lei, observado o interesse 

da administração pública federal quanto à alteração da jornada de trabalho e respeitado 

o limite estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia. 

..............................................................................................................” (NR) 

“Art. 38. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica 

Previdenciária (GDAPMP), devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo da 

carreira de Perito Médico Previdenciário e da carreira de Supervisor Médico-Pericial, 

quando em efetivo exercício nas atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo 

no órgão de lotação ou no INSS, em função do desempenho individual do servidor e do 

alcance de metas de desempenho institucional. 

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

§ 4º A parcela referente à avaliação de desempenho institucional será paga conforme os 

parâmetros de alcance das metas organizacionais, a serem definidos em ato do dirigente 

máximo do órgão de lotação. 

.............................................................................................................” (NR) 

“Art. 39. Os ocupantes de cargos efetivos de Perito Médico Federal ou de Supervisor 

Médico-Pericial que se encontrarem em efetivo exercício das atividades inerentes às 

atribuições do respectivo cargo no Ministério da Economia ou no INSS perceberão a 

parcela da GDAPMP referente à avaliação de desempenho institucional no valor 

correspondente ao atribuído ao órgão ou à entidade em que o servidor estiver em efetivo 

exercício e a parcela da GDAPMP referente à avaliação de desempenho individual 

conforme os critérios e os procedimentos de avaliação estabelecidos no art. 46 desta 

Lei.” (NR) 

“Art. 40. Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de Perito Médico Federal 

ou de 

Supervisor Médico-Pericial que se encontrarem na condição de dirigentes máximos de 

Superintendência Regional, de Gerência-Executiva, de Agência da Previdência Social e 

de Chefia de Seção de Saúde do Trabalhador do INSS perceberão a GDAPMP nos 

termos do disposto no art. 39.” (NR) 

“Art. 41. Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de Perito Médico Federal ou de 

Supervisor Médico-Pericial que se encontrarem em exercício no órgão de lotação ou no 

INSS quando investidos em cargo em comissão ou função de confiança farão jus à 

GDAPMP da seguinte forma: 

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

II - os investidos em cargos em comissão do Grupo-DAS de níveis 4, 5 ou 6 ou 

equivalentes, hipótese em que o valor da GDAPMP será correspondente à pontuação 
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máxima possível a título de desempenho individual somada à pontuação correspondente 

à média nacional atribuída a título de avaliação institucional às unidades do órgão ou da 

entidade em que o servidor se encontrar em efetivo exercício.” (NR) 

“Art. 42. Os ocupantes de cargos efetivos das carreiras de Perito Médico Federal ou de 

Supervisor Médico-Pericial que não se encontrarem em efetivo exercício no órgão de 

lotação ou no INSS farão jus à GDAPMP quando: 

..............................................................................................................” (NR) 

“Art. 46.  ........................................................................................................ 

§ 1º Os critérios e os procedimentos específicos da avaliação individual e institucional e 

da atribuição da GDAPMP serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da 

Economia. 

§ 2º As metas referentes à avaliação de desempenho institucional serão estabelecidas 

anualmente em ato do Ministro de Estado da Economia. 

...............................................................................................................” (NR) 

Art. 29.  O § 1º do art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes 

incisos XXVI e XXVII: 

“Art. 4º  ........................................................................................................... 

§ 1º  ................................................................................................................. 

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

XXVI - o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em 

Benefícios por Incapacidade (BPMBI); e 

XXVII - o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com 

Indícios de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios (BMOB). 

...............................................................................................................” (NR) 

Art. 30.  A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 52. .......................................................................................................... 

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

§ 3º O oficial de registro civil comunicará o registro de nascimento ao Ministério da 

Economia e ao INSS pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc) ou 

por outro meio que venha a substituí-lo.” (NR) 

“Art. 75.  ......................................................................................................... 

Parágrafo único. O oficial de registro civil comunicará o registro ao Ministério da 

Economia e ao INSS pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc) ou 

por outro meio que venha a substituí-lo.” (NR) 

 

Art. 31.  A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações, numerando-se 

o parágrafo único do art. 1º e do art. 8º como § 1º: 

 

“Art. 1º  ......................................................................................................... 

§ 1º Aplicam-se adicionalmente aos regimes próprios de previdência social as 

disposições estabelecidas no art. 6º desta Lei relativas aos fundos com finalidade 

previdenciária por eles instituídos. 

§ 2º Os regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios operacionalizarão a compensação financeira a que se referem 

o § 9º do art. 201 da Constituição Federal e a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, entre 

si e com o regime geral de previdência social, sob pena de incidirem nas sanções de que 

trata o art. 7º desta Lei.” (NR) 

“Art. 6º  ........................................................................................................ 

Parágrafo único. No estabelecimento das condições e dos limites para aplicação dos 

recursos dos regimes próprios de previdência social, na forma do inciso IV do caput 
deste artigo, o Conselho Monetário Nacional deverá considerar, entre outros requisitos: 
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I - a natureza pública das unidades gestoras desses regimes e dos recursos 

aplicados, exigindo a observância dos princípios de segurança, proteção e prudência 

financeira; 

II - a necessidade de exigência, em relação às instituições públicas ou privadas 

que administram, direta ou indiretamente por meio de fundos de investimento, os 

recursos desses regimes, da observância de critérios relacionados a boa qualidade de 

gestão, ambiente de controle interno, histórico e experiência de atuação, solidez 

patrimonial, volume de recursos sob administração e outros destinados à mitigação de 

riscos.” (NR) 

“Art. 8º Os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades do ente estatal, os 

dirigentes da unidade gestora do respectivo regime próprio de previdência social e os 

membros dos seus conselhos e comitês respondem diretamente por infração ao disposto 

nesta Lei, sujeitando-se, no que couber, ao regime disciplinar estabelecido na Lei 

Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e seu regulamento, e conforme diretrizes 

gerais. 

§ 1º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o 

auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, assegurados ao 

acusado o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com diretrizes gerais. 

§ 2º São também responsáveis quaisquer profissionais que prestem serviços técnicos ao 

ente estatal e respectivo regime próprio de previdência social, diretamente ou por 

intermédio de pessoa jurídica contratada.” (NR) 

“Art. 8º-A Os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência 

social e da unidade gestora do regime e os demais responsáveis pelas ações de 

investimento e aplicação dos recursos previdenciários, inclusive os consultores, os 

distribuidores, a instituição financeira administradora da carteira, o fundo de 

investimentos que tenha recebido os recursos e seus gestores e administradores serão 

solidariamente responsáveis, na medida de sua participação, pelo ressarcimento dos 

prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem 

dado causa.” 

“Art. 8º-B Os dirigentes da unidade gestora do regime próprio de previdência social 

deverão atender aos seguintes requisitos mínimos: 

I - não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais 

situações de inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos 

na referida Lei Complementar; 

II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em 

parâmetros gerais; 

III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas 

financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 

IV - ter formação superior. 

Parágrafo único. Os requisitos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo 

aplicam-se aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de 

investimentos da unidade gestora do regime próprio de previdência social.” 

“Art. 9º Compete à União, por intermédio da Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia, em relação aos regimes próprios de previdência 

social e aos seus fundos previdenciários: 

I - a orientação, a supervisão, a fiscalização e o acompanhamento; 
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II - o estabelecimento e a publicação de parâmetros, diretrizes e critérios de 

responsabilidade previdenciária na sua instituição, organização e funcionamento, 

relativos a custeio, benefícios, atuária, contabilidade, aplicação e utilização de recursos 

e constituição e manutenção dos fundos previdenciários, para preservação do caráter 

contributivo e solidário e do equilíbrio financeiro e atuarial; 

III - a apuração de infrações, por servidor credenciado, e a aplicação de 

penalidades, por órgão próprio, nos casos previstos no art. 8º desta Lei; 

IV - a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), que 

atestará, para os fins do disposto no art. 7º desta Lei, o cumprimento, pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, dos critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios 

de previdência social e aos seus fundos previdenciários. 

Parágrafo único.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão 

à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, na forma, 

na periodicidade e nos critérios por ela definidos, dados e informações sobre o regime 

próprio de previdência social e seus segurados.” (NR) 

 

Art. 32. A  Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 8º Na hipótese de descumprimento do prazo de desembolso estipulado no § 2º do 

art. 6º desta Lei ou de descumprimento do prazo de análise dos requerimentos 

estipulado em regulamento, serão aplicadas as mesmas normas em vigor para 

atualização dos valores dos recolhimentos em atraso de contribuições previdenciárias 

arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

.....................................................................................................................” (NR) 

“Art. 8º-A  ............................................................................................................. 

§ 1º O regulamento estabelecerá as disposições específicas a serem observadas na 

compensação financeira entre os regimes próprios de previdência social, inclusive no 

que se refere ao período de estoque e às condições para seu pagamento, admitido o 

parcelamento. 

§ 2º O ente federativo que não aderir à compensação financeira com os demais regimes 

próprios de previdência social ou inadimplir suas obrigações terá suspenso o 

recebimento dos valores devidos pela compensação com o regime geral de previdência 

social, na forma estabelecida no regulamento.” (NR) 

 

Art. 33.  O art. 5º-B da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 5º-B São atribuições da carreira do Seguro Social: I - 

no exercício da competência do INSS e em caráter 

privativo: 

a) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo 

administrativo-previdenciário relativas ao Regime Geral da Previdência Social 

(RGPS), de que trata o art. 201 da Constituição Federal, bem como em processos de 

consulta, de restituição ou de apuração de irregularidade em processos administrados 

pelo INSS; 

b) proceder à orientação no tocante à interpretação da legislação 

previdenciária de que 
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trata o art. 201 da Constituição Federal; 

c) realizar as alterações cadastrais que impactam em alteração de direitos 

a benefícios sociais no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de que 

trata o art. 29-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

d) exercer, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes 

à 

competência do INSS; 

II - exercer atividades de natureza técnica, acessória ou preparatória ao exercício 

das atribuições privativas ao servidor administrativo da carreira do Seguro Social; 

III - atuar no exame de matérias e processos administrativos de benefícios 

sociais, ressalvado o disposto na alínea a do inciso I do caput deste artigo. 

Parágrafo único. Outras atribuições específicas dos cargos de que tratam os arts. 

5º e 5º-A desta Lei poderão ser estabelecidas em regulamento.” (NR) 

 

Art. 34.  O art. 10 da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos XII, 

XIII e XIV: 

 

“Art. 10.  ............................................................................................................ 

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

XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência 

social e a assistência social; 

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 

impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por 

meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de 

reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho 

de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e 

XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.” (NR) 

Art. 35.  O art. 14 da Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º: 

 

“Art. 14.  ........................................................................................................... 

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

§ 5º Na hipótese de que trata o caput deste artigo, será devido pelo adquirente o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da alienação, a ser destinado 

exclusivamente para a modernização do atendimento aos segurados do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) e o aperfeiçoamento dos sistemas de prevenção à fraude, 

dispensado dessa obrigação o arrematante beneficiário de programas habitacionais ou 

de regularização fundiária de interesse social.” (NR) 

 

Art. 36.  Os valores creditados indevidamente em razão de óbito, em favor de pessoa natural falecida, em 

instituições integrantes do sistema financeiro nacional por pessoa jurídica de direito público interno deverão ser 

restituídos. 

 

§ 1º O disposto no caput deste artigo: 

I - aplica-se aos créditos realizados, inclusive anteriormente à data de entrada em vigor 

desta Lei; 
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II - não se aplica aos créditos referentes a períodos de competência anteriores ao óbito; 

III - não se aplica aos benefícios do Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº 

10.836, de 9 de janeiro de 2004; e 

IV - não afasta outros mecanismos de restituição de valores pagos por entes públicos. 

§ 2º O ente público informará à instituição financeira o valor monetário exato a ser restituído. 

 

§ 3º O cálculo para a restituição do valor a que se refere o § 2º deste artigo considerará a proporcionalidade dos 

valores pagos referentes ao período posterior ao falecimento do beneficiário. 

 

§ 4º O ente público comprovará o óbito à instituição financeira utilizando-se de um dos seguintes instrumentos: 

I - certidão de óbito original; 

II - cópia autenticada, em cartório ou administrativamente, da certidão de óbito, inclusive por 

meio eletrônico; 

III - comunicação eletrônica remetida pelo cartório ao ente público; 

IV - informação relativa ao óbito prestada por órgão integrante do Sistema Único de Saúde 

(SUS); ou 

V - informação prestada pelo INSS, por meio de relatório conclusivo de apuração de óbito. 

§ 5º Após o recebimento do requerimento de restituição, formulado nos termos deste artigo, e observadas as 

normas a serem editadas pelo Conselho Monetário Nacional, a instituição financeira: 

I - bloqueará, imediatamente, os valores disponíveis; e 

II - restituirá ao ente público os valores bloqueados até o 45º (quadragésimo quinto) dia após 

o recebimento do requerimento. 

§ 6º Na hipótese de não haver saldo suficiente para a restituição, a instituição financeira restituirá o valor 

disponível e comunicará a inexistência ou insuficiência de saldo ao ente público. 

 

§ 7º Consideram-se disponíveis os valores existentes na conta corrente do beneficiário ou nas aplicações 

automáticas de recursos a ela vinculadas na data em que a instituição retornar ao ente público. 

 

§ 8º Na hipótese de a instituição financeira constatar erro no requerimento de restituição, por meio do 

comparecimento do beneficiário ou de prova de vida, deverá, imediatamente: 

I - desbloquear os valores; e 

II - comunicar o desbloqueio ao ente público requerente. 

§ 9º O disposto no caput deste artigo não exclui a retificação do requerimento pelo ente público, de ofício ou a 

pedido do beneficiário. 

 

Art. 37. A ratificação prevista no § 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, será exigida pelo 

INSS após o prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de publicação da Medida Provisória nº 871, de 2019, 

em 18 de janeiro de 2019. 

 

Parágrafo único.  No decorrer do prazo de que trata o caput deste artigo, será aceita pelo INSS a autodeclaração 

do segurado independentemente da ratificação prevista no § 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
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1991, sem prejuízo do disposto no § 4º do referido artigo, devendo ser solicitados os documentos referidos no 

art. 106 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

Art. 38.  Ficam revogados: 

I - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991: 

a) § 5º do art. 60; 

b) art. 79; 

c) inciso III do caput do art. 106; 

II - o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998; 

III - o art. 2º da Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004; 

IV - a Lei nº 11.720, de 20 de junho de 2008; 

V - o inciso IV do art. 7º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 

1998; 

IV - o art. 2º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003. 

Art. 39.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Parágrafo único.  O disposto no inciso V do § 3º do art. 30 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, terá 

vigência entre a data de publicação desta Lei e a data de publicação do ato normativo que aprovar o instrumento 

de avaliação a que se refere o § 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 

Brasília, 18 de junho de 2019; 198o da Independência e 131o da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Paulo Guedes 

Roberto de Oliveira Campos Neto 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.6.2019  - Edição extra* 
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PORTARIA Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 

(Publicada no D.O.U. de 11/12/2008 e republicada no D.O.U. de 12/12/2008) 
 

Atualizada até 04/09/2018 
Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para 

organização e funcionamento dos regimes próprios 
de previdência social dos servidores públicos 

ocupantes de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em 

cumprimento das Leis nº 9.717, de 1998 e nº 
10.887, de 2004. 

 
Alterado pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009 
Alterado pela Portaria MPS nº 230, de 28/08/2009 
Alterado pela Portaria MPS nº 298, de 17/11/2009 
Alterado pela Portaria MPS nº 347, de 30/07/2012 
Alterado pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013 
Alterado pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013 
Alterado pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014 
Alterado pela Portaria MPS nº 65, de 26/02/2014 
Alterado pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014 
Alterado pela Portaria MF nº 01, de 03/01/2017 
Alterado pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017 
Alterado pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017 
Alterado pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017 
Alterado pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018 
 
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal e tendo em vista o 
disposto no art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: 
 
Art. 1º Os parâmetros e as diretrizes gerais previstos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras para 
organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, ocupantes de cargos efetivos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e o cumprimento do disposto nos arts. 1º, 2º e 15 da Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004, serão regidos conforme as disposições desta Portaria. 
 

Seção I 
Disposições Preliminares 

 
Art. 2º Regime Próprio de Previdência Social - RPPS é o regime de previdência, estabelecido no âmbito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios que assegura, por lei, aos servidores titulares de cargos efetivos, pelo menos, os benefícios de 
aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da Constituição Federal. 
 
§ 1º O RPPS oferecerá cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargo efetivo, magistrados, ministros e conselheiros dos 
Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações e a seus dependentes. 
§ 2º O servidor do ente federativo, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de cargo eletivo, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, é 
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 
§ 3º O segurado do RPPS, quando cedido a órgão ou entidade de outro ente federativo, 
com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime previdenciário de origem. 
 
Art. 2º-A A lei instituidora do RPPS deverá prever que a sua entrada em vigor dar-se-á depois de decorridos noventa dias da data da 
sua publicação, mantendo-se, nesse período, afiliação dos servidores e o recolhimento das contribuições ao RGPS. (Incluído pela 
Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
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Parágrafo único. A contribuição de responsabilidade do ente federativo será imediatamente exigida, com a finalidade de preservar o 
equilíbrio financeiro e atuarial, se a lei instituidora do RPPS entrar em vigor antes de decorrido o prazo de que trata o caput, 
observando-se, quanto à contribuição dos segurados, o disposto no art. 195, § 6º da Constituição Federal. (Incluído pela Portaria 
MPS nº 21, de 14/01/2014) 
 

Seção II 
Do Caráter Contributivo 

 
Art. 3º Os RPPS terão caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente federativo, dos servidores ativos, inativos e 
pensionistas, observando-se que: 
I - a alíquota de contribuição dos segurados ativos destinada ao RPPS não poderá ser inferior à dos servidores titulares de cargos 
efetivos da União; 
II - as contribuições sobre os proventos de aposentadoria e sobre as pensões observarão a mesma alíquota aplicada ao servidor ativo 
do respectivo ente federativo e incidirá sobre a parcela dos proventos e pensões concedidas pelo RPPS que supere o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS; 
III - a contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição 
do servidor ativo nem superior ao dobro desta, observado o cálculo atuarial inicial e as reavaliações atuariais anuais. 
 
§ 1º O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do pagamento de 
benefícios previdenciários, ainda que supere o limite máximo previsto no inciso III do caput. 
§ 2º Quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, conforme definido pelo ente federativo e de acordo com laudo 
médico pericial, a contribuição prevista no inciso II do caput incidirá apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria e de 
pensão que 
supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 
§ 3º A lei do ente federativo que majorar a alíquota de contribuição dos segurados deverá estender a vigência da alíquota 
anteriormente estabelecida, até que a nova alíquota 
possa ser exigida. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
§ 4º Quando houver alteração das alíquotas de contribuição do ente federativo, será 
mantida a exigência das anteriores durante o prazo fixado para início de vigência das que 
foram estabelecidas pela nova legislação. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
§ 5º É vedada a redução de alíquotas de contribuição com efeitos retroativos. (Incluído 
pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 
 
Art. 4º A lei do ente federativo definirá as parcelas que comporão a base de cálculo da 
contribuição. 
 
§ 1º O ente poderá, por lei, prever que a inclusão das parcelas pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou 
de cargo em comissão, será feita mediante opção expressa do servidor, para efeito do cálculo de que trata o art. 1º da Lei nº 10.887, 
de 2004, respeitado, na definição do valor dos proventos, o limite máximo de que trata o § 5º daquele artigo. 
§ 2º Os segurados ativos também contribuirão sobre o décimo terceiro salário, bem como sobre os benefícios de salário-maternidade 
e auxílio-doença, e os inativos e pensionistas sobre a gratificação natalina ou abono anual. 
§ 3º Se a lei do ente federativo não excluir o valor do benefício de auxílio-doença da base de cálculo de contribuição do ente 
federativo durante o afastamento do servidor, as contribuições correspondentes continuarão a ser repassadas pelo ente à unidade 
gestora do RPPS. 
§ 4º Não incidirá contribuição sobre o valor do abono de permanência instituído pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003. 
 
Art. 5º As contribuições legalmente instituídas, devidas pelo ente federativo e não repassadas à unidade gestora do RPPS até o seu 
vencimento, depois de apuradas e confessadas, poderão ser objeto de termo de acordo de parcelamento para pagamento em moeda 
corrente, assegurado o equilíbrio financeiro e atuarial e observados, no mínimo, os seguintes critérios: (Redação dada pela Portaria 
MPS nº 21, de 16/01/2013) 
 
Original: Art. 5º As contribuições legalmente instituídas, devidas pelo ente federativo e não repassadas à unidade gestora até o seu 
vencimento, depois de apuradas e confessadas, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em moeda corrente, de 
acordo com as regras definidas para o RGPS. 
 
I - previsão, em cada termo de acordo de parcelamento, do número máximo de 60 
(sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
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II - aplicação de índice oficial de atualização e de taxa de juros, definidos em lei do ente federativo, na consolidação do montante 
devido e no pagamento das prestações vincendas e vencidas, com incidência mensal, respeitando-se como limite mínimo a meta 
atuarial; (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
 
Alteração: II - aplicação de índice de atualização e de taxa de juros, definidos em lei do ente federativo, na consolidação do montante 
devido e no pagamento das parcelas vincendas e vencidas, admitindo-se alternativamente a utilização dos critérios de atualização 
definidos para os débitos com o RGPS; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
 
III - vencimento da primeira prestação no máximo até o último dia útil do mês subsequente ao da assinatura do termo de acordo de 
parcelamento; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
IV - previsão das medidas e sanções, inclusive multa, para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das 
demais regras do termo de acordo de parcelamento; (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
 
Alteração: IV - previsão das medidas, sanções ou multas para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das 
demais regras do termo de acordo de parcelamento; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
 
V - vedação de inclusão das contribuições descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas; (Incluído pela Portaria 
MPS nº 21, de 16/01/2013) 
VI - vedação de inclusão de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
16/01/2013) 
§ 1º REVOGADO pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013 
 
Alteração: § 1º Mediante lei, e desde que mantido o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o ente federativo poderá estabelecer 
regras específicas para acordo de parcelamento, observados os seguintes critérios: 
I - previsão, em cada acordo de parcelamento, do número máximo de sessenta prestações mensais, iguais e sucessivas; (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 
II - aplicação de índice de atualização legal e de taxa de juros na consolidação do montante devido e no pagamento das parcelas, 
inclusive se pagas em atraso; 
III - vedação de inclusão, no acordo de parcelamento, das contribuições descontadas dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas, 
salvo o disposto nos §§ 2º e 9º; (Redação dada pela Portaria MPS nº 230, de 28/08/2009) 
IV - previsão das medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do 
acordo. 
 
Original: § 1º Mediante lei, e desde que mantido o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o ente federativo poderá estabelecer 
regras específicas para acordo de parcelamento, observados os seguintes critérios: 
I - previsão, em cada acordo de parcelamento, do número máximo de 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas e de quatro 
parcelas para cada competência em atraso; 
II - aplicação de índice de atualização legal e de taxa de juros na consolidação do montante devido e no pagamento das parcelas, 
inclusive se pagas em atraso; 
III - vedação de inclusão, no acordo de parcelamento, das contribuições 
descontadas dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas, salvo o disposto na parte final do § 2º; 
IV - previsão das medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do 
acordo. 
 
§ 2º REVOGADO pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013 
 
Alteração: § 2º Mediante lei, os Estados e o Distrito Federal poderão parcelar os débitos oriundos das contribuições devidas pelo ente 
federativo até fevereiro de 2007, em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, e das contribuições descontadas dos 
segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao 
mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações mensais. (Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 
 
Original: § 2o Excepcionalmente, lei poderá autorizar o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições devidas pelo ente 
federativo até dezembro de 2004, em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, e das contribuições descontadas dos 
segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações mensais, não se 
aplicando, nesta hipótese, o disposto na parte final do inciso I do § 1o. 
§ 3º A lei do ente federativo e o termo de acordo de parcelamento poderão prever a vinculação do Fundo de Participação dos 
Estados - FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas e não pagas no seu 
vencimento, mediante autorização fornecida ao agente financeiro responsável pela liberação do FPE/FPM, concedida no ato de 
formalização do termo. (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
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Original: § 3º Lei do ente federativo poderá prever a vinculação de percentual do Fundo de Participação dos Estados - FPE ou Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM para pagamento das parcelas acordadas. 
 
§ 4º Os termos de acordo de parcelamento ou reparcelamento deverão ser formalizados e encaminhados à Secretaria de Políticas de 
Previdência Social - SPPS por meio do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV-Web, 
acompanhados do Demonstrativo Consolidado de Parcelamento - DCP, que discrimine por 
competência os valores originários, as atualizações, os juros, as multas e os valores consolidados, da declaração de publicação e, nos 
casos exigidos, da lei autorizativa e da autorização de vinculação do FPE/FPM, para apreciação de sua conformidade às normas 
aplicáveis. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
 
Alteração: § 4º Os termos de acordo de parcelamento ou reparcelamento, acompanhadosda declaração de sua publicação e de 
demonstrativos que discriminem, por competência, os valores originários, as atualizações, os juros, as multas e os valores 
consolidados, deverão ser encaminhados à Secretaria de Políticas de 
Previdência Social - SPPS, na forma por ela definida, para apreciação de sua conformidade às normas aplicáveis. (Redação dada pela 
Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
 
Original: § 4º O termo de acordo de parcelamento deverá ser acompanhado do comprovante de sua publicação e de demonstrativos 
que discriminem, por competência, os valores originários, as atualizações, os juros e o valor total 
consolidado. §5º REVOGADO pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013 
 
Original: § 5º Os valores necessários ao equacionamento do déficit atuarial, se incluídos no mesmo acordo de parcelamento, deverão 
ser discriminados em planilhas distintas. 
§ 6º REVOGADO pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013. 
 
Original: § 6º O vencimento da primeira parcela dar-se-á, no máximo, até o último 
dia útil do mês subsequente ao da publicação do termo de acordo de parcelamento. 
 
§ 7º Admite-se o reparcelamento de débitos parcelados anteriormente, mediante lei autorizativa específica, observados os seguintes 
parâmetros: (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 
 
Alteração: § 7º Admite-se o reparcelamento de débitos parcelados anteriormente, observados os seguintes parâmetros: (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 
 
Alteração: § 7º Para cada termo de parcelamento poderá ser feito um único reparcelamento, vedada a inclusão de débitos não 
parcelados anteriormente, não sendo considerados para os fins da limitação de um único reparcelamento os termos originários que: 
(Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
 
Original: § 7º Poderá ser feito reparcelamento das contribuições incluídas em acordo 
de parcelamento, por uma única vez, para cada competência. 
 
I - o reparcelamento consiste em uma nova consolidação do montante do débito parcelado, calculada a partir da diferença entre o 
valor originalmente consolidado do termo de parcelamento em vigor e o valor total das prestações pagas posteriormente, ajustadas a 
valor presente na data de formalização do termo em vigor, sendo essa diferença atualizada até a data de consolidação do 
reparcelamento. (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018) 1 
 
Alteração: I - o reparcelamento consiste em consolidação do montante do débito parcelado, apurando-se novo saldo devedor, 
calculado a partir dos valores atualizados da consolidação do parcelamento anterior e das prestações pagas posteriormente; (Redação 
dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 
 
Alteração: I - o reparcelamento consiste em consolidação do montante dos débitos parcelados, com ou sem alteração das condições 
originalmente acordadas, apurando-se novo saldo devedor, calculado a partir dos valores atualizados 
dos débitos de cada competência de origem e das prestações pagas anteriormente; (Redação dada pela Portaria MPS nº 563, de 
26/12/2014) 
Alteração: I - tenham sido formalizados anteriormente à vigência desta Portaria; 
(Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
II - as prestações em atraso não poderão ser objeto de novo parcelamento desvinculado do parcelamento originário, devendo ser 
quitadas integralmente ou incluídas no saldo devedor de reparcelamento; (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 
Alteração: II - as prestações em atraso não poderão ser objeto de novo parcelamento desvinculado do parcelamento originário, 
devendo ser quitadas integralmente ou incluídas no saldo devedor de reparcelamento, observadas as regras dos incisos anteriores; 
(Redação dada pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 
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Alteração: II - tenham por objeto a alteração de condições estabelecidas em termo anterior, sem ampliação do prazo inicialmente 
estabelecido para o pagamento das prestações. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
III - cada termo de parcelamento poderá ser reparcelado uma única vez, vedada a inclusão de débitos não parcelados anteriormente; 
Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 
Alteração: III - para cada termo de parcelamento poderá ser feito um único reparcelamento, vedada a inclusão de débitos não 
parcelados anteriormente; (Incluído pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 
IV - não são considerados para os fins de limitação de um único reparcelamento os termos que tenham por objeto a alteração de 
condições estabelecidas em termo anterior, sem ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o pagamento das prestações. 
(Redação dada pela Portaria MPS nº 333, de 11/07/2017) 
 
1 
O art. 6º, II, da Portaria MF nº 393, de 31/08/2018 (publicada no D.O.U. de 03/09/2018), prevê que a redação 
que dá ao inciso I do § 7º do art. 5º da Portaria MPS nº 402, de 10/12/2008, entrará em vigor noventa dias 
após a data de sua publicação, ou seja, entrará em vigor em 02/12/2018. 
 
Alteração: IV - não são considerados para os fins da limitação de um único reparcelamento, os termos originários que tenham sido 
formalizados anteriormente à vigência desta Portaria ou que tenham por objeto a alteração 
de condições estabelecidas em termo anterior, sem ampliação do prazo inicialmente estabelecido para o pagamento das prestações. 
(Incluído pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 
§ 8º REVOGADO pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013 
Alteração: § 8º Desde que previsto em Lei, os débitos do ente com o RPPS, não decorrentes de contribuições previdenciárias, poderão 
ser parcelados mediante termo de acordo específico, em conformidade com o § 1º, incisos I a IV, e §§ 3º e 4º, deste artigo. (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 347, de 30/07/2012) 
Alteração: § 8º Os débitos do ente com o RPPS, não decorrentes de contribuições previdenciárias, poderão ser parcelados mediante lei 
e termos de acordo específicos, em conformidade com o § 1º, incisos I a IV, e §§ 3º e 4º, deste artigo. (Redação dada pela Portaria MPS 
nº 230, de 28/08/2009) 
Original: § 8º Os débitos do ente com o RPPS, não decorrentes de contribuições previdenciárias, poderão ser parcelados mediante lei e 
termos de acordo específicos, em conformidade com o § 1º, incisos I a III, e §§ 3º e 4º, deste 
artigo; 
§ 9º REVOGADO pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013 
Alteração: § 9º Até 30 de novembro de 2009, os municípios poderão parcelar os débitos oriundos das contribuições devidas pelo ente 
federativo com vencimento até31 de janeiro de 2009 em até duzentas e quarenta prestações mensais  e consecutivas, e das 
contribuições descontadas dos segurados, ativos e Inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até sessenta 
prestações mensais, observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005. (Redação dada pela Portaria MPS nº 298, de 17/11/2009) 
Alteração: § 9º Até 31 de agosto de 2009 os municípios poderão parcelar os débitos oriundos das contribuições devidas pelo ente 
federativo com vencimento até 31 de janeiro de 2009 em até duzentas e quarenta prestações mensais e 
consecutivas, e das contribuições descontadas dos segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em 
até sessenta prestações mensais, observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005. (Redação dada pela Portaria MPS nº 230, de 28/08/2009) 
Alteração: § 9º Até 31 de maio de 2009 os municípios poderão parcelar os débitos oriundos das contribuições devidas pelo ente 
federativo com vencimento até 
31 de janeiro de 2009 em até duzentas e quarenta prestações mensais e consecutivas, e das contribuições descontadas dos segurados, 
ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até sessenta prestações mensais, observando-se, no que couber, 
o disposto na Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. (Incluído pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 
§ 10. REVOGADO pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013 
Alteração: § 10. Decorrido o prazo de que trata o § 9º, os débitos de contribuições de 
que trata aquele parágrafo poderão ser parcelados, mediante lei municipal, 
desde que sejam observadas as mesmas condições nele estabelecidas. 
(Redação dada pela Portaria MPS nº 298, de 17/11/2009) 
Alteração: § 10. A partir de 1º de setembro de 2009 os débitos de contribuições de que 
trata o § 9º poderão ser parcelados, mediante lei municipal, desde que sejam 
observadas as mesmas condições estabelecidas naquele parágrafo. (Redação 
dada pela Portaria MPS nº 230, de 28/08/2009) 
Alteração: § 10. A partir de 1º de junho de 2009 os débitos de contribuições de que trata o § 9º poderão ser parcelados, mediante lei 
municipal, desde que sejam observadas as mesmas condições estabelecidas pelo § 9º. (Incluído pela Portaria MPS nº 83, de 
18/03/2009) 
§ 11 REVOGADO pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017 
Alteração: § 11 Mediante lei autorizativa e desde que observadas as demais condições estabelecidas neste artigo, será admitido o 
parcelamento de débitos do ente federativo com o RPPS, não decorrentes de contribuições previdenciárias, 
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relativos a períodos até dezembro de 2008, em até 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais. (Redação dada pela Portaria MPS 
nº 21, de 16/01/2013) 
Alteração: § 11. Os débitos de que trata o parágrafo 8º, relativos a períodos anteriores a janeiro de 2009, poderão ser parcelados em 
até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, observadas as demais condições estabelecidas naquele parágrafo. (Incluído pela 
Portaria MPS nº 347, de 30/07/2012). 
Art. 5º-A Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, mediante lei autorizativa especifica, firmar termo de acordo de 
parcelamento, em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo ente federativo, de 
contribuições descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como de 
outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, relativos a competências até março de 2017. (Redação dada pela 
Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 
Alteração: Art. 5º-A Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, mediante lei autorizativa específica, firmar termo de 
acordo de parcelamento das contribuições relativas às competências até fevereiro de 2013: (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, 
de 20/06/2013) 
I - devidas pelo ente federativo, em até 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais, iguais e sucessivas; (Incluído pela Portaria MPS 
nº 21, de 16/01/2013) 
II - descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas. 
(Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
Alteração: Art. 5º-A Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, mediante lei autorizativa, firmar termo de acordo de 
parcelamento das contribuições relativas às competências até outubro de 2012: (Incluído pela Portaria MPS 
nº 21, de 16/01/2013) 
I - devidas pelo ente federativo, em até 240 (duzentos e quarenta) prestações 
mensais, iguais e sucessivas; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
II - descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, em até 60 
(sessenta) prestações mensais, iguais e sucessivas. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
§ 1º Poderão ser incluídos quaisquer débitos, inclusive os que tenham sido objeto de 
parcelamentos ou reparcelamentos anteriores. (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 
Alteração: § 1º Poderão ser incluídas contribuições que tenham sido objeto de 
parcelamento ou reparcelamento anterior. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
§ 2º Aplica-se o disposto nos incisos II, III e IV e nos §§ 4º e 7º do art. 5º aos termos 
de acordo de parcelamento firmados na forma deste artigo, exigindo-se nova lei autorizativa 
específica, no caso de reparcelamento. (Redação dada pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 
Alteração: § 2º Aplica-se o disposto nos incisos II, III e IV e no § 4º do art. 5º aos termos de acordo de parcelamento firmados na forma 
deste artigo. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
Alteração: § 2º Aplica-se aos termos de acordo de parcelamento firmados na forma 
deste artigo o disposto nos incisos II, III e IV do art. 5º. (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
Alteração: § 2º Aplicam-se ao parcelamento firmado na forma deste artigo os critérios 
de atualização estabelecidos no inciso II do art. 5º. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
§ 3º A lei do ente federativo poderá autorizar a redução dos juros, respeitado como limite mínimo a meta atuarial, e das multas 
relativos aos débitos a serem parcelados. (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 
Alteração: § 3º A lei do ente federativo poderá autorizar a redução das multas relativas 
aos débitos parcelados. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
§ 4º REVOGADO pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013 
Alteração: § 4º As prestações do parcelamento de que trata este artigo serão exigíveis mensalmente, a partir do último dia útil do mês 
subsequente ao da assinatura do termo de acordo de parcelamento. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
§ 5º A lei do ente federativo e o termo de acordo de parcelamento deverão prever a vinculação do Fundo de Participação dos Estados 
- FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, mediante autorização fornecida ao agente financeiro responsável pela 
liberação do FPE/FPM, concedida no ato de formalização do termo, como garantia de pagamento: (Redação dada pela Portaria MPS 
nº 307, de 20/06/2013) 
Alteração: § 5º A lei do ente federativo e o termo de acordo de parcelamento deverão prever a vinculação de percentual do Fundo de 
Participação dos Estados - FPE ou Fundo de Participação dos Municípios - FPM para pagamento das prestações acordadas. (Incluído 
pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
I - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento; e (Incluído pela Portaria MPS nº 
307, de 20/06/2013) 
II - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento. (Incluído 
pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
§ 6º REVOGADO pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017 
Alteração: § 6º Os débitos do ente federativo com o RPPS, não decorrentes de contribuições previdenciárias e relativos a períodos até 
fevereiro de 2013, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e 
sucessivas, observadas as demais condições definidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
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Alteração: § 6º Os débitos do ente federativo com o RPPS, não decorrentes de contribuições previdenciárias e relativos a períodos até 
outubro de 2012, poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e 
sucessivas, observadas as demais condições definidas neste artigo. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
§ 7º A unidade gestora do RPPS poderá rescindir o parcelamento de que trata este 
artigo nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 
Alteração: § 7º O parcelamento de que trata este artigo será considerado rescindido nas 
seguintes hipóteses: (Incluído pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
I - falta de pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou alternadas; (Incluído pela 
Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
II - ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, de períodos 
posteriores às competências referidas no caput deste artigo, por 3 (três) meses consecutivos 
ou alternados; (Redação dada pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 
Alteração: II - ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das 
competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou 
alternados. (Incluído pela Portaria MPS nº 307, de 20/06/2013) 
III - revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para vinculação do FPE 
ou FPM. (Incluído pela Portaria MPS nº 563, de 26/12/2014) 
Art. 6º As bases de cálculo, os valores arrecadados e outras informações necessárias à verificação do cumprimento do caráter 
contributivo e da utilização dos recursos previdenciários serão enviados pelo ente federativo à SPPS, por meio do Demonstrativo de 
Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR, na forma por ela definida. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
Original: Art. 6º As bases de cálculo, os valores arrecadados, alíquotas e outras informações necessárias à verificação do cumprimento 
do caráter contributivo serão prestadas pelo ente federativo à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS, do Ministério da 
Previdência Social - MPS, por meio do Demonstrativo Previdenciário do RPPS e do Comprovante do Repasse ao RPPS das contribuições 
a cargo do ente federativo e dos segurados, conforme modelos disponibilizados no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de 
computadores internet (www.previdencia.gov.br). 
Art. 7º É vedada a dação de bens, direitos e demais ativos de qualquer natureza para o pagamento de débitos com o RPPS, excetuada 
a amortização do déficit atuarial, devendo, neste caso, serem observados os seguintes parâmetros, além daqueles estabelecidos nas 
Normas de Atuária aplicáveis aos RPPS: (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013) 
Original: Art. 7º É vedada a dação em pagamento com bens móveis e imóveis de qualquer natureza, ações ou quaisquer outros títulos, 
para a amortização de débitos com o RPPS, excetuada a amortização do déficit atuarial. 
I - os bens, direitos e demais ativos objeto da dação em pagamento deverão ser vinculados por lei ao RPPS; (Incluído pela Portaria 
MPS nº 21, de 16/01/2013) 
II - a dação em pagamento deverá ser precedida de criteriosa avaliação do valor de mercado dos bens, direitos e demais ativos, bem 
como da sua liquidez em prazo compatível com as obrigações do plano de benefícios. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
16/01/2013) 
 

Seção III 
Do Equilíbrio Financeiro e Atuarial 

 
Art. 8º Ao RPPS deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em conformidade com a avaliação atuarial inicial e as 
reavaliações realizadas em cada exercício financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de benefícios. 
 
Art. 9º A avaliação atuarial do RPPS deverá observar os parâmetros estabelecidos nas Normas de Atuária aplicáveis aos RPPS definidas 
pelo MPS. 
 

Seção IV 
Da Gestão do Regime Próprio 

 
Art. 10. É vedada a existência de mais de um RPPS para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do 
respectivo regime em cada ente federativo. 
§ 1º Entende-se por unidade gestora a entidade ou órgão integrante da estrutura da Administração Pública de cada ente federativo, 
que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de 
recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios. 
§ 2º A unidade gestora única deverá gerenciar, direta ou indiretamente, a concessão, o pagamento e a manutenção, no mínimo, dos 
benefícios de aposentadoria e pensão concedidos a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, de todos os 
poderes, órgãos e entidades do ente federativo. 
§ 3º A unidade gestora única contará com colegiado ou instância de decisão, no qual será garantida a representação dos segurados. 
 
Art. 11. É facultada aos entes federativos a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. 
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Art. 12. Aos segurados deverá ser assegurado pleno acesso às informações relativas à gestão do RPPS. 
 

Seção V 
Da Utilização dos Recursos Previdenciários 

 
Art. 13. São considerados recursos previdenciários as contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e seus rendimentos vinculados 
ao RPPS ou ao fundo de previdência de que trata o art. 11, inclusive a totalidade dos créditos do ente instituidor, reconhecidos pelo 
regime de origem, relativos à compensação financeira disciplinada na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999. 
§ 1º Os recursos de que trata este artigo serão utilizados apenas para o pagamento dos 
benefícios previdenciários e para a Taxa de Administração do RPPS, cujos critérios 
encontram-se estabelecidos no art. 15. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
Original: Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão utilizados apenas 
para o pagamento de benefícios previdenciários e para a Taxa de Administração do respectivo regime conforme critérios estabelecidos 
no art. 15. 
§ 2º É vedada a utilização dos recursos previdenciários para finalidades diversas daquelas referidas no § 1o deste artigo, dentre elas 
consideradas: (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
I - o pagamento de benefícios que não estejam incluídos, pela legislação do ente federativo, no plano de benefícios sob a 
responsabilidade do RPPS; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
II - o reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão em valor superior ao que seria devido de acordo com o previsto no art. 
40, § 8º da Constituição Federal ou no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 
14/01/2014) 
III - a transferência de recursos ou obrigações entre o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, no caso de RPPS com segregação da 
massa dos segurados; (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
IV - a utilização dos recursos destinados à taxa de administração em desacordo com os critérios estabelecidos no art. 15; (Incluído 
pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
V - a restituição de contribuições de responsabilidade do ente federativo repassadas ao RPPS, quando não comprovado o 
atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 25 da Portaria MPS nº 403/2008. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
§ 3º A utilização indevida dos recursos previdenciários exigirá o ressarcimento ao RPPS dos valores correspondentes, com aplicação 
de índice oficial de atualização e de taxa de juros, respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial. (Incluído pela Portaria MPS nº 
21, de 14/01/2014) 
 
Art. 14. É vedada a utilização de recursos previdenciários para custear ações de assistência social, de saúde, de assistência financeira 
de qualquer espécie e para concessão de verbas indenizatórias, ainda que decorrentes de acidente em serviço. 
§ 1º Desde 1º de julho de 1999, os RPPS já existentes que tivessem, dentre as suas atribuições, a prestação de serviços de assistência 
médica, em caso de não extinção destes serviços, devem contabilizar as contribuições para previdência social e para assistência 
médica em separado, sendo vedada a transferência de recursos entre estas contas. 
§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos contratos de assistência financeira entre o RPPS e os segurados firmados até o dia 27 de 
novembro de 1998, sendo vedada sua renovação. 
 
Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa 
de Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e 
pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, 
observando-se que: 
I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital 
necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a 
conservação de seu patrimônio; 
II - as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros não 
poderão ser custeadas com os recursos da Taxa de Administração, devendo ser suportadas 
com os próprios rendimentos das aplicações; 
III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do 
exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a Taxa de 
Administração; 
IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, o percentual da Taxa de 
Administração deverá ser definido expressamente em texto legal; 
V - a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos destinados à Taxa deAdministração restringe-se aos destinados ao uso 
próprio da unidade gestora do RPPS; 
VI - é vedada a utilização dos bens adquiridos ou construídos para investimento ou uso por outro órgão público ou particular em 
atividades assistenciais ou quaisquer outros fins não previstos no inciso I. 
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§ 1º Na hipótese de a unidade gestora do RPPS possuir competências diversas daquelas relacionadas à administração do regime 
previdenciário, deverá haver o rateio proporcional das despesas relativas a cada atividade para posterior apropriação nas rubricas 
contábeis correspondentes, observando-se, ainda, que, se a estrutura ou patrimônio utilizado 
for de titularidade exclusiva do RPPS, deverá ser estabelecida uma remuneração ao regime em virtude dessa utilização. 
§ 2º Eventuais despesas com contratação de assessoria ou consultoria deverão ser suportadas com os recursos da Taxa de 
Administração. 
§ 3º Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na reforma de bens imóveis do RPPS destinados a investimentos utilizando-se 
os recursos destinados à Taxa de Administração, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante processo de 
análise de viabilidade econômico-financeira. 
§ 4º REVOGADO pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014 
Original: § 4º O descumprimento dos critérios fixados neste artigo para a Taxa de Administração do RPPS significará utilização 
indevida dos recursos previdenciários e exigirá o ressarcimento dos valores correspondentes. 
 

Seção VI 
Da Escrituração Contábil 

 
Art. 16. Para a organização do RPPS devem ser observadas as seguintes normas de contabilidade: 
I - a escrituração contábil do RPPS deverá ser distinta da mantida pelo ente federativo; 
II - a escrituração deverá incluir todas as operações que envolvam direta ou indiretamente a responsabilidade do RPPS e modifiquem 
ou possam vir a modificar seu patrimônio; 
III - a escrituração obedecerá aos princípios e legislação aplicada à contabilidade pública, especialmente à Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e ao disposto em normas específicas; 
IV - o exercício contábil terá a duração de um ano civil; 
V - deverão ser adotados registros contábeis auxiliares para apuração de depreciações, de avaliações e reavaliações dos bens, direitos 
e ativos, inclusive dos investimentos e da evolução das reservas; 
VI - os demonstrativos contábeis devem ser complementados por notas explicativas e outros quadros demonstrativos necessários ao 
minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos investimentos mantidos pelo RPPS; 
VII - os bens, direitos e ativos de qualquer natureza devem ser avaliados em conformidade com a Lei nº 4.320, de 1964 e reavaliados 
periodicamente na forma estabelecida em norma específica do MPS; 
VIII - os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras do RPPS devem ser registrados pelo valor efetivamente pago, inclusive 
corretagens e emolumentos e marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração em 
consonância com as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários e parâmetros reconhecidos 
pelo mercado financeiro de forma a refletir o seu valor real. (Redação dada pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 
Alteração: VIII - os valores das aplicações de recursos do RPPS em cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do 
Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a 
utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o 
seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. (Redação dada pela Portaria 
MPS nº 65, de 26/02/2014) 
Original: VIII - os títulos públicos federais, adquiridos diretamente pelos RPPS, 
deverão ser marcados a mercado, mensalmente, no mínimo, mediante a utilização de parâmetros reconhecidos pelo mercado 
financeiro de forma a refletir seu real valor. 
§ 1º Considera-se distinta a escrituração contábil que permita a diferenciação entre o patrimônio do RPPS e o patrimônio do ente 
federativo, possibilitando a elaboração de demonstrativos contábeis específicos, mesmo que a unidade gestora não possua 
personalidade jurídica própria. (Redação dada pela Portaria MPS nº 65, de26/02/2014) 
Original: Parágrafo único. Considera-se distinta a escrituração contábil que permita a diferenciação entre o patrimônio do RPPS e o 
patrimônio do ente federativo, possibilitando a elaboração de demonstrativos contábeis específicos, mesmo que a unidade gestora 
não possua personalidade jurídica própria. 
§ 2º Os títulos de emissão do Tesouro Nacional poderão ser contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos 
rendimentos auferidos, desde que atendam cumulativamente aos seguintes parâmetros, cuja comprovação deverá ser efetuada na 
forma definida pela Secretaria de Previdência, conforme divulgado no endereço eletrônico da Previdência Social na rede mundial de 
computadores - Internet: (Redação dada pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 
Alteração: § 2º Os valores aplicados em cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, poderão ser 
contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, desde que comprovada a aderência às 
obrigações do passivo do RPPS e que os respectivos regulamentos atendam cumulativamente aos seguintes parâmetros: (Incluído pela 
Portaria MPS nº 65, de26/02/2014) 
I - seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações 
presentes e futuras do RPPS; (Redação dada pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 
Alteração: I - as carteiras estejam representadas exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC; (Incluído pela Portaria MPS nº 65, de26/02/2014) 
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II - sejam classificados separadamente dos ativos para negociação, ou seja, daqueles adquiridos com o propósito de serem 
negociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisição; (Redação dada pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 
Alteração: II - existência de previsão de que as carteiras dos fundos de investimento sejam representadas exclusivamente por títulos de 
emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC; (Incluído pela Portaria MPS nº 65, de 
26/02/2014) 
III - seja comprovada a intenção e capacidade financeira do RPPS de mantê-los em carteira até o vencimento; e (Redação dada pela 
Portaria MF nº 577, de 27/12/2017)  
Alteração: III - estabelecimento de prazos de desinvestimento ou para conversão de 
cotas compatíveis com o vencimento das séries dos títulos integrantes de suas 
carteiras; e (Incluído pela Portaria MPS nº 65, de 26/02/2014) 
IV - sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicáveis aos RPPS, inclusive no que se refere à obrigatoriedade de 
divulgação das informações relativas aos títulos adquiridos, ao impacto nos resultados e aos requisitos e procedimentos, na hipótese 
de alteração da forma de precificação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional. (Redação dada pela Portaria MF nº 577, de 
27/12/2017) 
Alteração: IV - inexistência, na política de investimento do fundo de investimento, de previsão de buscar o retorno de qualquer índice 
ou subíndice praticado pelo mercado (Incluído pela Portaria MPS nº 65, de 26/02/2014) 
§ 3º As operações de alienação de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizadas simultaneamente à aquisição de novos títulos da 
mesma natureza, com prazo de vencimento superior e em montante igual ou superior ao dos títulos alienados, não descaracterizam a 
intenção do RPPS de mantê-los em carteira até o vencimento. (Incluído pela Portaria MF nº 577, de 27/12/2017) 
Art. 17. REVOGADO pela Portaria MF nº 333, de 11/07/2017 
Original: Art. 17. O ente federativo deverá apresentar à SPS, conforme modelo, periodicidade e instruções de preenchimento 
disponíveis no endereço eletrônico do MPS na internet (www.previdencia.gov.br), os demonstrativos contábeis relativos ao seu RPPS. 
§ 1º No ato do preenchimento e envio das demonstrações contábeis será 
gerado recibo no qual se atestará a veracidade das informações contidas. 
§ 2º O recibo de que trata o § 1º deverá ser impresso, conferido e assinado para ratificação das demonstrações pelo responsável 
técnico pela contabilidade e pelos representantes legais do ente federativo e da unidade gestora do RPPS, e encaminhado à SPS na 
forma por ela estabelecida. 
Art. 18. O ente federativo manterá registro individualizado dos segurados do RPPS, que conterá as seguintes informações: 
I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes; 
II - matrícula e outros dados funcionais; 
III - remuneração de contribuição, mês a mês; 
IV - valores mensais da contribuição do segurado; 
V - valores mensais da contribuição do ente federativo. 
Parágrafo único. Ao segurado e, na sua falta, aos dependentes devidamente identificados serão disponibilizadas as informações 
constantes de seu registro individualizado. 
 

Seção VII 
Do Depósito e da Aplicação dos Recursos 

 
Art. 19. As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS serão depositadas e 
mantidas em contas bancárias separadas das demais disponibilidades do ente federativo. 
 
Art. 20. As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS serão aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro em 
conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 
 
Art. 21. Com exceção dos títulos do Governo Federal, é vedada a aplicação dos recursos do RPPS em títulos públicos e na concessão 
de empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos entes federativos, a entidades da Administração Pública Indireta e aos 
respectivos segurados ou dependentes. 
 
Art. 22. O ente federativo elaborará e encaminhará à SPS o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR e o 
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme modelos disponibilizados no endereço eletrônico do MPS na internet 
(www.previdencia.gov.br), que deverão conter campos específicos para apresentação de informações acerca da comprovação da 
qualificação ou certidão do responsável pelos investimentos dos recursos do RPPS. (Redação dada pela Portaria MPS nº 519, de 
24/08/2011) 
Original: Art. 22. O ente federativo elaborará e encaminhará à SPS o Demonstrativo dos 
Investimentos e das Disponibilidades Financeiras do RPPS e o Demonstrativo 
da Política de Investimentos, conforme modelos disponibilizados no endereço eletrônico do MPS na internet (www.previdencia.gov.br), 
que deverão conter campos específicos para apresentação de informações acerca da comprovação da qualificação ou certidão do 
responsável pelos investimentos dos recursos do RPPS. 
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Seção VIII 
Da Concessão de Benefícios 

 
Art. 23. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal, o RPPS não poderá conceder benefícios distintos dos previstos no 
RGPS, ficando restrito aos seguintes: 
 
I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo de contribuição e idade; 
d) aposentadoria compulsória; 
e) auxílio-doença; 
f) salário-família; 
g) salário-maternidade; 
 
II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte; 
b) auxílio-reclusão. 
 
§ 1º Na concessão de benefícios, será observado o mesmo rol de dependentes previsto pelo RGPS. 
 
§ 2º É vedada a inclusão nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de 
percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de 
função de confiança ou de cargo em comissão e do abono de permanência de que tratam o § 
19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003. 
§ 3º Compreende-se na vedação do § 2º a previsão de incorporação das parcelas 
temporárias diretamente nos benefícios ou na remuneração, apenas para efeito de concessão 
de benefícios, ainda que mediante regras específicas. 
§ 4º Não se incluem na vedação prevista no § 2º, as parcelas que tiverem integrado a remuneração de contribuição do  servidor que 
se aposentar com proventos calculados conforme art. 1º da Lei nº 10.887, de 2004, respeitando-se, em qualquer hipótese, como 
limite máximo para valor inicial do benefício, a remuneração do servidor no respectivo cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 
§ 5º Considera-se remuneração do cargo efetivo, o valor constituído pelos vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes desse 
cargo estabelecidas em lei de cada ente federativo, acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais 
permanentes. 
 
Art. 24. É vedado o pagamento de benefícios previdenciários mediante convênio, consórcio ou outra forma de associação entre 
Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios, desde 27 de novembro de 1998. 
§ 1º Os convênios, consórcios ou outra forma de associação, existentes em 27 de novembro de 1998, devem garantir integralmente o 
pagamento dos benefícios já concedidos, daqueles cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados até aquela 
data, bem como os deles decorrentes. 
§ 2º O RPPS deve assumir integralmente os benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão tenham sido implementados após 
27 de novembro de 1998. 
 
Art. 25. Na concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios dos RPPS serão observados os requisitos e critérios definidos no Anexo 
desta Portaria. 
 
Art. 26. No caso de vinculação de servidores titulares de cargos efetivos ao RGPS, os entes federativos assumirão integralmente a 
responsabilidade pelo pagamento dos benefícios em manutenção pelo RPPS, bem como daqueles benefícios cujos requisitos 
necessários a sua concessão foram preenchidos anteriormente à data da vinculação. 
 

Seção IX 
Do Certificado de Regularidade Previdenciária 

 
Art. 27. O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, atestará o 
cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 1998, na Lei nº 
10.887, de 2004, e dos parâmetros estabelecidos nesta Portaria, nos prazos e condições definidos em norma específica do MPS. 
 
Art. 28. O descumprimento do disposto na Lei nº 9.717, de 1998, e nesta Portaria pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos 
respectivos fundos, implicará: 
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I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; 
II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e 
subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União; 
III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. 
IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo RGPS em razão da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999. 
 

Seção X 
Da Auditoria 

 
Art. 29. O MPS exercerá a orientação, supervisão e acompanhamento dos RPPS e dos fundos previdenciários da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, por meio dos procedimentos de auditoria direta e auditoria indireta. 
§ 1º A auditoria direta será exercida por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em exercício no MPS em conformidade com a Lei 
nº 11.457, de 16 de março de 2007, devidamente credenciado pelo titular do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço 
Público - DRPSP, da SPS, admitida a delegação do credenciamento para os titulares das unidades administrativas subordinadas. 
§ 2º Ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, devidamente credenciado, deverá ser dado livre acesso à unidade gestora do RPPS 
e do fundo previdenciário e às entidades e órgãos do ente federativo que possuam servidores vinculados ao RPPS, podendo examinar 
livros, bases de dados, documentos e registros contábeis e praticar os atos necessários à consecução da auditoria, inclusive a 
apreensão e guarda de livros e documentos. 
§ 3º O procedimento de auditoria direta poderá abranger a verificação da totalidade dos critérios relacionados à regularidade do RPPS 
ou apenas dos critérios necessários para o atendimento à denúncia ou outra ação específica. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, 
de16/01/2013) 
Original: § 3º O procedimento de auditoria direta, realizado com a presença do 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil no ente federativo, poderá 
abranger a verificação da totalidade dos critérios relacionados à 
regularidade do RPPS ou apenas dos critérios necessários para o atendimento 
à denúncia ou outra diligência específica. 
§ 4º O ente federativo será cientificado do encerramento e dos resultados da auditoria direta por meio de relatório emitido pelo 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil credenciado para a auditoria, acompanhado, no caso de terem sido constatadas 
irregularidades, da Notificação de Auditoria-Fiscal - NAF. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21,de 16/01/2013) 
Original: §4º O ente federativo será cientificado do encerramento e dos resultados da auditoria direta por meio da Notificação de 
Auditoria-Fiscal - NAF, documento emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil credenciado para a auditoria.. 
§ 5º As irregularidades relativas aos critérios exigidos para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, inseridas em 
Notificação de Auditoria-Fiscal - NAF, serão analisadas e julgadas em Processo Administrativo Previdenciário - PAP, observadas as 
regras estabelecidas em norma específica do MPS. 
§ 6º A auditoria indireta é realizada internamente no Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP, da SPS, 
mediante análise da legislação, documentos e informações fornecidos pelo ente federativo. 
 

Seção XI 
Disposições Finais 

 
Art. 30. À Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS compete: 
I - acompanhar a implementação do disposto nas Leis nº 9.717, de 1998, nº 10.887, de 2004 e nesta Portaria; 
II - orientar, supervisionar e acompanhar os RPPS; 
III - disponibilizar, em meio eletrônico, o Certificado de Regularidade Previdenciária -CRP; 
IV - implementar, em conjunto com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, sistema eletrônico de 
dados sobre os RPPS. 
V - divulgar indicador de situação previdenciária dos RPPS, cuja composição, metodologia de aferição e periodicidade serão 
divulgados no endereço eletrônico da previdência social na rede mundial de computadores - Internet. (Incluído pela Portaria MF nº 
01, de 03/01/2017) 
 
Parágrafo único. O indicador de situação previdenciária dos RPPS, de que trata o inciso V do caput, será calculado com base nas 
informações e dados constantes de registros do CADPREV, dos documentos previstos no inciso XVI do art. 5° da Portaria MPS n° 204, 
10 de julho de 2008, fornecidos com fundamento no parágrafo único do art. 9° da Lei n° 9.717, de 1998, e dos relatórios, informações 
e dados contábeis, orçamentários e fiscais exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Redação dada pela 
Portaria MF nº 333, de 11/07/2017) 
Alteração: Parágrafo único. O indicador de situação previdenciária dos RPPS, de que trata o inciso V do caput, será calculado com 
base nas informações e dados constantes dos documentos previstos no inciso XVI do art. 5º da Portaria MPS nº 204, 10 de julho de 
2008, fornecidos com fundamento no parágrafo único do art. 9º da Lei nº 9.717, de 1998,  dos relatórios exigidos pela Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído pela Portaria MF nº 01, de 03/01/2017) 
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Art. 31. A Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 5º ..................................................................................................... 
V - existência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a representação dos segurados do RPPS; (NR) 
.............................................................”. 
 
Art. 32. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 33. Revoga-se a Portaria MPAS nº 4.992, de 05 de fevereiro de 1999, publicada no Diário Oficial da União de 08 de fevereiro de 
1999 e a Portaria MPS nº 1.468, de 30 de agosto de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 31 de agosto de 2005. 
 

JOSÉ BARROSO PIMENTEL 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 12/12/2008. 
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Alterado pela Portaria MPS nº 230, de 28/08/2009 
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ANEXO 

NORMAS DE CONCESSÃO, CÁLCULO E REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
APLICÁVEIS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
Seção I 

Das Regras Gerais de Concessão 
 
1. Os segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS serão aposentados: 
1.1. Por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, hipóteses em que os proventos serão integrais. 
1.2. Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; 
1.3. Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo 
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 
1.3.1. Sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, 
se mulher; 
1.3.2. Sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
2. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no subitem 1.3.1, para o 
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 
2.1. São consideradas funções de magistério as exercidas por segurado ocupante de cargo de professor no desempenho de atividades 
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, 
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela 
Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
 
3. Aos dependentes dos servidores abrangidos por RPPS, falecidos a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de 
pensão por morte, que será igual à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito ou à totalidade 
da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em 
atividade, até o limite máximo estabelecido para os 
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benefícios do RGPS, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite em ambos os casos. 
3.1. O valor das pensões, calculado de acordo com este item, por ocasião de sua concessão não poderá exceder a remuneração do 
respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 
 

Seção II 
Das Regras de Transição 

 
4. Ao segurado do RPPS, inclusive magistrado, membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas, que tenha ingressado 
regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, até 16 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária, com proventos 
calculados conforme item 7, quando, cumulativamente: 
4.1. Tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 
4.2. Tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; 
4.3. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
4.3.1. Trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
4.3.2. Um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltaria para 
atingir o limite de tempo constante do subitem 4.3.1. 
4.4. O segurado de que trata este item que cumprir as exigências para aposentadoria 
previstas nos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada 
ano antecipado em relação aos limites de idade previstos no subitem 1.3.1, respeitado o 
previsto no item 2, na seguinte proporção: 
4.4.1. Três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que tiver 
completado as exigências para aposentadoria na forma dos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 até 31 de 
dezembro de 2005; 
4.4.2. Cinco por cento, para aquele que tiver completado as exigências para 
aposentadoria na forma dos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 a partir de 1º de janeiro de 2006. 
4.5. Na aplicação do disposto neste item, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá 
o tempo de serviço exercido até 16 de dezembro de 1998, contado com acréscimo de dezessete por cento, observado o disposto no 
subitem 4.4. 
4.6. O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até 
16 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do 
disposto neste item, terá o tempo de serviço exercido até 16 de dezembro de 1998, contado com o acréscimo de dezessete por cento, 
se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de 
magistério, observado o disposto no subitem 4.4. 
 
5. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas regras estabelecidas nos itens 1 ou 4, o segurado do RPPS que tenha 
ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à 
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, quando, observadas as reduções de idade e 
tempo de contribuição contidas no item 2, vier a preencher, cumulativamente, as 
seguintes condições: 
5.1. Sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; 
5.2. Trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
5.3. Vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 
5.4. Dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 
 
6. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas regras estabelecidas nos itens 1, 4 ou 5, o segurado do RPPS que tenha 
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à 
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, desde que preencha, cumulativamente, as 
seguintes condições: 
6.1. trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
6.2. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a 
aposentadoria;  
6.3. idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do item 1.3.1, de um ano de idade para cada ano de contribuição 
que exceder a condição prevista no item 6.1. 
 

Seção III 
Das Regras de Cálculo e Reajustamento dos Benefícios 

 
7. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria de que tratam os itens 1 e 4, por ocasião da sua concessão, será considerada a 
média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de 
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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. 
7.1. 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 - RGPS. 
7.2. A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo 
nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para RPPS. 
7.3. Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este item serão comprovados mediante documento 
fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro 
documento público. 
7.4. Para o cálculo dos proventos conforme este item, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, que serão 
atualizadas na forma do subitem 7.1, não poderão ser: (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017) 
Original: 7.4. Para o cálculo dos proventos conforme este item as remunerações 
consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do subitem 7.1, não poderão ser: 
7.4.1. Inferiores ao valor do salário-mínimo vigente na competência da 
remuneração; (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017) 
Original: 7.4.1. Inferiores ao valor do salário-mínimo; 
7.4.2. Superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição vigente na 
competência da remuneração, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS. 
(Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017) 
Original: 7.4.2. Superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos 
meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS. 
7.5. Os proventos, calculados de acordo com o este item, 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. 
7.6. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, 
o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme 
item 1.3.1. 
7.6.1 A fração de que trata o subitem 7.6 será aplicada sobre o valor inicial do 
provento calculado pela média das contribuições conforme item 7, observando-se previamente 
a aplicação do limite de remuneração do cargo efetivo de que trata o subitem 7.5. 
7.6.2 Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste item serão considerados em número de dias. 
8. A partir de outubro de 2011, é assegurado o reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos de acordo com 
os itens 1, 2, 3 e 4, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme a variação do índice oficial de atualização 
adotado em lei de cada ente federativo, aplicando-se, aos períodos anteriores, o disposto nos subitens 8.1 e 8.2. (Redação dada pela 
Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
Original: 8. A partir de janeiro de 2008, é assegurado o reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão, concedidos de 
acordo com os itens 1, 3 e 4, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a do primeiro reajustamento. 
8.1. No período de janeiro de 2008 a setembro de 2011, é garantido aos segurados dos RPPS da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios o reajustamento dos benefícios de que trata este item, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 
real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 
14/01/2014) 
Original: 8.1. No período de junho de 2004 a dezembro de 2007, aplica-se, aos benefícios de que trata este item, o reajustamento de 
acordo com a variação do índice oficial de abrangência nacional adotado pelo ente federativo nas 
mesmas datas em que se deram os reajustes do RGPS. 
8.1.1. Na ausência de adoção expressa, pelo ente, no período de junho de 2004 a dezembro de 2007, do índice oficial de 
reajustamento para preservar, em caráter permanente, o valor real, aplicam-se os mesmos índices aplicados 
aos benefícios do RGPS. 
8.2. No período de junho de 2004 a dezembro de 2007, aplica-se, aos benefícios de que trata este item, o reajustamento de acordo 
com a variação do índice oficial de atualização, adotado em lei de ente federativo, nas mesmas datas em que se deram os reajustes do 
RGPS. 
(Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
Original: 8.2 O reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão em valor superior ao que seria devido de acordo com o 
previsto neste item significará utilização indevida dos recursos previdenciários e exigirá o ressarcimento dos valores correspondentes. 
8.2.1. Na ausência de adoção expressa, pelo ente, no período de junho de 2004 
a dezembro de 2007, do índice oficial de reajustamento para preservar, em caráter 
permanente, o valor real, aplicam-se os mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
(Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
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8.3. O reajustamento de que trata este item será aplicado de forma proporcional entre a 
data da concessão e a do primeiro reajustamento. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
 
9. Não se aplica o disposto no item 8 às pensões derivadas dos proventos de inativos falecidos que tenham se aposentado em 
conformidade com o item 6, que serão revistas de acordo com o disposto no item 11. 
 
10. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, 
que, até 31 de dezembro de 2003, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da 
legislação então vigente. 
10.1. Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos de acordo com este item, em termos integrais ou 
proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão 
calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão 
desses benefícios ou nas condições da legislação vigente. 
 
11. Os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pelos 
RPPS, em fruição em 31 de dezembro de 2003, bem como os abrangidos pelo item 10, serão revistos na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 
11.1. Aplica-se o disposto neste item aos proventos das aposentadorias concedidas conforme item 5 e 6, observando-se igual critério 
de revisão às pensões derivadas do proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o item 6. 
11-A. O segurado de RPPS, que tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003, e que tenha se aposentado ou 
venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no item 1.1, tem direito a proventos de aposentadoria calculados 
com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não lhes sendo aplicáveis as disposições 
constantes dos itens 7 e 8. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
11-A.1. As pensões derivadas dos proventos dos segurados de que trata este item, quando falecidos depois de 31 de dezembro de 
2003, serão calculadas conforme item 3. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
11-A.2. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste item o disposto no item 11, observando-se 
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses segurados, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido antes de 31 
de dezembro de 2003 e o falecimento depois dessa data. (Incluído pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
 

Seção IV 
Do Abono de Permanência 

 
12. O servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria prevista no subitem 1.3.1 ou no item 4 e que opte por 
permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar 
as exigências para aposentadoria compulsória prevista no subitem 1.2. 
12.1. O abono previsto neste item será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha 
cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos 
critérios da legislação então vigente, como previsto no item 10, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, 
se mulher, ou trinta anos, se homem. 
12.2. O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida 
por este, relativamente a cada competência. 12.3. O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente 
federativo e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, mediante requerimento do segurado. 
(Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 14/01/2014) 
Original: 12.3. O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente federativo e será devido a partir do 
cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício mediante opção expressa pela permanência em atividade. 
 

Seção V 
Demais Benefícios do RPPS 

 
13. O salário-família será pago, em quotas mensais, em razão dos dependentes do segurado de 
baixa renda nos termos da lei de cada ente. 
13.1. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família para os servidores, segurados 
e seus dependentes, esse benefício será concedido apenas àqueles que recebam remuneração, 
subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no âmbito no RGPS. 
(Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 
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Original: 13.1. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família para os servidores segurados e seus dependentes, esse benefício será 
concedido apenas àqueles que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior a R$ 710,08 (setecentos e dez 
reais e oito centavos).  
14. Fará jus ao auxílio-reclusão o dependente do servidor de baixa renda, recolhido à prisão, nos termos da lei de cada ente.  
14.1. Até que a lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão para os dependentes do segurado, esses benefícios serão concedidos apenas 
àqueles que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no âmbito no RGPS. 
(Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 
Original: 14.1. Até que a lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão para os dependentes do segurado, esses benefícios serão concedidos 
apenas em relação aos segurados que recebam remuneração ou subsídio mensal igual ou inferior a R$ 710,08 (setecentos e dez reais e 
oito centavos). 
14.2. O benefício do auxílio-reclusão será devido aos dependentes do servidor recluso que não estiver recebendo remuneração 
decorrente do seu cargo e será pago enquanto for titular desse cargo. 
14.3 O benefício concedido até 15 de dezembro de 1998 será mantido na mesma forma em que foi concedido, independentemente 
do valor da remuneração do servidor.  
15. O valor limite mencionado nos itens 13.1 e 14.1 será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 
 
16. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por cento e vinte dias consecutivos. 
16.1. À segurada que adotar, ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido salário-maternidade nos prazos 
definidos em lei do ente federativo. 
16.2. O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual à última remuneração da segurada. 
 

Seção VI 
Disposições Gerais sobre Benefícios 

 
17. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão de aposentadoria, o tempo de efetivo exercício no cargo em que se dará 
a aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo do qual o servidor seja titular na data imediatamente anterior à da concessão 
do benefício. 
 
18. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de 
uma aposentadoria à conta de RPPS. 
 
19. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 
 
20. O tempo de serviço considerado pela legislação vigente em 16 de dezembro de 1998 para efeito de aposentadoria, cumprido até 
que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. 
 
21. Além do disposto nos itens 1 a 20, o RPPS observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o RGPS. 
 
22. O limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), submete-se à atualização pelos mesmos índices aplicados 
aos benefícios do RGPS. (Redação dada pela Portaria MPS nº 83, de 18/03/2009) 
 
Original: 22. O limite máximo para o valor dos benefícios do RGPS de que trata o art. 201 da Constituição Federal, a partir de 1o de 
março de 2008, é de R$ 3.038,99 (três mil e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) que será reajustado de forma a preservar, 
em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios daquele Regime. 
 
23. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus 
respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo 
RPPS, o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 
 
23.1. O regime de previdência complementar será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto 
no art. 202 da Constituição Federal e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência 
complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de 
contribuição definida. 
 
23.2. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS 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. 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 12/12/2008. 
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PORTARIA Nº 154, DE 15 DE MAIO DE 2008.  

(Publicada no D.O.U. de 16/05/2008)  

  

Atualizada até 04/09/2018  

  

Disciplina procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de 

previdência social.  

  

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, 

parágrafo único, inciso II da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de 

novembro de 1998, resolve:  

Art. 1º  Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos 

Magistrados, dos Ministros e dos Conselheiros dos Tribunais de Contas, e dos membros do Ministério Público 

de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 

fundações, emitirão Certidão de Tempo de Contribuição - CTC nos termos desta Portaria.  

Art. 2º  O tempo de contribuição para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS deverá ser provado com 

CTC fornecida pela unidade gestora do RPPS ou, excepcionalmente, pelo órgão de origem do servidor, desde 

que devidamente homologada pela respectiva unidade gestora do RPPS.  

§ 1º  O ente federativo expedirá a CTC mediante requerimento formal do interessado, no qual esclarecerá o fim 

e a razão do pedido.  

§ 2º  Até que seja instituído sistema integrado de dados que permita a emissão eletrônica de CTC pelos RPPS, a 

certidão deverá ser datilografada ou digitada e conterá numeração única no ente federativo emissor, não podendo 

conter espaços em branco, emendas, rasuras ou entrelinhas que não estejam ressalvadas antes do seu desfecho.  

Art. 3º  O tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS deverá ser comprovado 

com CTC fornecida pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.  

Art. 4º  Para fins de concessão de aposentadoria, na forma de contagem recíproca, só poderá ser aceita CTC 

emitida por regime de previdência social, geral ou próprio, observados os requisitos previstos no art. 6º.  

Art. 5º  O setor competente da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município deverá promover o 

levantamento do tempo de contribuição para o RPPS à vista dos assentamentos funcionais do servidor.  

Parágrafo único. Até que leis complementares federais disciplinem as aposentadorias especiais previstas no § 

4º do art. 40 da Constituição Federal, a informação na CTC sobre o tempo de contribuição reconhecido como 

tempo especial está restrita às hipóteses de:   
1 

(Incluído pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)   

I - servidor com deficiência, com amparo em decisão judicial;  (Incluído pela Portaria MF nº 393, de 

31/08/2018)   
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II - exercício de atividades de risco, conforme Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, ou 

com amparo em decisão judicial; e  (Incluído pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)   

III - exercício de atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos 

limites da Súmula Vinculante nº 33 ou com amparo em decisão judicial.  (Incluído pela Portaria MF nº 393, de 

31/08/2018)   

Art. 6º  Após as providências de que trata o art. 5º e observado, quando for o caso, o art. 10 desta Portaria, a 

unidade gestora do RPPS ou o órgão de origem do servidor deverá emitir a CTC sem rasuras, constando, 

obrigatoriamente, no mínimo:  

I - órgão expedidor;  

II - nome do servidor, matrícula, RG, CPF, sexo, data de nascimento, filiação, PIS ou  

PASEP, cargo efetivo, lotação, data de admissão e data de exoneração ou demissão;  

III - período de contribuição ao RPPS, de data a data, compreendido na certidão;  

IV - fonte de informação;  

V - discriminação da freqüência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as alterações existentes, 

tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências;  

VI - soma do tempo líquido, que corresponde ao tempo bruto de dias de vínculo ao RPPS de data a data, 

inclusive o dia adicional dos anos bissextos, descontados os períodos de faltas, suspensões, disponibilidade, 

licenças e outros afastamentos sem remuneração;  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

 Original:  VI - soma do tempo líquido;  

VII - declaração expressa do servidor responsável pela emissão da certidão, indicando o tempo líquido de efetiva 

contribuição em dias e o equivalente em anos, meses e dias, considerando-se o mês de 30 (trinta) e o ano de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Original: VII - declaração expressa do servidor responsável pela certidão indicando o tempo líquido de 

efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias;  

                                                  
1 
  O art. 6º, II, da Portaria MF nº 393, de 31/08/2018 (publicada no D.O.U. de 03/09/2018), prevê que o parágrafo único, I, II e III, que 

inclui no art. 5º da Portaria MPS nº 154, de 15/05/2008, entrará em vigor noventa dias após a data de sua publicação, ou seja, 

entrará em vigor em 02/12/2018.  

VIII - assinatura do responsável pela emissão da certidão e do dirigente do órgão expedidor;   

IX - indicação da lei que assegure ao servidor aposentadorias voluntárias por idade e por tempo de contribuição e 

idade, aposentadorias por invalidez e compulsória e pensão por morte, com aproveitamento de tempo de 

contribuição prestado em atividade vinculada ao RGPS ou a outro RPPS;  

X - relação das remunerações de contribuição por competência, a serem utilizadas no cálculo dos proventos da 

aposentadoria, apuradas em todo o período certificado desde a competência julho de 1994 ou desde a do 

início da contribuição, se posterior àquela competência, sob a forma de anexo;  (Redação dada pela Portaria 

MF nº 567, de 18/12/2017)  

Original: X - documento anexo contendo informação dos valores das remunerações de contribuição, por 

competência, a serem utilizados no cálculo dos proventos da aposentadoria; e  
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XI - homologação da unidade gestora do RPPS, no caso da certidão ser emitida por outro órgão da administração 

do ente federativo.  

§ 1º O ente federativo deverá adotar os modelos de CTC e de Relação das  

Remunerações de Contribuições constantes nos Anexos I e II.  (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 

31/08/2018)   

Original: Parágrafo único.  O ente federativo deverá adotar os modelos de CTC e de Relação das 

Remunerações de Contribuições constantes nos Anexos I e II.  

§ 2º  As assinaturas necessárias na CTC poderão ser eletrônicas, mediante utilização de certificação digital.  

(Incluído pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018) 1  

Art. 7º  A CTC deverá ser expedida em duas vias, das quais a primeira será fornecida ao interessado, mediante 

recibo passado na segunda via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado.  

§ 1º  A primeira via original da CTC deverá compor o processo de averbação de tempo de contribuição perante 

o regime instituidor do benefício, bem como o processo da aposentadoria em que houver a contagem recíproca 

de tempo de contribuição.  

§ 2º  A segunda via da certidão, com recibo do interessado, deverá ser arquivada no órgão emissor ou na 

unidade gestora do RPPS, para fins de controle.  

Art. 7º-A  Se o ente utilizar processo administrativo eletrônico, a segunda via da certidão emitida pelo regime 

de origem, com recibo do interessado, e a primeira via da certidão recebida pelo regime instituidor poderão ser 

arquivadas eletronicamente.  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Parágrafo único.  Na hipótese de que trata este artigo, o regime instituidor deverá registrar na primeira via 

original da CTC recebida que o tempo certificado foi averbado e que é vedada sua reutilização por outro regime, 

devolvendo-a ao servidor depois de  

digitalizada.  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Art. 8º  A unidade gestora do RPPS e o órgão emissor da CTC deverão efetuar, respectivamente, no registro 

individualizado do participante no RPPS e nos assentamentos funcionais do servidor, anotação contendo, no 

mínimo, os seguintes dados:  

I - número da CTC e respectiva data de emissão;  

II- o tempo líquido de contribuição somado na certidão expresso em dias e em anos, meses e dias;  (Redação 

dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)  

Original: II - o tempo líquido de contribuição somado na certidão expresso em dias e em anos, meses e 

dias; e  

III - os períodos certificados e os respectivos órgãos destinatários, bem como o tempo destinado a cada 

regime em caso de fracionamento; e  (Redação dada pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)  

Alteração: III - os períodos certificados e os respectivos órgãos destinatários, bem como o tempo 

destinado a cada regime em caso de fracionamento.  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, 

de 18/12/2017)  

    
 Original:  III - os períodos certificados.  

IV - os períodos, dentro daqueles certificados, que foram reconhecidos pelo órgão emissor da CTC como 

sendo tempo especial, sem conversão, exercido pelo servidor com deficiência, em atividades de risco ou sob 

                                                 
1  O art. 6º, II, da Portaria MF nº 393, de 31/08/2018 (publicada no D.O.U. de 03/09/2018), prevê que o § 2º que inclui no art. 6º da 

Portaria MPS nº 154, de 15/05/2008, entrará em vigor noventa dias após a data de sua publicação, ou seja, entrará em vigor em 

02/12/2018.  
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condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.  (Incluído pela Portaria MF nº 393, de 

31/08/2018) 2  

§ 1º As anotações a que se refere o caput deste artigo devem ser assinadas pelo servidor responsável e conter o 

visto do dirigente do órgão.  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Original: Parágrafo único.  As anotações a que se refere o caput deste artigo devem ser assinadas pelo 

servidor responsável e conter o visto do dirigente do órgão.  

§ 2º Se os órgãos e entidades utilizarem sistemas informatizados de assentamento funcional, os registros a que 

se refere este artigo serão realizados no próprio sistema.  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Art. 9º  Quando solicitado pelo ex-servidor que mantém vínculos em dois regimes previdenciários ou dois 

vínculos em um mesmo RPPS, é permitida a emissão de CTC única com destinação do tempo de contribuição 

para, no máximo, dois regimes previdenciários distintos, devendo constar o período integral de contribuição, 

bem como os períodos a serem aproveitados em cada um dos vínculos previdenciários mantidos nos regimes 

instituidores, segundo indicação do requerente.  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Original:  Art.  9º  Quando  solicitado  pelo  servidor  que  exerceu 
 cargos constitucionalmente acumuláveis é permitida a emissão de CTC única com 
destinação do tempo de contribuição para, no máximo, dois regimes previdenciários distintos, 
devendo constar o período integral de contribuição ao RPPS, bem como os períodos a serem 
aproveitados em cada um dos regimes instituidores, segundo indicação do requerente.  

§ 1º  A CTC de que trata este artigo deverá ser expedida em três vias, das quais a primeira e a segunda serão 

fornecidas ao interessado, mediante recibo passado na terceira via, implicando sua concordância quanto ao 

tempo certificado, observado o disposto no art. 7º-A.  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Original: Parágrafo único.  A CTC de que trata o caput deverá ser expedida em três vias, das quais a 

primeira e a segunda serão fornecidas ao interessado, mediante recibo passado na 

terceira via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado.  

§ 2º  Na CTC única deverá constar o período integral de contribuição ao RPPS, bem como as frações desse 

período a serem aproveitadas em cada um dos regimes instituidores ou em cada um dos cargos do regime 

instituidor, em caso de duplo vínculo a um mesmo RPPS.  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Art. 10.  A CTC só poderá ser fornecida para os períodos de efetivo vínculo ao RPPS, nos termos do art. 40 da 

Constituição Federal.  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Original: Art. 10.  A CTC só poderá ser fornecida para os períodos de efetiva contribuição para o RPPS, 

observado o art. 11, inciso III.  

Parágrafo único.  Poderão ser certificados os períodos de afastamento, desde que o cômputo seja autorizado 

por lei e tenha havido a correspondente contribuição ao RPPS.  

Art. 11.  É vedada a emissão de CTC:  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

 Original:  Art. 11.  São vedadas:  

I - com contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a de serviço público ou de mais de uma 

atividade no serviço público, quando concomitantes;  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Original:  I - a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a de serviço público ou de 
mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes;  

                                                 
2  O art. 6º, II, da Portaria MF nº 393, de 31/08/2018 (publicada no D.O.U. de 03/09/2018), prevê que o inciso IV que inclui no art. 8º 

da Portaria MPS nº 154, de 15/05/2008, entrará em vigor noventa dias após a data de sua publicação, ou seja, entrará em vigor em 

02/12/2018.  
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II - em relação a período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria em qualquer regime de 

previdência social;  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Original: II - a emissão de CTC para período que já tiver sido utilizado para a concessão de 

aposentadoria, em qualquer regime de previdência social;  

III - com contagem de tempo fictício;  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

 Original:  III - a emissão de CTC para período fictício, salvo se o tempo fictício tiver  
sido contado até 16 de dezembro de 1998 como tempo de serviço para efeito de 

aposentadoria, conforme previsão legal; e  

IV - com conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de contribuição comum;  
(Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Original: IV - a emissão de CTC com conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais 

em tempo de contribuição comum.  

V - relativa a período de filiação a outro RPPS ou ao RGPS, ainda que o servidor tenha prestado serviços ao 

próprio ente emissor naquele período, e que esse tempo tenha sido objeto de averbação;  (Incluído pela 

Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

VI - para ex-servidor não titular de cargo efetivo, em relação a período posterior a  

16/12/1998.  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

§ 1º  Entende-se como tempo fictício aquele considerado em lei como tempo de contribuição para fins de 

concessão de aposentadoria sem que tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a 

correspondente contribuição.  

§ 2º  O tempo de serviço considerado para efeito de aposentadoria por lei e cumprido até 16 de dezembro de 

1998 será contado como tempo de contribuição.  

§ 3º  Poderão constar na CTC os períodos de filiação a RPPS posteriores a 16 de dezembro de 1998 em que 

tenha havido a prestação de serviço sem ocorrência de contribuição por falta de alíquota de contribuição 

instituída pelo ente.  

§ 4º  Para os períodos a que se refere o § 3º, as informações das remunerações de contribuições deverão 

corresponder aos valores das respectivas remunerações do cargo efetivo.  

§ 5º  Para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art. 40 e no § 1º do art. 201 da 

Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo ente federativo de origem como de tempo especial, deverão 

estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC, sem conversão, e discriminados, de data a 

data, em campo próprio da CTC, conforme Anexo I desta Portaria, observado o parágrafo único do art. 5º.   
4 

(Incluído pela Portaria MF nº 393, de 31/08/2018)   

Art. 12.  A CTC só poderá ser emitida para ex-servidor.  

§ 1º  Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS por força de lei do ente federativo, poderá ser emitida a 

CTC relativamente ao período de vinculação ao RPPS mesmo que o servidor não esteja exonerado ou demitido 

do cargo efetivo na data do pedido, situação na qual a CTC somente poderá ser utilizada para obtenção de 

aposentadoria no RGPS relativa ao cargo a que se refere a certidão.  (Redação dada pela Portaria MF nº 567, de 

18/12/2017)  

Original: § 1º  Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS por força de lei do ente federativo, 

poderá ser emitida a CTC relativamente ao período de vinculação ao RPPS mesmo que o 

servidor não esteja exonerado ou demitido do cargo efetivo na data do pedido.  

§ 2º  No caso de acumulação lícita de cargos efetivos no mesmo ente federativo, só poderá ser emitida CTC 

relativamente ao tempo de contribuição no cargo do qual o servidor se exonerou ou foi demitido.  
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§ 3º  A CTC relativa ao período de vinculação ao RPPS, emitida a requerimento do servidor público na situação 

de que trata o § 1º, implica, na forma estabelecida na legislação do ente federativo emissor, a vacância do cargo 

público, com efeitos a partir da primeira entre as seguintes datas:  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 

18/12/2017)  

                                                  
4 
  O art. 6º, II, da Portaria MF nº 393, de 31/08/2018 (publicada no D.O.U. de 03/09/2018), prevê que o § 5º que inclui no art. 11 da 

Portaria MPS nº 154, de 15/05/2008, entrará em vigor noventa dias após a data de sua publicação, ou seja, entrará em vigor em 

02/12/2018.  

I - aquela em que o servidor teve ciência da decisão concessiva de aposentadoria pelo INSS;  (Incluído pela 

Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

II - do recebimento, pelo ente federativo, da comunicação sobre a concessão de aposentadoria ao servidor, 

enviada pelo INSS conforme previsão do inciso I do art. 131 do Regulamento da Previdência Social, aprovado 

pelo Decreto nº 3.048, de 1999;  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

III - aquela em que o ente federativo teve ciência da concessão de aposentadoria ao servidor por quaisquer 

outros meios.  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Art. 13.  Na apuração das remunerações de contribuições deverá ser observada a legislação vigente em cada 

competência a ser discriminada, bem com as alterações das remunerações de contribuições que tenham ocorrido, 

em relação às competências a que se referirem.  

Parágrafo único.  Entende-se como remuneração de contribuição os valores da remuneração ou subsídio 

utilizado como base para o cálculo da contribuição do servidor ao RPPS a que esteve vinculado.  

Art. 14.  Concedido o benefício, caberá ao órgão concessor comunicar o fato, por ofício, ao regime 

previdenciário emitente da CTC, para os registros e providências cabíveis.  

Art. 15.  Poderá haver revisão da CTC pelo ente federativo emissor, inclusive para fracionamento de períodos, 

desde que previamente devolvida a certidão original.  

Parágrafo único.  Observado o disposto no art. 9º, será admitida revisão da CTC para fracionamento de 

períodos somente quando a certidão comprovadamente não tiver sido utilizada para fins de aposentadoria no 

RGPS ou para fins de averbação ou de aposentadoria em outro RPPS, ou ainda, uma vez averbado o tempo, este 

não tiver sido utilizado para obtenção de qualquer direito ou vantagem no RPPS.  

Art. 16.  Para possibilitar a revisão da CTC, o interessado deverá apresentar:  

I - requerimento escrito de cancelamento da certidão, no qual esclarecerá o fim e a razão do pedido;  

II - a certidão original, anexa ao requerimento; e  

III - declaração emitida pelo regime previdenciário a que se destinava a certidão contendo informações sobre a 

utilização, ou não, dos períodos lavrados na certidão e, em caso afirmativo, para que fins foram utilizados.  

Art. 17.  No caso de solicitação de 2ª via da CTC, o requerimento deverá expor as razões que justificam o 

pedido, observando-se o disposto nos incisos I e III do art. 16.  

Art. 18.  Os entes federativos e o INSS deverão disponibilizar na rede mundial de computadores - internet as 

respectivas CTC´s emitidas, digitalizadas, para permitir a confirmação da veracidade por parte do regime 

previdenciário destinatário.  

§ 1º  O endereço eletrônico referido no caput para consulta na internet deverá constar na própria CTC.  

§ 2º  Quando não for possível a disponibilização e confirmação da veracidade da CTC na página da internet do 

órgão emissor, o órgão destinatário poderá solicitar ao emissor, por ofício, sua ratificação ou retificação.  

§ 3º  Caso a CTC não tenha a veracidade confirmada ou caso seja retificada pelo órgão emissor, eventual 

concessão de benefício ou vantagem já ocorrida com base na certidão deverá ser revista, de ofício, pelo regime 

destinatário.  
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§ 4º  Após a conclusão do processo de revisão de que trata o § 3º, o resultado deverá ser comunicado ao órgão 

emissor da CTC para eventual revisão de compensação previdenciária, caso esta já tenha sido requerida e 

concedida.  

Art. 19.  Caberá revisão da CTC, inclusive de ofício, quando for constatado erro material e desde que tal revisão 

não importe em dar à certidão destinação diversa da que lhe foi dada originariamente.  

§ 1º  A revisão de que trata o caput será precedida de solicitação ao órgão destinatário da CTC de devolução da 

certidão original.  

§ 2º  Na impossibilidade de prévio resgate da certidão original, caberá ao órgão emissor encaminhar a nova 

CTC ao órgão destinatário, acompanhada de ofício informando os motivos da revisão e o cancelamento da CTC 

anteriormente emitida, para fins de anulação dos seus efeitos.  

Art. 20.  Para revisão da CTC que tenha sido utilizada no RGPS ou em outro RPPS, aplica-se o prazo 

decadencial estabelecido para esse fim na forma da legislação do ente federativo, salvo comprovada má-fé.  

Parágrafo único.  No caso de ausência de lei do ente federativo que estabeleça prazo decadencial para revisão 

da CTC, aplica-se o prazo decadencial de dez anos, contados da data de emissão da certidão, salvo comprovada 

má-fé, conforme estabelece no âmbito do RGPS a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.  

Art. 21.  Os entes federativos fornecerão ao servidor detentor exclusivamente de cargo de livre nomeação e 

exoneração, e ao servidor titular de cargo, emprego ou função amparado pelo RGPS, documento comprobatório 

do vínculo funcional, para fins de concessão de benefícios ou para emissão de CTC pelo RGPS, sem prejuízo da 

apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social - GFIP.  

Parágrafo único.  Para os fins deste artigo, o ente federativo deverá fornecer, também, Declaração de Tempo 

de Contribuição na forma do formulário constante no Anexo III.  

Art. 21-A.  Quanto aos períodos em que foi assegurado o pagamento de benefícios de aposentadoria e/ou 

pensão mediante convênios ou consórcios entre entes federativos diversos, a emissão ou homologação da CTC 

caberá à unidade gestora do RPPS do ente federativo que seria diretamente responsável pela concessão do 

benefício de aposentadoria.  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Art. 21-B.  É de responsabilidade do RPPS a emissão de CTC em relação a período exercido sob o Regime 

Especial disciplinado pelo parágrafo único do art. 3º da Lei nº  

3.807, de 1960.  (Incluído pela Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Art. 21-C.  Os entes federativos emitirão, para apresentação ao INSS na condição de organismo de ligação, 

Declaração de Tempo de Contribuição para Aplicação de Acordo Internacional relativa a servidor vinculado ao 

seu RPPS, conforme formulário constante no Anexo IV, para o cumprimento de acordos internacionais de 

previdência social que contenham cláusula convencional que alcance a legislação dos RPPS.  (Incluído pela  
Portaria MF nº 567, de 18/12/2017)  

Art. 22.  Caberá ao ente federativo disciplinar os procedimentos internos adequados ao cumprimento do 

disposto nesta Portaria.  

Art. 23.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

  

LUIZ MARINHO  
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1332, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013 

(Publicado(a) no DOU de 15/02/2013, seção , pág. 24) 

Estabelece normas relativas à Contribuição para o Plano de Seguridade Social 

do Servidor (CPSS), de que trata a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. 

(Alterado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1643, de 23 de maio de 2016) 

    

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria 
MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional (CTN), na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, nos arts. 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no art. 
14 da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998, na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, nos arts. 46 a 49 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, na Lei nº 12.618, de 30 
de abril de 2012, e no Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001, resolve: 

CAPÍTULO I  

DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO  

Art. 1º A normatização, a cobrança, a fiscalização e o controle da arrecadação da Contribuição para o Plano de 
Seguridade Social do Servidor (CPSS), de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, competem à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e deverão seguir as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

CAPÍTULO II  

DOS CONTRIBUINTES  

Art. 2º Sujeitam-se ao pagamento da contribuição de que trata esta Instrução Normativa: 
I - a União, suas autarquias e fundações; e 

II - os servidores públicos ativos ocupantes de cargo efetivo, o aposentado e o pensionista de qualquer dos 

poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, os magistrados da União, os ministros do Tribunal de 

Contas da União e os membros do Ministério Público da União. 

CAPÍTULO III  

DA BASE DE INCIDÊNCIA  

Art. 3º A CPSS incide sobre o subsídio ou vencimento de cargo vitalício ou efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e dos adicionais de caráter individual e sobre os proventos 
de aposentadorias e pensões, inclusive sobre a gratificação natalina. 

§ 1º Excluem-se da base de cálculo da contribuição os seguintes valores pagos ao 

servidor público ativo: 
I - diárias para viagens; 

II - ajuda de custo em razão de mudança de sede; 

III - indenização de transporte; 

IV - salário-família; 

V - auxílio-alimentação; 

VI - auxílio-creche; 

VII - parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 

VIII - parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função 

comissionada ou gratificada; 

IX - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição, o § 5º do art. 2º e o § 

1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 

X - adicional de férias; 
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XI - adicional noturno; 

XII - adicional por serviço extraordinário; 

XIII - parcela paga a título de assistência à saúde suplementar; 

XIV - parcela paga a título de assistência pré-escolar; 

XV - parcela paga a servidor público indicado para integrar órgão deliberativo ou conselho, na 

condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da Administração Pública do qual é servidor; 

XVI - auxílio moradia; 

XVII - Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 

de dezembro de 1990; 

XVIII - Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública 

Federal (GSISTE), instituída pela Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006; e XIX - Gratificação de Raio X. 

§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo ou vitalício poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da 
contribuição, de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho e do exercício de cargo em comissão 
ou de função comissionada ou gratificada, de gratificação de Raio X e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de 
adicional por serviço extraordinário, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da 
Constituição e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida 
no § 2º do art. 40 da Constituição. 

§ 3º A CPSS não incide sobre os valores referidos no art. 14 da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998, pagos a título de 
auxílio financeiro em decorrência da participação de postulantes a cargo público em programa de formação. 

CAPÍTULO IV  

DA ALÍQUOTA  

Seção I  

Da Alíquota de Contribuição do Servidor Ativo e do Aposentado ou Pensionista   

Art. 4º A contribuição do servidor ativo é calculada mediante aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre: 
I - a totalidade da base de cálculo a que se refere o art. 3º, em se tratando de servidor que tiver 

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar 

para os servidores públicos federais titulares de cargo vitalício ou efetivo, e não optado por aderir a esse regime; ou 

II - a parcela da base de cálculo a que se refere o art. 3º que não exceder ao limite máximo estabelecido 

para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em se tratando de servidor: 

a) que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso I, e optado por aderir ao regime de 

previdência complementar referido no citado inciso; ou 

b) que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso I, 

independentemente de adesão ao regime de previdência complementar referido no citado inciso. 
Art. 5º A contribuição do aposentado ou pensionista é calculada mediante aplicação da alíquota de 11% (onze por 

cento) sobre o valor dos proventos de aposentadorias e pensões que ultrapassar o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do RGPS. 

Parágrafo único. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do 
limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, 
conforme definido em lei. 

Seção II  

Da Contribuição da União de suas Autarquias e Fundações  

Art. 6º A contribuição da União, de suas autarquias e fundações corresponde ao dobro da contribuição do servidor 
ativo. 

CAPÍTULO V  

DA RESPONSABILIDADE, DOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO E DAS SANÇÕES PELO NÃO RECOLHIMENTO 

Art. 7º A responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento das contribuições de que trata esta Instrução 
Normativa é do dirigente e do ordenador de despesas do órgão ou da entidade que efetuar o pagamento da 
remuneração ao servidor ativo, ou do benefício ao aposentado ou pensionista. 

§ 1º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se dirigente do órgão ou ordenador de despesas: 
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I - no Poder Executivo, o responsável pelo órgão setorial ou seccional dos Sistemas de Pessoal 

Civil da Administração Federal (Sipec); 

II - no Poder Judiciário, o responsável pelo setor de pagamento do Tribunal ou da seção 

judiciária; e 

III - no Poder Legislativo, o Diretor-Geral do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. 

§ 2º O recolhimento das contribuições de que trata esta Instrução Normativa deve ser efetuado nos seguintes 
prazos: 

I - até o dia 15, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios feitos no 1º (primeiro) decêndio do mês; 

II - até o dia 25, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios feitos no 2º (segundo) decêndio do mês; 

ou 

III - até o dia 5 do mês posterior, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios feitos no último 

decêndio do mês. 

§ 3º A falta de retenção das contribuições ou de seu recolhimento nos prazos estabelecidos no § 2º, sujeita o 
responsável às sanções penais e administrativas previstas na legislação específica e ao pagamento dos seguintes acréscimos: 

I - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), 

acumulada mensalmente, incidentes sobre a totalidade do montante devido, incluídas a parcela relativa ao servidor 

ativo ou aposentado ou ao pensionista e a parcela devida pela União, suas autarquias ou fundações, calculados a partir 

do mês subsequente àquele em que o recolhimento deveria ter sido feito, até o mês anterior ao do recolhimento, e de 

1% (um por cento) relativamente ao mês em que o recolhimento estiver sendo efetuado; e 

II - multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, a 

partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte àquele em que o recolhimento deveria ter sido efetuado, limitada a 20% (vinte 

por cento). 

§ 4º Aplica-se o disposto nos incisos I e II do § 3º aos recolhimentos efetuados fora do 

prazo. 
Art. 8º Constatado o descumprimento das obrigações previstas no art. 7º, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do 

Brasil (AFRFB) notificará o dirigente do órgão ou da entidade onde se verificou a irregularidade, para, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da ciência: 

I - providenciar a retenção ou o recolhimento da contribuição; ou 

II - apresentar justificação administrativa ao AFRFB responsável pela notificação. 

§ 1º Na hipótese prevista no inciso II do caput: 
I - acolhidas as razões apresentadas na justificação, o AFRFB deverá informar o fato ao dirigente notificado e 

arquivar a notificação; 

II - caso não sejam acolhidas as razões apresentadas na justificação, ou havendo 

acolhimento parcial, o AFRFB intimará o dirigente do órgão ou da entidade, por meio de despacho fundamentado, para que esse 
providencie a retenção ou o recolhimento da contribuição no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência da intimação. 

§ 2º Não havendo a regularização no prazo estabelecido no caput e no § 1º, o AFRFB: 
I - representará o fato: 
a) ao Tribunal de Contas da União (TCU); 

b) ao Ministério Público Federal (MPF); 

c) à Controladoria-Geral da União (CGU); e 

d) ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quando for o caso; e 

II - constituirá o crédito tributário, observado o disposto no art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
relativo: 

a) à parcela devida pelo servidor ativo ou aposentado ou pelo pensionista, em seus 

respectivos nomes; e 
b) às contribuições devidas pelas autarquias e fundações. 

§ 3º A notificação e a representação de que trata este artigo serão efetuadas por meio dos formulários constantes 
dos Anexos I e II a esta Instrução Normativa, respectivamente. 

§ 4º Na hipótese prevista na alínea “a” do inciso II do § 2º, o servidor ativo, o aposentado ou o pensionista poderá: 

I - efetuar o pagamento; 
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II - solicitar o parcelamento na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15, de 15 de dezembro 

de 2009; ou 

III - impugnar o lançamento, na forma do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972. 

§ 5º Depois do pagamento ou da quitação do parcelamento, a unidade da RFB com 

jurisdição sobre o domicílio tributário do servidor deverá enviar ao órgão pagador os comprovantes de pagamento, bem como as 
informações relativas às competências às quais se referem, a fim de que os recolhimentos sejam computados. 

§ 6º As contribuições em atraso, que não forem objeto de lançamento de ofício, devidas pelo servidor ativo ou 
aposentado ou pelo pensionista, poderão ser parceladas, observados os seguintes requisitos: 

I - a solicitação deverá ser apresentada ao órgão de pessoal responsável pelo pagamento da 

remuneração, provento ou pensão; 

II - o parcelamento poderá ser concedido em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas; 

III - o valor de cada parcela será, no mínimo, o valor devido em uma competência; e 

IV - as parcelas, acrescidas dos juros de que trata o inciso I do § 3º do art. 7º, serão descontadas em folha 

de pagamento. 

§ 7º As contribuições parceladas de acordo com este artigo serão computadas, para fins de concessão de 
benefício, somente depois da quitação total do parcelamento. 

 

CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS  

Seção I  

Das Decisões Judiciais  

Subseção I  

Das Contribuições Decorrentes de Decisões Judiciais  

Art. 9º Na hipótese de valores pagos a servidor ativo ou aposentado ou a pensionista em cumprimento de decisão 
judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, serão observados os seguintes procedimentos: 

I - nos pagamentos feitos por intermédio de precatório ou requisição de pequeno valor, a instituição 

financeira reterá o valor correspondente à contribuição devida, com base no valor informado pelo juízo da execução, e 

efetuará o recolhimento do valor retido nos mesmos prazos estabelecidos no § 2º do art. 7º; 

II - no caso de implantação de rubrica específica em folha com incidência de CPSS, a fonte pagadora 

reterá o valor correspondente à contribuição do servidor no momento do crédito e efetuará o recolhimento nos prazos 

previstos no § 2º do art. 7º.§ 1º As contribuições retidas na forma dos incisos I e II do caput incidem sobre o valor pago 

em cumprimento de decisão judicial ou decorrente do acordo homologado, observado o disposto no § 1º do art. 3º e no 

art. 5º, e correspondem a 11% (onze por cento) sobre essa base acrescida dos acréscimos moratórios devidos. 

§ 1º As contribuições retidas na forma dos incisos I e II do caput incidem sobre o valor pago em cumprimento de 
decisão judicial ou decorrente do acordo homologado, observado o disposto no § 1º do art. 3º e no art. 5º, e correspondem a 
11% (onze por cento) sobre essa base.  (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1643, de 23 de maio de 2016) 

§ 2º Caso não seja efetuada a retenção na forma prevista no inciso I do caput, o crédito tributário relativo à 
parcela devida será constituído em nome da instituição financeira. 

§ 3º Para efeitos do disposto no § 2º, considera-se ocorrido o fato gerador na data do 

efetivo pagamento dos valores referidos no caput. 
§ 4º Não incide CPSS sobre valores relativos a parcela de aposentadoria ou pensão 

recebidos em cumprimento de decisão judicial, decorrentes de créditos originados em data anterior a 20 de maio de 2004. 
§ 5º As instituições financeiras responsáveis pela retenção ou a RFB, na hipótese prevista no § 2º, deverão 

informar aos tribunais, até o 2º (segundo) dia útil de cada mês, os valores recolhidos ou os créditos constituídos no mês 
anterior a título de CPSS, para fins de recolhimento da contribuição devida pela União ou por suas autarquias e fundações. 

§ 6º Os tribunais procederão ao recolhimento da contribuição devida pela União ou por suas autarquias e 
fundações, que corresponderá ao dobro do valor do crédito constituído ou da contribuição recolhida em decorrência da 
aplicação do disposto nos §§ 1º a 5º, até o 10º (décimo) dia útil do mês em que receber a informação de que trata o § 5º. 

§ 7º Na hipótese de retenção indevida ou a maior sobre valores pagos por intermédio de precatório ou requisição 
de pequeno valor, o pedido de restituição deverá ser apresentado à unidade da RFB do domicílio tributário do 
sujeito passivo, devendo o valor restituído ser incluído como rendimento tributável na Declaração de Ajuste Anual 
(DAA) da pessoa física correspondente ao anocalendário em que se efetivou a restituição. 
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§ 8º Não incide CPSS sobre a parcela referente aos juros de mora decorrente de valores 

pagos em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado.   (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1643, de 

23 de maio de 2016) 

 

Subseção II  

Das Decisões Judiciais Relacionadas à Incidência da CPSS  

Art. 10. Na hipótese de ação judicial em que se questiona a incidência da CPSS: 
I - havendo decisão favorável à União, suas autarquias ou fundações e estando suspenso o pagamento da 
contribuição do servidor ativo, do aposentado ou do pensionista, a fonte pagadora deverá apurar os valores não 
retidos e proceder ao desconto na folha de pagamento, em rubrica e classificação contábil específicas, podendo 
ser concedido o parcelamento, na forma do § 6º do art. 8º, a pedido do interessado; e 

II - no caso de decisão favorável ao servidor e este vinha sofrendo o desconto da 

contribuição em folha de pagamento, os valores por ele pagos em desacordo com a decisão judicial a título de CPSS relativos a 
períodos passados deverão ser devolvidos pela fonte pagadora em folha de pagamento. 

§ 1º Os valores referidos nos incisos I e II do caput serão acrescidos de juros de mora 

equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente àquele em que o recolhimento 
deveria ter sido feito, até o mês anterior ao do recolhimento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o 
recolhimento estiver sendo efetuado. 

§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do caput, os valores devolvidos a título de CPSS sujeitam-se à incidência do 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, mediante aplicação das alíquotas progressivas em vigor na data da devolução, e 
deverão ser incluídos como rendimento tributável no comprovante de rendimentos, na Declaração de Imposto sobre a Renda 
Retido na Fonte (DIRF), e ainda na DAA correspondente ao ano-calendário em que tenha ocorrido o recebimento. 

Seção II  

Das Licenças e dos Afastamentos  

Subseção I  

Da Cessão  

Art. 11. Na hipótese de cessão de servidor para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União: 
I - com percepção de remuneração no órgão ou entidade de origem, caberá a este reter a contribuição 

do servidor e efetuar o recolhimento juntamente com a contribuição patronal; ou 

II - com percepção de remuneração no órgão ou entidade de destino, caberá ao cessionário reter a 

contribuição do servidor e efetuar o recolhimento, juntamente com o valor correspondente ao da contribuição devida 

pela União, suas autarquias e fundações, tendo como base de cálculo a remuneração do cargo de origem. 

Art. 12. Nas hipóteses de cessão de servidor para ter exercício em outro órgão ou 

entidade dos Estados ou Distrito Federal ou dos Municípios: 
I - com percepção de remuneração no órgão ou entidade de origem: 

a) caberá ao cedente: 

1. reter a contribuição do servidor; 

2. efetuar o recolhimento da contribuição do servidor juntamente com a contribuição 

patronal; e 
3. apresentar mensalmente ao cessionário o valor a ser reembolsado, discriminando, por servidor cedido, as 

parcelas remuneratórias e os encargos sociais respectivos, incluída a parcela relativa à contribuição patronal; 

b) caberá ao cessionário o reembolso dos valores relativos à remuneração do servidor, acrescidos dos encargos 
sociais respectivos, incluída a parcela relativa à contribuição patronal, nos prazos previstos no § 2º do art. 7º; ou 

II - com percepção de remuneração no órgão ou entidade cessionário, caberá a este: 

a) reter a contribuição do servidor; e 

b) efetuar o recolhimento da contribuição do servidor juntamente com o valor correspondente ao da contribuição 
da União, suas autarquias ou fundações, tendo como base de cálculo a remuneração do cargo de origem, nos prazos previstos 
no § 2º do art. 7º. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto na alínea “b” do inciso I e no inciso II do caput implicará o 
término da cessão, devendo o servidor cedido apresentar-se ao seu órgão de origem a partir da notificação pessoal que 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74162#1630920
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74162#1630920
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74162#1630920
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74162#1630920
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74162#1630920
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=74162#1630920
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deverá ser expedida pelo órgão ou entidade cedente, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro 
de 2001. 

Subseção II  

Do Afastamento para o Exercício de Mandato Eletivo  

Art. 13. No caso de afastamento de servidor para exercício de mandato eletivo: 
I - havendo opção pela remuneração do cargo efetivo, o órgão de origem fará a retenção da contribuição devida 

pelo servidor e a recolherá juntamente com a contribuição devida pela União suas autarquias e fundações; e 

II - havendo opção pela remuneração do cargo eletivo, competirá: 

a) ao servidor recolher a contribuição a seu cargo, com base na remuneração do cargo efetivo; e 

b) ao órgão ou entidade de origem recolher a contribuição devida pela União, suas 

autarquias e fundações. 
Subseção III  

Da Licença para Exercício de Mandato Classista  

Art. 14. No caso de licença para exercício de mandato classista em confederação, federação, associação de classe 
de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou para participar de 
gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, 
competirá: 

I - ao servidor recolher a contribuição a seu cargo, com base na remuneração do cargo efetivo; e 

II - ao órgão ou entidade de origem recolher a contribuição devida pela União ou por suas autarquias e fundações. 

Subseção IV  

Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior e para Participação em Programa de Formação 

Art. 15. Aplica-se o disposto no art. 14 para os casos de afastamento: 
I - para estudo ou missão no exterior, sem remuneração, inclusive para participação em programa de pós-

graduação stricto sensu; 

II - para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual 

coopere; e 
III - para participar de programa de formação, com opção pelo auxílio financeiro de que trata o art. 14 da Lei nº 

9.624, de 1998. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso III do caput, havendo opção pela remuneração do cargo efetivo, 
caberá à fonte pagadora efetuar o recolhimento das contribuições devidas. 

Subseção V  

Das Licenças para Acompanhar Cônjuge, para Tratar de Interesses Particulares, Incentivada,  por Motivo de Doença de Pessoa da 

Família e em Razão de Prisão 

Art. 16. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao 
Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS), mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo 
percentual devido pelos servidores em atividade, nas seguintes hipóteses: 

I - para acompanhar cônjuge, também servidor público civil ou militar, de qualquer dosPoderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; 

II - para tratar de interesses particulares; 

III - em razão de licença incentivada; 

IV - por motivo de doença em pessoa da família sem percepção de remuneração; e 

V  - em razão de prisão. 

§ 1º A opção pela manutenção do vínculo ao PSS ocorrerá mensalmente, por meio do 

recolhimento da CPSS, que deverá ser feito até o 2º (segundo) dia útil depois da data do pagamento das remunerações dos 
servidores ocupantes do cargo correspondente ao do servidor afastado. 

§ 2º A contribuição da União ou de suas autarquias e fundações deverá ser recolhida até o 10º (décimo) dia útil do 
mês posterior ao que o órgão receber as informações relativas ao recolhimento das contribuições do servidor. 

§ 3º O servidor deverá comprovar à unidade de recursos humanos do órgão de lotação os recolhimentos 
efetuados na forma deste artigo, até o dia 15 do mês subsequente ao do pagamento. 
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Seção III  

Das Disposições Comuns  

Art. 17. Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 7º e 8º às hipóteses previstas nos arts. 11 a 16. 

Parágrafo único. Sobre as contribuições recolhidas em atraso incidem acréscimos 

moratórios na forma do § 3º do art. 7º. 
Art. 18. Nas hipóteses previstas nos arts. 13 a 15, não havendo recolhimento da contribuição pelo servidor, este 

deverá indenizar o regime para fins de averbação do tempo de contribuição correspondente, com vistas ao gozo dos 
benefícios de aposentadoria e pensão. 

 

CAPÍTULO VII  

DO RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR  

Art. 19. Na hipótese de retenção ou recolhimento indevido ou em valor maior do que o 

devido, relativo à CPSS, o servidor ativo, aposentado ou pensionista terá direito à restituição do valor correspondente. 
§ 1º O requerimento de restituição deverá ser apresentado ao órgão pagador, que 

processará a restituição na folha de pagamento e reterá na fonte o imposto sobre a renda. 
§ 2º O valor restituído será acrescido às demais vantagens pagas no mês pela fonte pagadora e deverá ser incluído 

como rendimento tributável na DAA correspondente ao ano calendário em que se efetivou a restituição. 
Art. 20. O órgão ou entidade que promoveu a retenção indevida ou a maior da CPSS 

poderá pleitear sua restituição na forma do art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 1.300, de 20 de novembro de 2012. 
CAPÍTULO VIII  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 21. Aplicam-se à contribuição de que trata esta Instrução Normativa as normas 

relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais e de consulta, previstas no 
Decreto nº 70.235, de 1972. 

Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  

Secretaria de Gestão Pública  

Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal  

Coordenação-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas  

 

 

 

 

 

  

  

  

Pc
Highlight

Pc
Highlight



 

170 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 22 DE JULHO DE 2010 
(Publicada no D.O.U. de 27/07/2010) 

  

  

Atualizada até 26/05/2014  

  

  

Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de 
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios 
diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, com 
fundamento na Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em Mandado 
de Injunção.  (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 
23/05/2014)  

  

Original: Estabelece instruções para o reconhecimento do tempo de serviço 
público exercido sob condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física pelos regimes próprios de 
previdência social para fins de concessão de aposentadoria 
especial aos servidores públicos amparados por Mandado de  

Injunção.  

  

  

O SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 7º, IV, X e XV do 
Anexo I do Decreto nº 7.078, de 26 de janeiro de 2010 e o art. 1º, IV, X e XVII do Anexo IV da Portaria MPS nº 173, de 02 de junho de 
2008, resolve:  

  

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre os parâmetros a serem observados pelos Regimes Próprios de Previdência 
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na análise do direito à concessão da aposentadoria especial de que 
trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, em cumprimento à Súmula Vinculante nº 33 ou nos casos em que o servidor 
público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal.  (Redação dada pela 
Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014)  

  

Original: Art. 1º  O tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à 
integridade física será reconhecido pelos regimes próprios de previdência social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos desta Instrução Normativa, nos casos em 
que o servidor público esteja amparado por ordem concedida, em Mandado de Injunção, pelo 
Supremo Tribunal Federal.  

  

Art. 2º  A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na 
legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público.  

  

§ 1º  O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à 
integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do exercício de atribuições do cargo público de modo 
permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições.  

  

§ 2º  Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova 
exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente.  

  

Art. 3º  Até 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei nº 9.032, o  
enquadramento de atividade especial admitirá os seguintes critérios:  

  

I - por cargo público cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente 

sujeitas a condições especiais, consoante as ocupações/grupos profissionais agrupados sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao 

Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, e sob o código 2.0.0 do Anexo II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979; ou   
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II - por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo público, em condições análogas às que 

permitem enquadrar as atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, conforme a classificação em função da 

exposição aos referidos agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964 e sob o código 1.0.0 

do Anexo I do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 1979.  

  

Art. 4º  De 29 de abril de 1995 até 5 de março de 1997, o enquadramento de atividade especial somente admitirá o 
critério inscrito no inciso II do art. 3º desta Instrução Normativa.  

  

Art. 5º  De 6 de março de 1997 até 6 de maio de 1999, o enquadramento de atividade especial observará a relação dos 
agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento dos Benefícios da Previdência 
Social, aprovado pelo Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997.  

  

Art. 6º  A partir de 7 de maio de 1999, o enquadramento de atividade especial observará a relação dos agentes nocivos 
prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 
3.048, de 6 de maio de 1999.  

  

Art. 7º  O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes 
documentos:  

  

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;  

  

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos 

aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;  

  

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a  

agentes nocivos, na forma do art.11.  
  

Art. 8º  O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é 
o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, 
DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004.  

  

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do 
servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.  

  

Art. 9º  O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho que integre, de 
preferência, o quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser 
atribuído a terceiro que comprove o mesmo requisito de habilitação técnica.  

  

§ 1º  O enquadramento de atividade especial por exposição ao agente físico  
ruído, em qualquer época da prestação do labor, exige laudo técnico pericial.  

  

§ 2º  Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será obrigatório para os períodos laborados a partir 
de 14 de outubro de 1996, data de publicação da Medida Provisória nº 1.523, posteriormente convertida na Lei nº 9.528, de 10 de 
dezembro de 1997.  

  

§ 3º  É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houve 
alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, desde que haja ratificação, nesse sentido, pelo responsável técnico a que 
se refere o caput.  

  

§ 4º  Não serão aceitos:  
  

I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo órgão  

público;  
  

II - laudo relativo a órgão público ou equipamento diversos, ainda que as  



 

172 

 

funções sejam similares;  
  

III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade;  

  

Art. 10.  Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma  
complementar a este, os seguintes documentos:  

  

I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho,  

em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;  
  

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

(Fundacentro);  

  

III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ou, ainda, pelas Delegacias Regionais do 

Trabalho - DRT;  

  

IV - laudos individuais acompanhados de:  

  

a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de 

responsável técnico não integrante do quadro funcional da respectiva Administração;  

  

b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança  

do trabalho ou médico do trabalho, indicando sua especialidade;  
  

c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento 

ambiental, quando a emissão do laudo ficar a cargo de profissional não pertencente ao quadro efetivo dos funcionários;  

  

d) data e local da realização da perícia.  

  

V - demonstrações ambientais constantes dos seguintes documentos:  
  

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;  

  

b) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;  

  

c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT;  

  

d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.  

  

Art. 11.  A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a agentes 
nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade de Perito Médico que integre, de preferência, o quadro 
funcional da Administração Pública do ente concessor, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:  

  

I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações ambientais referidas no inciso V do art.10;  

  

II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à rerratificação das informações contidas nas 

demonstrações ambientais;  

  

III - emissão de parecer médico-pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, indicando a 
codificação contida na legislação específica e o correspondente período de atividade.  

  

Art. 12.  Considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruído  
quando a exposição ao ruído tiver sido superior a :  

I - 80 decibéis (dB), até 5 de março de 1997;  
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II - 90 dB, a partir de 6 março de 1997 até 18 de novembro de 2003; e  

III - 85 dB, a partir de 19 de novembro de 2003. 

 

Parágrafo único.  O enquadramento a que se refere o inciso III, será efetuado quando o Nível de Exposição Normalizado – 
NEN se situar acima de oitenta e cinco decibéis ou for ultrapassada a dose unitária, observados:  

  

a) os limites de tolerância definidos no Quadro Anexo I da NR-15 do MTE;  

b) as metodologias e os procedimentos definidos na Norma de Higiene Ocupacional - NHO-01 da 
Fundacentro.  

  

Art. 13.  Consideram-se tempo de serviço sob condições especiais, para os fins desta Instrução Normativa, desde que o 
servidor estivesse exercendo atividade considerada especial ao tempo das seguintes ocorrências:  

I - períodos de descanso determinados pela legislação do regime estatutário respectivo, inclusive férias;  

II - licença/afastamento por motivo de acidente, doença profissional ou doença do trabalho;  

III - aposentadoria por invalidez acidentária;  

IV - licença gestante, adotante e paternidade;  

V - ausência por motivo de doação de sangue, alistamento como eleitor,  

participação em júri, casamento e falecimento de pessoa da família;  

  

Art. 14. No cálculo e no reajustamento dos proventos de aposentadoria especial aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 8º, 14, 
15, 16 e 17, do art. 40 da Constituição  

Federal.  (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014)  

  

Original: Art. 14. No cálculo e no reajustamento dos proventos de aposentadoria especial aplica-se o disposto 
nos §§ 2º, 3º, 8º e 17, do art. 40, da Constituição Federal.  

  

Art. 15.  O responsável por informações falsas, no todo ou em parte, inserida nos documentos a que se referem os arts. 7º 
e 8º, responderá pela prática dos crimes previstos nos artigos 297 e 299 do Código Penal.  

  

Art. 16.  Aplicam-se, no que couber, as disposições da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 6 de agosto de 2010, para 
o reconhecimento do tempo de serviço exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e 
concessão da respectiva aposentadoria, nos casos omissos nesta Instrução Normativa, até que lei complementar discipline o inciso III 
do § 4º do art. 40 da Constituição  

Federal.  (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014)  

  

Original: Art. 16. Aplicam-se as disposições da Instrução Normativa INSS/PRES nº 20, de 11 de outubro de 2007, 
para o reconhecimento do tempo de serviço exercido sob condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física e concessão da respectiva aposentadoria, nos casos omissos desta 
Instrução Normativa, no que couber, até que por outra forma se disciplinem as regras previstas no 
inciso III, do § 4º, do art. 40 da Constituição federal.  

  

Art. 16-A. Salvo decisão judicial expressa em contrário, esta Instrução Normativa não será aplicada para:  (Incluído pela 
Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014)  

  

I - conversão do tempo exercido pelo servidor sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física em 
tempo de contribuição comum, inclusive para fins de contagem recíproca de tempo de contribuição;  (Incluído pela Instrução 
Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014)  

  

II - revisão de benefício de aposentadoria em fruição.  (Incluído pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014)  
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Art. 17.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

    

FERNANDO RODRIGUES SILVA  
  

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

Secretaria de Gestão Pública                             

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014. 

(Publicada no D.O.U. de 17/02/2014)  

  

Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, do direito dos servidores públicos com deficiência, amparados por ordem concedida em Mandado de 
Injunção, à aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados de que trata o § 4º, inciso I, do art. 40 da Constituição Federal.  

  

O SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,  
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 7º, IV, X e XV do Anexo I do Decreto nº 7.078, de 26 de janeiro de 2010 e o art. 1º, IV, 
X e XV do Anexo IV da Portaria MPS nº 751, de 29 de dezembro de 2011, resolve:  

  

Capítulo I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º  Esta Instrução Normativa dispõe sobre parâmetros e diretrizes  

gerais para fins de análise do direito à concessão das aposentadorias voluntárias previstas nas alíneas a e b do inciso III do § 1º do art. 
40 da Constituição Federal, com requisitos e critérios diferenciados de que trata o § 4º, inciso I, desse artigo, nos casos em que os 
servidores públicos com deficiência, filiados aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, estejam amparados por ordem concedida em Mandado de Injunção, pelo Supremo Tribunal Federal, que 
determine a aplicação analógica da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013.  

 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, consoante o art. 1º da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.  

Parágrafo único.  Servidor público com deficiência é a pessoa com  

deficiência abrangida pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal.   
 

Art. 3º  A adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão  

de aposentadoria voluntária ao servidor público com deficiência está condicionada à comprovação das condições a que se refere o 
art. 2º na data de entrada do requerimento ou na data de aquisição do direito ao benefício.  

  

Capítulo II  
DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS 
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Art. 4º  Os servidores públicos com deficiência abrangidos por RPPS serão aposentados voluntariamente, desde que 
cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que 
se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

  

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de 

servidor com deficiência grave;  

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro), se mulher, no caso 

de servidor com deficiência moderada;  

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito), se mulher, no caso de 

servidor com deficiência leve; ou  

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco)  

anos de idade, se mulher, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos na condição de pessoa com 
deficiência.   

Parágrafo único.  O tempo mínimo de contribuição previsto nos incisos I  

a III deste artigo deve ser cumprido na condição de pessoa com deficiência, conforme o grau especificado, e, no inciso IV, 
independentemente do grau de deficiência, observado, em qualquer caso, o disposto no art. 3º.  

Art. 5º  Se a condição de pessoa com deficiência sobrevier à filiação nos  

diversos regimes de previdência social, ou se houver alteração do grau de deficiência, os parâmetros mencionados nos incisos I, II e III 
do art. 4º serão proporcionalmente ajustados conforme as tabelas abaixo, considerando-se o número de anos de exercício de 
atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observando-se o correspondente grau de deficiência preponderante: 

 

 MULHER   

TEMPO A AJUSTAR  

MULTIPLICADORES   

Para 20 anos (Deficiência 

Grave)  

Para 24 anos (Deficiência 

Moderada)  

Para 28 anos (Deficiência 

Leve)  

De 20 anos  1,00  1,20  1,40  

De 24 anos  0,83  1,00  1,17  

De 28 anos  0,71  0,86  1,00  

De 30 anos  0,67  0,80  0,93  

  

 

 HOMEM   

TEMPO A AJUSTAR  

 MULTIPLICADORES   

Para 25 anos (Deficiência 

Grave)  

Para 29 anos (Deficiência 

Moderada)  

Para 33 anos (Deficiência 

Leve)  

De 25 anos  1,00  1,16  1,32  

De 29 anos  0,86  1,00  1,14  

De 33 anos  0,76  0,88  1,00  

De 35 anos  0,71  0,83  0,94  

 

Parágrafo único.  O grau de deficiência preponderante será aquele em  

que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição, antes de ajustado, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo 
necessário para a aposentadoria voluntária dos incisos I, II e III do art. 4º   

Art. 6º  Poderá ser realizada a conversão em tempo com deficiência do  

tempo em que, antes da transposição para o regime jurídico único estatutário, o servidor exerceu sob o regime celetista, inclusive 
como pessoa com deficiência, atividades sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, que 
fundamentam a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se resultar mais 
favorável ao servidor, conforme as tabelas abaixo: 
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 MULHER   

TEMPO A 

CONVERTER  

MULTIPLICADORES   

Para 20 anos 

(Deficiência Grave)  

Para 24 anos 

(Deficiência Moderada)  

Para 28 anos 

(Deficiência Leve)  

De 25 anos  0,80  0,96  1,12  

  

  

 HOMEM    

TEMPO A CONVERTER  

 MULTIPLICADORES   

Para 25 anos 

(Deficiência Grave)  

Para 29 anos 

(Deficiência Moderada)  

Para 33 anos 

(Deficiência Leve)  

De 25 anos  1,00  1,16  1,32  

 

 

 

Parágrafo único.  O reconhecimento do tempo de que trata o caput obedecerá ao disposto no art. 376 da Instrução Normativa nº 45, 

de 6 de agosto de 2010, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.  

 
Art. 7º  Na concessão da aposentadoria a que se refere o inciso IV do art. 4º, o tempo mínimo de contribuição 

exigido deve ser apurado sem o ajuste ou conversão de tempo de que tratam os arts. 5º e 6º, respectivamente, e inteiramente 
cumprido na condição de pessoa com deficiência.  

 
Art. 8º  A redução de tempo de contribuição prevista nos incisos I, II e III do art. 4º não poderá ser acumulada, no 

tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física a que se refere o art. 6º.  

  

Capítulo III  

DA AVALIAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA  

Art. 9º  A avaliação da deficiência pelos órgãos competentes da União,  

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será médica e funcional, por meio de perícia que fixará a data provável do início da 
deficiência e o seu grau, no correspondente período de filiação ao respectivo RPPS, e de exercício das suas atribuições na condição de 
servidor público com deficiência.  

§ 1º  A avaliação do segurado ou servidor no período de sua filiação ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS 
compete à perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.  

§ 2º  Para efeito da avaliação médica e funcional de que trata o caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios utilizarão, para fins de integração normativa, a disciplina própria que a esse respeito for editada para o RGPS.  

 

Art. 10.  A comprovação de tempo de contribuição na condição de servidor público com deficiência, filiado a RPPS, 
não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.  

 

Art. 11.  Aplica-se à pessoa com deficiência a contagem recíproca do  

tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao RPPS ou a regime de previdência 
militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente.  

Parágrafo único.  Para aplicação do disposto no caput, na certidão de  

tempo de contribuição emitida pelo regime previdenciário de origem, deverão estar identificados os períodos com deficiência e seus 
graus.  

  

Capítulo IV 
DO CÁLCULO E DO REAJUSTE DOS PROVENTOS 
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Art. 12.  No cálculo e no reajustamento dos proventos das aposentadorias  

voluntárias a que se referem as alíneas a e b do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, com requisitos e critérios 
diferenciados de que trata o seu § 4º, inciso I, aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 8º, 14, 15, 16 e 17 do mesmo artigo.  

Art. 13.  Os proventos serão integrais para os casos dos incisos I, II e III  

do art. 4º e proporcionais ao tempo de contribuição, na hipótese de seu inciso IV.  
§ 1º  A proporcionalidade, a ser aplicada no cálculo dos proventos de  

aposentadoria de que trata o inciso IV do art. 4º, corresponderá ao quociente entre o somatório do tempo de contribuição com ou 
sem deficiência, ambos ajustados ao grau de deficiência preponderante do servidor, e o tempo mínimo fixado para este grau pelos 
incisos I, II e III desse artigo.  

§ 2º  Exclusivamente para efeito de cálculo dos proventos da  

aposentadoria de que trata o inciso IV do art. 4º, na forma do § 1º deste artigo, é assegurada a conversão de tempo a que se refere o 
art. 6º, desde que cumprido na condição de pessoa com deficiência.  

  

Capítulo V  

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 14.  Salvo decisão judicial expressa em contrário, esta Instrução Normativa não será aplicada para:  

I - conversão do tempo cumprido pelo servidor com deficiência em  

tempo de contribuição comum, inclusive para fins de contagem recíproca de tempo de contribuição;  

II - reconhecimento de tempo de contribuição exercido na condição de  

pessoa com deficiência com o objetivo de instruir futuro pedido de aposentadoria voluntária;  

III - fundamentar o pagamento de abono de permanência de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição 

Federal;  

IV - revisão de benefício de aposentadoria em fruição.  

Art. 15.  Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  

 

 
____________________________________________________________________ 

 
 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS Nº 02, DE 31 DE MARÇO DE 2009 

DOU DE 02/04/2009 
 

Alterada pela ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS Nº 3, DE 04/05/2009 - DOU DE 05/05/2009 
 
O SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 7º, IV, IX, X, e XVII do Anexo I 
do Decreto nº 6.417, de 31 de março de 2008 e o art. 1º, IV, IX, X e XVII do Anexo IV da Portaria MPS nº 173, de 02 de junho de 
2008, resolve: 
 
Art. 1º Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos Magistrados, Ministros e 
Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações observarão o disposto nesta Orientação Normativa. 
 

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 2º Para os efeitos desta Orientação Normativa, considera-se: 
 
I - ente federativo: a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
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II - Regime Próprio de Previdência Social – RPPS: o regime de previdência, estabelecido no âmbito de cada ente federativo, que 
assegure, por lei, a todos os servidores titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte 
previstos no art. 40 da Constituição Federal; 
III - RPPS em extinção: o RPPS do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão por morte 
a todos os servidores titulares de cargo efetivo, mas manteve a responsabilidade pela concessão e manutenção de benefícios 
previdenciários; 
IV - RPPS extinto: o RPPS do ente federativo que teve cessada a responsabilidade pela concessão e manutenção de benefícios 
previdenciários; 
V - unidade gestora: a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo que tenha por 
finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do RPPS, incluindo a arrecadação e gestão de recursos e fundos 
previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios; 
VI - cargo efetivo: o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades específicas definidas em estatutos dos entes federativos 
cometidas a um servidor aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos;  
VII - carreira: a sucessão de cargos efetivos, estruturados em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e o grau de 
responsabilidade, de acordo com o plano definido por lei de cada ente federativo; 
VIII - tempo de efetivo exercício no serviço público: o tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que 
descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica, ou fundacional de qualquer dos entes federativos; 
IX - remuneração do cargo efetivo: o valor constituído pelos vencimentos e pelas vantagens pecuniárias permanentes do respectivo 
cargo, estabelecidas em lei de cada ente, acrescido dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes; 
X - recursos previdenciários: as contribuições e quaisquer valores, bens, ativos e seus rendimentos vinculados ao 
RPPS ou ao fundo de previdência, de que trata o art. 6º da Lei nº 9.717, de 28 de novembro 1998, inclusive a 
totalidade dos créditos do ente instituidor, reconhecidos pelo regime de origem, relativos à compensação financeira 
disciplinada na Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999; 
XI - equilíbrio financeiro: a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro; 
XII - equilíbrio atuarial: a garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, 
apuradas atuarialmente, a longo prazo; 
XIII - taxa de administração: o valor dos recursos previdenciários estabelecido na legislação de cada ente, para custear as despesas 
correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS. 
 

 
CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO E EXTINÇÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Art. 3º Considera-se instituído o RPPS a partir da entrada em vigor da lei que assegurar a concessão dos benefícios de aposentadoria 
e pensão, conforme previsto no inciso II do art. 2º, independentemente da criação de unidade gestora ou do estabelecimento de 
alíquota de contribuição, observadas as condições estabelecidas na própria lei de criação, vedada a instituição retroativa. 
 
§ 1º Quando os benefícios de aposentadoria e pensão estiverem previstos em leis distintas, considerar-se-á instituído o RPPS na data 
da vigência da lei mais recente que estabeleça a concessão de um desses benefícios. 
§ 2º A lei instituidora do RPPS poderá prever que a sua entrada em vigor dar-se-á depois de decorridos noventa dias da data da sua 
publicação, intervalo de tempo necessário para a cobrança das contribuições dos segurados, mantendo-se, nesse período, a filiação 
dos servidores e o recolhimento das contribuições ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 
§ 3º Os servidores titulares de cargo efetivo do ente federativo que não tenha editado lei instituidora de RPPS são vinculados 
obrigatoriamente ao RGPS. 
 
Art. 4º Considera-se em extinção o RPPS do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão 
por morte a todos os servidores titulares de cargo efetivo por ter: 
 
I - vinculado, por meio de lei, todos os seus servidores titulares de cargo efetivo ao RGPS; 
II - revogado a lei ou os dispositivos de lei que asseguravam a concessão dos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte aos 
servidores titulares de cargo efetivo; e  
III - adotado, em cumprimento à redação original do art. 39, caput da Constituição Federal de 1988, o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT como regime jurídico único de trabalho para seus servidores, até 04 de junho de 1998, data de publicação da 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998, e garantido, em lei, a concessão de aposentadoria aos servidores ativos amparados pelo 
regime em extinção e de pensão a seus dependentes. 
 
§ 1º O ente detentor de RPPS em extinção deverá manter ou editar lei que discipline o seu funcionamento e as regras para concessão 
de benefícios de futuras pensões ou de aposentadorias aos segurados que possuíam direitos adquiridos na data da lei que alterou o 
regime previdenciário dos servidores, até a extinção definitiva. 
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§ 2º A extinção do RPPS dar-se-á com a cessação do último benefício de sua responsabilidade, ainda que custeado com recursos do 
Tesouro. 
§ 3º A simples extinção da unidade gestora não afeta a existência do RPPS. 
 
Art. 5º É vedado o estabelecimento retroativo de direitos e deveres em relação ao RGPS, permanecendo sob a responsabilidade dos 
RPPS em extinção o custeio dos seguintes benefícios: 
 
I - os já concedidos pelo RPPS; 
II - aqueles para os quais foram implementados os requisitos necessários à sua concessão; 
III – os decorrentes dos benefícios previstos nos incisos I e II; e 
IV - a complementação das aposentadorias concedidas pelo RGPS, caso o segurado tenha cumprido todos os requisitos previstos na 
Constituição Federal para concessão de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo até a data da inativação. 
 
Parágrafo único. Além dos benefícios previstos nos incisos I a IV do caput, o RPPS em extinção, na hipótese do art. 4º, inciso III, será 
responsável pela concessão dos benefícios previdenciários aos servidores estatutários ativos remanescentes e aos seus dependentes. 
 
Art. 6º O servidor que tenha implementado os requisitos necessários à concessão de aposentadoria proporcional pelo RPPS até a 
data da lei de extinção do regime, permanecendo em atividade, vincula-se obrigatoriamente ao RGPS, sendo-lhe assegurado o direito 
aos benefícios previdenciários deste regime desde que cumpridas as condições nele estabelecidas.  
 
Art. 7º É vedada a existência de mais de um RPPS para servidor público titular de cargo efetivo por ente federativo. 
 

CAPÍTULO III 
DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA 

 
Art. 8º O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, é o documento 
que atesta a adequação do regime de previdência social de Estado, Distrito Federal ou de Município ao disposto na Lei nº 9.717, de 
1998, na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e na Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, de acordo com os critérios 
definidos na Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008. 
 
Art. 9º O acompanhamento e a supervisão dos RPPS são registrados no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência 
Social - CADPREV, administrado pela Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS, do Ministério da Previdência Social - MPS. 
 
Parágrafo único. No CADPREV constarão os dados e a situação do RPPS que será divulgada em extrato previdenciário resumido, 
disponível para consulta no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores - Internet. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CRITÉRIOS, REQUISITOS E EXIGÊNCIAS PARA A ORGANIZAÇÃO E O 
FUNCIONAMENTO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 10. O RPPS, ainda que em extinção, observará, em sua organização e funcionamento, o disposto na Constituição Federal, na Lei 
nº 9.717, de 1998, na Lei nº 10.887, de 2004, e nos atos normativos regulamentares. 
 

Seção I 
Da Cobertura Exclusiva a Servidor Titular de Cargo Efetivo 

 
Art. 11. O RPPS abrange, exclusivamente, o servidor público titular de cargo efetivo, o servidor inativo e seus dependentes. 
 
§ 1º Até 15 de dezembro de 1998, data anterior a da publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, o 
servidor público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, de cargo temporário, de emprego público ou mandato eletivo 
poderia estar vinculado a RPPS que assegurasse, no mínimo, aposentadoria e pensão por morte, nos termos definidos em lei do ente 
federativo. 
§ 2º O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha a exercer cargo em comissão, cargo temporário, 
emprego público ou mandato eletivo vincula-se,  obrigatoriamente, ao RGPS. 
§ 3º O servidor titular de cargo efetivo amparado por RPPS, nomeado para o exercício de cargo em comissão, continua vinculado 
exclusivamente a esse regime previdenciário, observado o disposto no art. 29, não sendo devidas contribuições ao RGPS sobre a 
remuneração correspondente ao cargo em comissão. 
§ 4º Quando houver acumulação de cargo efetivo com cargo em comissão, com exercício concomitante e compatibilidade de 
horários, haverá o vínculo e o recolhimento ao RPPS, pelo cargo efetivo e, ao RGPS, pelo cargo em comissão. 
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§ 5º Não são segurados de RPPS, os notários ou tabeliães, os oficiais de registro ou registradores, os escreventes e os auxiliares, não 
remunerados pelos cofres públicos.  
§ 6º É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de segurado de RPPS. 
 
Art. 12. São filiados ao RPPS, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo, o servidor estável, 
abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha 
cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público. 
 
Art. 13. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mantém o vínculo ao 
regime previdenciário adotado pelo ente do qual é servidor nas seguintes situações: 
 
I - quando cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou indireta de quaisquer dos 
entes federativos; 
II - quando licenciado; 
III - durante o afastamento do cargo efetivo para o exercício de mandato eletivo em quaisquer dos entes federativos; e 
IV - durante o afastamento do país por cessão ou licenciamento com remuneração. 
 
§ 1º O recolhimento das contribuições relativas aos servidores cedidos, afastados e licenciados observará ao disposto nos arts. 31 a 
35. 
§ 2º O segurado de RPPS, investido de mandato de Vereador, que exerça, concomitantemente, o cargo efetivo e o mandato filia-se 
ao RPPS, pelo cargo efetivo, e ao RGPS, pelo mandato eletivo. 
 
Art. 14. A vinculação do servidor ao RPPS dar-se-á pelo exercício das atribuições do cargo de que é titular, nos limites da carga horária 
que a legislação local fixar. 
 
§ 1º Na hipótese de ampliação legal e permanente da carga horária do servidor que configure mudança de cargo efetivo, será exigido 
o cumprimento dos requisitos para concessão de aposentadoria neste novo cargo. 
§ 2º Se houver desempenho, pelo segurado, de atividades ou cargo em outro turno, sem previsão na legislação, o servidor será 
vinculado ao RGPS pelo exercício concomitante desse novo cargo. 
 

Seção II 
Da Gestão do Regime 

 
Art. 15. O RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será administrado por unidade gestora única vinculada ao 
Poder Executivo que: 
 
I - contará com colegiado ou instância de decisão, no qual será garantida a representação dos segurados, cabendo-lhes acompanhar e 
fiscalizar sua administração; 
II - procederá a recenseamento previdenciário, com periodicidade não superior a cinco anos, abrangendo todos os aposentados e 
pensionistas do respectivo regime; e 
III - disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas 
e despesas do respectivo regime, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. 
 
Art. 16. A unidade gestora única, cujas funções estão definidas no inciso V do art. 2º, deverá gerenciar, direta ou indiretamente, a 
concessão, o pagamento e a manutenção, no mínimo, dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos a partir da publicação da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo. 
 

Seção III 
Do Depósito e da Aplicação dos Recursos 

 
Art. 17. As disponibilidades financeiras vinculadas ao RPPS, ainda que em extinção, serão: 
 
I - depositadas e mantidas em contas bancárias separadas das demais disponibilidades do ente federativo; e 
II - aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro, em conformidade com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional - CMN na Resolução nº 3.506, de 2007. 
 
Art. 18. Com exceção dos títulos do Governo Federal, é vedada a aplicação dos recursos do RPPS em títulos públicos e na concessão 
de empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos entes federativos, a entidades da Administração Pública Indireta e aos 
respectivos segurados ou dependentes. 
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Seção IV 
Da Escrituração Contábil 

 
Art. 19. Para a organização do RPPS devem ser observadas as seguintes normas de contabilidade: 
 
I - a escrituração contábil do RPPS, ainda que em extinção, deverá ser distinta da mantida pelo ente federativo;  
II - a escrituração deverá incluir todas as operações que envolvam direta ou indiretamente a responsabilidade do RPPS e modifiquem 
ou possam vir a modificar seu patrimônio; 
III - a escrituração obedecerá aos princípios e legislação aplicada à contabilidade pública, especialmente à Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e ao disposto na Portaria MPS nº 916, de 2003; 
IV - o exercício contábil terá a duração de um ano civil; 
V - deverão ser adotados registros contábeis auxiliares para apuração de depreciações, de avaliações e reavaliações dos bens, direitos 
e ativos, inclusive dos investimentos e da evolução das reservas; 
VI - os demonstrativos contábeis devem ser complementados por notas explicativas e outros quadros demonstrativos necessários ao 
minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos investimentos mantidos pelo RPPS; 
VII - os bens, direitos e ativos de qualquer natureza devem ser avaliados em conformidade com a Lei nº 4.320, de 1964, e reavaliados 
periodicamente na forma estabelecida na Portaria MPS nº 916, de 2003; 
VIII - os títulos públicos federais, adquiridos diretamente pelos RPPS, deverão ser marcados a mercado, mensalmente, no mínimo, 
mediante a utilização de parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir seu real valor. 
 
Parágrafo único. Considera-se distinta a escrituração contábil que permita a diferenciação entre o patrimônio do RPPS e o patrimônio 
do ente federativo, possibilitando a elaboração de demonstrativos contábeis específicos, mesmo que a unidade gestora não possua 
personalidade jurídica própria. 
 

Seção V 
Do Registro Individualizado 

 
Art. 20. O ente federativo manterá registro individualizado dos segurados do RPPS, que conterá as seguintes informações: 
 
I - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes; 
II - matrícula e outros dados funcionais; 
III - remuneração de contribuição, mês a mês; 
IV - valores mensais da contribuição do segurado; 
V - valores mensais da contribuição do ente federativo. 
 
Parágrafo único. Ao segurado e, na sua falta, aos dependentes, devidamente identificados, serão disponibilizadas as informações 
constantes de seu registro individualizado. 
 

Seção VI 
Do Acesso do Segurado às Informações do Regime 

 
Art. 21. A unidade gestora deverá garantir pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS. 
 
Parágrafo único. O acesso do segurado às informações relativas à gestão do RPPS darse- á por atendimento a requerimento e pela 
disponibilização, inclusive por meio eletrônico, dos relatórios contábeis, financeiros, previdenciários e dos demais dados pertinentes. 
 

Seção VII 
Do Equilíbrio Financeiro e Atuarial 

 
Art. 22. Ao RPPS deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em conformidade com a avaliação atuarial inicial e as 
reavaliações realizadas em cada exercício financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de benefícios. 
 
Parágrafo único. As avaliações e reavaliações atuariais do RPPS deverão observar os parâmetros estabelecidos nas Normas de Atuária 
aplicáveis aos RPPS definidas pela Portaria MPS nº 403, de 10 de dezembro de 2008. 
 

Seção VIII 
Do Custeio do Regime Próprio de Previdência Social 

 
Art. 23. Constituem fontes de financiamento do RPPS: 
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I - as contribuições do ente federativo, dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas; 
II - as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais; 
III - os valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal; 
IV - os valores aportados pelo ente federativo; 
V - as demais dotações previstas no orçamento federal, estadual, distrital e municipal; e VI - outros bens, direitos e ativos com 
finalidade previdenciária. 
 

Subseção I 
Do Caráter Contributivo 

 
Art. 24. O RPPS terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do ente federativo, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
 
§ 1º Entende-se por observância do caráter contributivo: 
 
I - a previsão expressa, em texto legal, das alíquotas de contribuição do ente federativo e dos segurados ativos, dos segurados 
inativos e dos pensionistas; 
II - o repasse mensal e integral dos valores das contribuições à unidade gestora do  RPPS; 
III - a retenção, pela unidade gestora do RPPS, dos valores devidos pelos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas, 
relativos aos benefícios e remunerações cujo pagamento esteja sob sua responsabilidade; e 
IV - o pagamento à unidade gestora do RPPS dos valores relativos a débitos de contribuições parceladas mediante acordo. 
 
§ 2º Os valores devidos ao RPPS, de que tratam os incisos I e IV do § 1º, deverão ser repassados, em cada competência, em moeda 
corrente, de forma integral, independentemente de disponibilidade financeira do RPPS, sendo vedada a compensação com valores 
destinados, em competências anteriores, aos seguintes fins: 
 
I - à cobertura do passivo previdenciário ou de insuficiências financeiras; ou II - ao pagamento de benefícios previdenciários 
custeados pelo ente por determinação legal. 
 
§ 3º A lei do RPPS no âmbito de cada ente federativo deverá dispor quanto aos acréscimos legais incidentes sobre os valores 
repassados em atraso. 
§ 4º Em caso de omissão sobre os acréscimos legais, incidirão aqueles aplicáveis às contribuições sociais, conforme estabelecido na 
legislação tributária federal. 
 
Art. 25. As contribuições dos segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas somente poderão ser exigidas depois de decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei de cada ente que as houver instituído ou majorado. 
 
§ 1º Para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, a lei do ente federativo que majorar as alíquotas de contribuição 
deverá estender a vigência das alíquotas estabelecidas na legislação anterior durante o período previsto no caput. 
§ 2º A legislação de cada ente federativo deverá dispor sobre a data inicial de exigência da contribuição e dos demais valores devidos 
pelo ente para o financiamento do RPPS. 
 

Subseção II 
Dos Limites de Contribuição 

 
Art. 26. A alíquota de contribuição dos segurados ativos ao RPPS não poderá ser inferior à dos servidores titulares de cargo efetivo da 
União, atualmente fixada em 11% (onze por cento). 
 
Art. 27. As contribuições sobre os proventos dos segurados inativos e sobre as pensões observarão a mesma alíquota aplicada ao 
servidor ativo do respectivo ente federativo. 
 
Art. 28. A contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro 
desta, observado o cálculo atuarial inicial e as reavaliações atuariais anuais. 
 
Parágrafo único. O ente federativo será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do RPPS, decorrentes do 
pagamento de benefícios previdenciários, observada a proporcionalidade das despesas entre os Poderes, ainda que supere o limite 
máximo previsto no caput. 

 
Subseção III 

Da Base de Cálculo das Contribuições 



 

183 

 

 
Art. 29. A lei do ente federativo definirá as parcelas da remuneração que comporão a base de cálculo da contribuição, podendo 
prever que a inclusão das parcelas pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão, ou de 
outras parcelas temporárias de remuneração, será feita mediante opção expressa do servidor, inclusive quando pagas por ente 
cessionário. 
 
§ 1º Os segurados ativos contribuirão também sobre o décimo terceiro salário, bem como sobre os benefícios de salário-maternidade 
e auxílio-doença, e os inativos e pensionistas sobre a gratificação natalina ou abono anual. 
§ 2º O ente federativo contribuirá sobre o valor de auxílio-doença e repassará os valores devidos à unidade gestora do RPPS durante 
o afastamento do servidor, salvo se a lei local expressamente excluir o benefício da base de cálculo contributiva do ente. 
§ 3º Não incidirá contribuição sobre o valor do abono de permanência de que trata o art. 86. 
§ 4º Quando o pagamento mensal do servidor sofrer descontos em razão de faltas ou de quaisquer outras ocorrências, a alíquota de 
contribuição deverá incidir sobre o valor total da remuneração de contribuição prevista em lei, relativa à remuneração mensal do 
servidor no cargo efetivo, desconsiderados os descontos. (Nova redação dada pela ON MPS/SPS nº 3, de 04/05/2009) 
 
 

Redação original: 
§ 4º Quando a remuneração do segurado sofrer redução em razão de pagamento 
proporcional, faltas ou quaisquer outros descontos, a alíquota de contribuição deverá 
incidir sobre o valor da total da remuneração de contribuição prevista em lei, relativa à 
remuneração mensal do servidor no cargo efetivo, desconsiderados os descontos. 

 
§ 5º Havendo redução de carga horária, com prejuízo de remuneração, a base de cálculo da contribuição não 
poderá ser inferior ao valor do salário mínimo. 
§ 6º Incidirá contribuição de responsabilidade do segurado, ativo e inativo, do pensionista e do ente sobre as parcelas que 
componham a base de cálculo, pagas retroativamente em razão de determinação legal, administrativa ou judicial, observando-se 
que: 
 
I - se for possível identificar-se as competências a que se refere o pagamento, aplicar-seá a alíquota vigente em cada competência; 
II - em caso de impossibilidade de identificação das competências a que se refere o pagamento, aplicar-se-á a alíquota vigente na 
competência em que for efetuado o pagamento;  
III - em qualquer caso, as contribuições correspondentes deverão ser repassadas à unidade gestora no mesmo prazo fixado para o 
repasse das contribuições relativas à competência em que se efetivar o pagamento dos valores retroativos; 
IV - se as contribuições devidas forem repassadas após o prazo previsto no inciso III, incidirão os mesmos acréscimos legais previstos 
para as contribuições relativas à competência do pagamento. 
 
Art. 30. A contribuição dos segurados inativos e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões 
concedidas pelo RPPS que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conforme definido no art. 80. 
 
§ 1º A parcela dos benefícios sobre a qual incidirá a contribuição será calculada mensalmente, observadas as alterações de valor do 
limite máximo de benefícios do RGPS. 
§ 2º Quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, conforme definido pelo ente federativo e de acordo com laudo 
médico pericial, a contribuição prevista neste artigo incidirá apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria e de pensão que 
supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 
 

Subseção IV 
Da Contribuição dos Servidores Cedidos, Afastados e Licenciados 

 
Art. 31. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, o cálculo da contribuição ao RPPS será feito com base na 
remuneração do cargo efetivo de que o servidor for titular, observado o disposto nesta Subseção. 
 
Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou 
subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou entidade: 
 
I - o desconto da contribuição devida pelo segurado; 
II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e 
III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado. 
§ 1º Caso o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, 
caberá ao órgão ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores. 
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§ 2º O termo, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do servidor com ônus para o cessionário ou o órgão de exercício 
do mandato, deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao 
RPPS, conforme valores informados mensalmente pelo órgão ou entidade de origem. 
§ 3º O disposto neste artigo se aplica a todos os casos de afastamento do cargo para exercício de mandato eletivo com ônus para o 
órgão de exercício do mandato, inclusive no caso de afastamento para o exercício do mandato de prefeito ou de vereador em que 
haja opção pelo recebimento do subsídio do cargo eletivo. 
 
Art. 33. Na cessão ou afastamento de servidores sem ônus para o cessionário ou para o órgão de exercício do mandato, continuará 
sob a responsabilidade do órgão ou entidade de origem, o recolhimento e o repasse, à unidade gestora do RPPS, das contribuições 
correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos casos de afastamento do cargo para exercício de mandato eletivo de prefeito 
ou de vereador em que haja opção pelo recebimento da remuneração do cargo efetivo de que o servidor seja titular. 
 
Art. 34. Não incidirão contribuições para o RPPS do ente de origem, para o RPPS do ente cessionário ou de exercício do mandato, 
nem para o RGPS, sobre as parcelas remuneratórias não componentes da remuneração do cargo efetivo, pagas pelo ente cessionário 
ou de exercício do mandato, ao servidor cedido ou licenciado para exercício de mandato eletivo em outro ente federativo exceto na 
hipótese em que houver a opção pela contribuição facultativa ao RPPS do ente de origem, na forma prevista em sua legislação, 
conforme caput do art. 29. 
 
Parágrafo único. Aplica-se ao servidor cedido ou afastado para exercício de mandato eletivo no mesmo ente, a base de cálculo de 
contribuição estabelecida em lei conforme art. 29. 
 
Art. 35. O servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de remuneração ou de 
subsídio pelo ente federativo, somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria,  
mediante o recolhimento mensal das contribuições, conforme lei do respectivo ente. 
 
§ 1º A contribuição efetuada pelo servidor na situação de que trata o caput não será computada para cumprimento dos requisitos de 
tempo de carreira, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo efetivo para concessão de aposentadoria. 
§ 2º Na omissão da lei quanto ao ônus pelo recolhimento da contribuição da parcela do ente federativo durante o período de 
afastamento ou licenciamento, o repasse à unidade gestora do RPPS do valor correspondente continuará sob a responsabilidade do 
ente. 
 

Subseção V 
Do Parcelamento de Débitos 

 
Art. 36. As contribuições legalmente instituídas, devidas pelo ente federativo e não repassadas à unidade gestora até o seu 
vencimento, depois de apuradas e confessadas, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em moeda corrente, 
conforme as regras definidas para o RGPS. 
 
§ 1º Mediante lei, e desde que mantido o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, o ente federativo poderá estabelecer regras 
específicas para acordo de parcelamento, observados os seguintes critérios: 
 
I - previsão, em cada acordo de parcelamento, do número máximo de sessenta prestações mensais, iguais e sucessivas; 
II - aplicação de índice de atualização legal e de taxa de juros na consolidação do montante devido e no pagamento das parcelas, 
inclusive se pagas em atraso; 
III - vedação de inclusão, no acordo de parcelamento, das contribuições descontadas dos segurados ativos, inativos e dos 
pensionistas, salvo o disposto nos §§ 2º, 9º e 10; 
IV - previsão das medidas ou sanções para os casos de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do 
acordo. 
 
§ 2º Mediante lei, os Estados e o Distrito Federal poderão parcelar os débitos oriundos das contribuições devidas pelo ente 
federativo até fevereiro de 2007, em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, e das contribuições descontadas dos 
segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações mensais. 
§ 3º Lei do ente federativo poderá prever a vinculação de percentual do Fundo de Participação dos Estados - FPE ou Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM para pagamento das parcelas acordadas. 
§ 4º O termo de acordo de parcelamento deverá ser acompanhado do comprovante de sua publicação e dos demonstrativos que 
discriminem, por competência, os valores originários, as atualizações, os juros e o valor total consolidado. 
§ 5º Os valores necessários ao equacionamento do déficit atuarial, se incluídos no mesmo acordo de parcelamento, deverão ser 
discriminados em planilhas distintas. 
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§ 6º O vencimento da primeira parcela dar-se-á, no máximo, até o último dia útil do mês subseqüente ao da publicação do termo de 
acordo de parcelamento. 
§ 7º Poderá ser feito reparcelamento das contribuições incluídas em acordo de parcelamento, por uma única vez, para cada 
competência. 
§ 8º Os débitos do ente com o RPPS, não decorrentes de contribuições previdenciárias, poderão ser parcelados mediante lei e termos 
de acordo específicos, em conformidade com o § 1º, incisos I a IV, e §§ 3º e 4º. 
§ 9º Até 31 de maio de 2009, os municípios poderão parcelar os débitos oriundos das contribuições devidas pelo ente federativo com 
vencimento até 31 de janeiro de 2009 em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais e consecutivas, e das contribuições 
descontadas dos segurados, ativos e inativos, e dos pensionistas, relativas ao mesmo período, em até 60 (sessenta) prestações 
mensais, observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 
§ 10. A partir de 1º de junho de 2009, os débitos de contribuições de que trata o § 9º poderão ser parcelados, mediante lei municipal, 
observadas as mesmas condições estabelecidas naquele parágrafo. 
§ 11. O termo de acordo de parcelamento de débitos previdenciários com a unidade gestora do RPPS deverá ser assinado pelo 
representante da entidade ou do Poder que incidiu em mora, comparecendo obrigatoriamente o Chefe do Poder Executivo como 
interveniente-garante ao cumprimento do parcelamento. 
 

Subseção VI 
Da Vedação de Dação em Pagamento 

 
Art. 37. É vedada a dação em pagamento com bens móveis e imóveis de qualquer natureza, ações ou quaisquer outros títulos, para a 
amortização de débitos com o RPPS, excetuada a amortização do déficit atuarial. 
 

Seção IX 
Da Utilização dos Recursos Previdenciários e da Taxa de Administração 

 
Art. 38. Os recursos previdenciários, conforme definição do inciso X do art. 2º, somente poderão ser utilizados para o pagamento dos 
benefícios previdenciários relacionados no art. 51, salvo o valor destinado à taxa de administração. 
 
Parágrafo único. Os recursos previdenciários oriundos da compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 1999, serão 
administrados na unidade gestora do RPPS e destinados ao pagamento futuro dos benefícios previdenciários, exceto na hipótese em 
que os benefícios que originaram a compensação sejam pagos diretamente pelo Tesouro do ente federativo, hipótese em que serão 
a ele alocados, para essa mesma finalidade. 
 
Art. 39. É vedada a utilização dos recursos previdenciários para custear ações de assistência social, saúde e para concessão de verbas 
indenizatórias ainda que por acidente em serviço. 
 
Art. 40. Os recursos previdenciários do RPPS em extinção somente poderão ser utilizados para: 
 
I - pagamento de benefícios previdenciários concedidos e a conceder, conforme art. 5º; 
II - quitação dos débitos com o RGPS; 
III - constituição ou manutenção do fundo previdenciário previsto no art. 6º da Lei n.º 9.717, de 1998; e 
IV - pagamentos relativos à compensação financeira entre regimes de que trata a Lei nº 9.796, de 1999. 
 
Art. 41. Para cobertura das despesas do RPPS com utilização dos recursos previdenciários, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de 
Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao 
RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, observando-se que: (Nova redação dada pela ON MPS/SPS nº 3, de 04/05/2009) 
 

Redação original: 
Art. 41. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, 
em lei, Taxa de Administração de até dois pontos percentuais do valor 
total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados 
ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, observando-se que: 

 
I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da 
unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio; 
II - as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros não poderão ser custeadas com os recursos da Taxa de 
Administração, devendo ser suportadas com os próprios rendimentos das aplicações; 
III - o RPPS poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas doexercício, cujos valores serão utilizados para os fins a 
que se destina a Taxa de Administração; 
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IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, o percentual da Taxa de Administração deverá ser definido expressamente em 
texto legal, admitindo-se, para este fim, a lei do respectivo ente, o regulamento, ou ato emanado por colegiado, caso conste de suas 
atribuições regimentais, observado o percentual máximo definido na lei conforme consta no caput.  (Nova redação dada pela ON 
MPS/SPS nº 3, de 04/05/2009) 
 

Redação original: 
IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, o percentual da Taxa de 
Administração deverá ser definido expressamente em texto legal; 

 
V - a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos destinados à Taxa de Administração restringe-se aos destinados ao 
uso próprio da unidade gestora do RPPS;  
VI - é vedada a utilização dos bens adquiridos ou construídos para investimento ou uso por outro órgão público ou particular em 
atividades assistenciais ou quaisquer outros fins não previstos no inciso I. 
 
§ 1º Na hipótese de a unidade gestora do RPPS possuir competências diversas daquelas relacionadas à administração do regime 
previdenciário, deverá haver o rateio proporcional das despesas relativas a cada atividade para posterior apropriação nas rubricas 
contábeis correspondentes, observando-se, ainda, que, se a estrutura ou patrimônio utilizado for de titularidade exclusiva do RPPS, 
deverá ser estabelecida uma remuneração ao regime em virtude dessa utilização. 
§ 2º Eventuais despesas com contratação de assessoria ou consultoria deverão ser suportadas com os recursos da Taxa de 
Administração. 
§ 3º Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na reforma de bens imóveis do RPPS destinados a investimentos utilizando-se 
os recursos destinados à Taxa de Administração, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante processo de 
análise de viabilidade econômico-financeira. 
§ 4º O descumprimento dos critérios fixados neste artigo para a Taxa de Administração do RPPS significará utilização indevida dos 
recursos previdenciários e exigirá o ressarcimento do valor que ultrapassar o limite estabelecido. 
§ 5º Não serão computados no limite da Taxa de Administração, de que trata este artigo, o valor das despesas do RPPS custeadas 
diretamente pelo ente e os valores transferidos pelo ente à unidade gestora do RPPS para o pagamento de suas despesas correntes e 
de capital, desde que não sejam deduzidos dos repasses de recursos previdenciários. 
 

Seção X 
Da Vedação de Convênio, Consórcio ou Outra Forma de Associação 

 
Art. 42. É vedado o pagamento de benefícios previdenciários mediante convênio, consórcio ou outra forma de associação entre 
Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios, após 27 de novembro de 1998. 
 
§ 1º Os convênios, consórcios ou outra forma de associação, existentes até 27 de novembro de 1998, deverão garantir integralmente 
o pagamento dos benefícios já concedidos, daqueles cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados até aquela 
data, bem como 
os deles decorrentes. 
§ 2º O RPPS deve assumir integralmente os benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão tenham sido implementados após 
27 de novembro de 1998. 
 

Seção XI 
Da Vedação de Inclusão de Parcela Temporária nos Benefícios 

 
Art. 43. É vedada a inclusão nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias 
pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão, de outras parcelas temporárias de 
remuneração, ou do abono de permanência de que trata o art. 86. 
 
§ 1º Compreende-se na vedação do caput a previsão de incorporação das parcelas temporárias diretamente nos benefícios ou na 
remuneração, apenas para efeito de concessão de benefícios, ainda que mediante regras específicas, independentemente de ter 
havido incidência de contribuição sobre tais parcelas. 
§ 2º Não se incluem na vedação prevista no caput, as parcelas que tiverem integrado a remuneração de contribuição do servidor que 
se aposentar com proventos calculados pela média aritmética, conforme art. 61, respeitando-se, em qualquer hipótese, o limite de 
remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, ainda que a contribuição seja feita mediante a 
opção prevista no caput do art. 29. 
§ 3º As parcelas remuneratórias decorrentes de local de trabalho que não se caracterizarem como temporárias, sendo inerentes ao 
cargo, deverão ser explicitadas, em lei, como integrantes da remuneração do servidor no cargo efetivo e da base de cálculo de 
contribuição. 
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Seção XII 
Da Elaboração, Guarda e Apresentação de Documentos e Informações. 

 
Art. 44. O ente federativo atenderá, no prazo e na forma estipulados, à solicitação de documentos ou informações sobre o RPPS dos 
seus servidores, pelo MPS, em auditoria indireta, ou pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil devidamente credenciado, em 
auditoria direta.  
 
Parágrafo único. O ente federativo deverá apresentar em meio digital as informações relativas à escrituração contábil e à folha de 
pagamento dos servidores vinculados ao RPPS, sempre que solicitado em auditoria direta, observadas as especificações definidas no 
ato da solicitação. 
 
Art. 45. Ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, devidamente credenciado, deverá ser dado livre acesso à unidade gestora do 
RPPS e do fundo previdenciário e às entidades e órgãos do ente federativo que possuam servidores vinculados ao RPPS, podendo 
examinar livros, bases de dados, documentos e registros contábeis e praticar os atos necessários à consecução da auditoria, inclusive 
a apreensão e guarda de livros e documentos. 
 
Art. 46. As entidades, órgãos e Poderes que compõem a estrutura do ente federativo deverão fornecer à unidade gestora do RPPS as 
informações e documentos por ela solicitados, tais como: 
 
I - folhas de pagamento e documentos de repasse das contribuições, que permitam o efetivo controle da apuração e repasse das 
contribuições; 
II - informações cadastrais dos servidores, para fins de formação da base cadastral para a realização das reavaliações atuariais anuais, 
para a concessão dos benefícios previdenciários e para preparação dos requerimentos de compensação previdenciária. 
 
Art. 47. As folhas de pagamento dos segurados ativos, segurados inativos e pensionistas vinculados ao RPPS, elaboradas 
mensalmente, deverão ser: 
 
I - distintas das folhas dos servidores enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS; 
II - agrupadas por segurados ativos, inativos e pensionistas; 
III - discriminadas por nome dos segurados, matrícula, cargo ou função; 
IV - identificadas com os seguintes valores: 
 
a) da remuneração bruta; 
b) das parcelas integrantes da base de cálculo; 
c) da contribuição descontada da remuneração dos servidores ativos e dos benefícios, inclusive dos benefícios de responsabilidade 
do RPPS pagos pelo ente. 
 
V - consolidadas em resumo que contenha os somatórios dos valores relacionados no inciso IV, acrescido da informação do valor da 
contribuição devida pelo ente federativo e do número total de segurados vinculados ao RPPS. 
 
Art. 48. O repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS deverá ser feito por documento próprio, contendo as 
seguintes informações: 
 
I - identificação do responsável pelo recolhimento, competência a que se refere, base de cálculo da contribuição recolhida, 
contribuição dos segurados, contribuição da entidade, deduções de benefícios pagos diretamente e, se repassadas em atraso, os 
acréscimos; e 
II - comprovação da autenticação bancária, do recibo de depósito ou recibo da unidade gestora. 
 
§ 1º Em caso de parcelamento deverá ser utilizado documento distinto para o recolhimento, identificando o termo de acordo, o 
número da parcela e a data de vencimento. 
§ 2º Outros repasses efetuados à unidade gestora, tais como os aportes ou a cobertura de insuficiência financeira, também deverão 
ser efetuados em documentos distintos. 
 
Art. 49. Os relatórios da avaliação e das reavaliações atuariais deverão ser apresentados em meio impresso ou em meio eletrônico, 
conforme solicitado. 
 

Seção XIII 
Do Encaminhamento de Legislação e Outros Documentos 

 
Art. 50. O ente federativo deverá encaminhar à SPS os seguintes documentos, relativos a todos os poderes: 
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I - Legislação completa referente aos regimes de previdência social dos servidores, 
compreendendo as normas que disciplinam o regime jurídico e o regime previdenciário, contendo todas as alterações; 
II - Demonstrativo Previdenciário; 
III - Demonstrativo da Política de Investimentos; 
IV - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA; 
V - Demonstrativo dos Investimentos e das Disponibilidades Financeiras do RPPS; 
VI - Comprovante do Repasse ao RPPS dos valores decorrentes das contribuições, aportes de recursos e débitos parcelados; e 
VII - Demonstrativos Contábeis. 
 
§ 1º A SPS poderá solicitar outros documentos que julgar pertinentes para a análise da regularidade do regime de previdência social. 
§ 2º A legislação referida no inciso I deverá estar impressa, acompanhada de comprovante de sua publicação, consideradas válidas 
para este fim a divulgação na imprensa oficial ou 
jornal de circulação local ou a declaração da data inicial da afixação no local competente. 
§ 3º Na hipótese de apresentação da legislação por cópias, estas deverão ser autenticadas em cartório ou por servidor público 
devidamente identificado por nome, cargo e matrícula. 
§ 4º A legislação editada a partir de 11 de julho de 2008 deverá ser encaminhada também em arquivo magnético (disquete) ou ótico 
(CD ou DVD), ou eletrônico (correio eletrônico), ou por dispositivo de armazenamento portátil (pen drive). 
§ 5º A disponibilização da legislação para consulta em página eletrônica na rede mundial de computadores - Internet suprirá a 
necessidade de autenticação, dispensará a apresentação e, caso conste expressamente, no documento disponibilizado, a data de sua 
publicação inicial, dispensará também o envio do comprovante de sua publicidade. 
§ 6º Para aplicação do disposto no § 5º, o ente federativo deverá comunicar à SPS, o endereço eletrônico em que a legislação poderá 
ser acessada.  
§ 7º É de responsabilidade do ente federativo o envio do comprovante de repasse citado no inciso VI, contendo as assinaturas do 
dirigente máximo deste e da unidade gestora ou de seus representantes legais. 
§ 8º O envio do DRAA, previsto no inciso IV, é de responsabilidade do ente federativo e deverá conter as assinaturas do seu dirigente 
máximo ou representante legal, do atuário responsável pela avaliação atuarial e do representante legal da unidade gestora do RPPS, 
observando-se que eventuais retificações deverão ser encaminhadas ao MPS, juntamente com a base dos dados que as originaram. 
§ 9º O documento previsto no inciso II deverá conter as receitas e despesas relativas à folha de pagamento de cada competência 
informada, independentemente de terem sido realizadas ou 
liquidadas em competências posteriores. 
 

Seção XIV 
Dos Benefícios 

 
Art. 51. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, da Emenda Constitucional 
nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e da Emenda Constitucional nº 47, de 06 de julho de 2005, o regime próprio não poderá conceder 
benefício distinto dos previstos pelo RGPS, ficando restrito aos seguintes: 
 
I - quanto ao servidor: 
 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição; 
d) aposentadoria voluntária por idade; 
e) aposentadoria especial; 
f) auxílio-doença; 
g) salário-família; e 
h) salário-maternidade. 
 
II - quanto ao dependente: 
 
a) pensão por morte; e 
b) auxílio-reclusão. 
 
§ 1º São considerados benefícios previdenciários do regime próprio os mencionados nos incisos I e II. 
§ 2º Os regimes próprios deverão observar também a limitação de concessão de benefício apenas aos dependentes constantes do rol 
definido para o RGPS, que compreende o cônjuge,  
 
o companheiro, a companheira, os filhos, os pais e os irmãos, devendo estabelecer, em norma local, as 
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condições necessárias para enquadramento e qualificação dos dependentes. 
 

Subseção I 
Do Auxílio-Doença 

 
Art. 52. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho, com base em inspeção médica que definirá 
o prazo de afastamento. 
 
§ 1º Cabe ao ente federativo disciplinar: 
 
I - a forma de cálculo do auxílio-doença; 
II - o período do afastamento custeado pelo ente e pelo RPPS; 
III - as prorrogações e o período máximo para manutenção do benefício; 
IV - a condições para readaptação e retorno à atividade; 
V - obrigatoriedade do segurado se submeter às avaliações e reavaliações periódicas pela perícia-médica. 
 
§ 2º A concessão e a cessação do auxílio-doença, o retorno do servidor à atividade ou a concessão de aposentadoria por invalidez, 
serão determinadas por decisão da perícia médica. 
 

Subseção II 
Do Salário-Família 

 
Art. 53. O salário-família será pago, em quotas mensais, em razão dos dependentes do segurado de baixa renda nos termos da lei de 
cada ente. 
 
Parágrafo único. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família para os servidores, segurados e seus dependentes, esse benefício 
será concedido apenas àqueles que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no 
âmbito do RGPS. 
 

Subseção III 
Do Salário-Maternidade 

 
Art. 54. Será devido salário-maternidade à segurada gestante, por 120 (cento e vinte) dias consecutivos. 
 
§ 1º À segurada que adotar ou obtiver a guarda judicial para adoção de criança, será devido o salário-maternidade nos prazos e 
condições estabelecidos em lei do ente federativo. 
§ 2º O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual à última remuneração da segurada. 
§ 3º O pagamento da remuneração correspondente a ampliação da licença-maternidade além do prazo previsto no caput deverá ser 
custeado com recursos do Tesouro do ente. 
 

Subseção IV 
Do Auxílio-Reclusão 

 
Art. 55. Fará jus ao auxílio-reclusão o dependente do servidor de baixa renda, recolhido à prisão, nos termos da lei de cada ente. 
 
§ 1º Até que a lei discipline o acesso ao auxílio-reclusão para os dependentes do segurado, esses benefícios serão concedidos apenas 
àqueles que recebam remuneração, subsídio ou proventos mensal igual ou inferior ao valor limite definido no âmbito no RGPS. 
§ 2º O valor do auxílio-reclusão corresponderá à última remuneração do cargo efetivo ou subsídio do servidor recluso, observado o 
valor definido como baixa renda. 
§ 3º O benefício do auxílio-reclusão será devido aos dependentes do servidor recluso que não estiver recebendo remuneração 
decorrente do seu cargo e será pago enquanto for titular desse cargo. 
§ 4º O benefício concedido até 15 de dezembro de 1998 será mantido na mesma forma em que foi concedido, independentemente 
do valor da remuneração do servidor. 
 

Subseção V 
Da Aposentadoria por Invalidez 

 
Art. 56. O servidor que apresentar incapacidade permanente para o trabalho, conforme definido em laudo médico pericial, será 
aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, 
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moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado quanto ao 
seu cálculo, o disposto no art. 61. 
 
§ 1º Lei do respectivo ente regulamentará o benefício de aposentadoria por invalidez, devendo disciplinar: 
 
I - a definição do rol de doenças; 
II - o conceito de acidente em serviço; 
III - a garantia de percentual mínimo para valor inicial dos proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição; e 
IV - a periodicidade das revisões das condições de saúde que geraram a incapacidade e obrigatoriedade de que o aposentado se 
submeta às reavaliações pela perícia-médica. 
 
§ 2º A aposentadoria por invalidez será concedida com base na legislação vigente na data em que laudo médico-pericial definir como 
início da incapacidade total e definitiva para o 
trabalho. 
§ 3º O pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente será feito ao curador do 
segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. 
§ 4º O aposentado que voltar a exercer qualquer atividade laboral terá a aposentadoria por invalidez permanente cessada a partir da 
data do retorno, inclusive em caso de exercício de cargo eletivo. 
 

Subseção VI 
Da Aposentadoria Compulsória 

 
Art. 57. O servidor, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 61. 
 
Parágrafo único. Quanto à concessão da aposentadoria compulsória, é vedada: 
 
I - a previsão de concessão em idade distinta daquela definida no caput; e  
II - a fixação de limites mínimos de proventos em valor superior ao salário mínimo nacional. 
 

Subseção VII 
Da Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição 

 
Art. 58. O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos calculados na forma 
prevista no art. 61, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 
I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público na União, nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, 
conforme definição do inciso VIII do art. 2º; 
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 
III - sessenta anos de idade e trinta e cinco de tempo de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de tempo 
de contribuição, se mulher. 
 

Subseção VIII 
Da Aposentadoria Voluntária por Idade 

 
Art. 59. O servidor fará jus à aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados 
conforme art. 61, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 
I - tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público na União, nos 
Estados no Distrito Federal ou nos Municípios, conforme definição do inciso VIII do art. 2º; 
II - tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 
III - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher. 
 

Subseção IX 
Da Aposentadoria Especial do Professor 

 
Art. 60. O professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 58, terá os requisitos de idade e de tempo de contribuição 
reduzidos em cinco anos.  
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Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores no desempenho de atividades educativas, 
quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico, conforme critérios e definições estabelecidas em norma de cada ente federativo. 
 

Subseção X 
Do Cálculo dos Proventos de Aposentadoria 

 
Art. 61. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos art. 56, 57, 58, 59, 60 e 67, concedidas a partir de 20 de fevereiro 
de 2004, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as 
contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 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 Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das remunerações que constituíram a base de cálculo das 
contribuições do servidor aos regimes de previdência, independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido 
estas destinadas para o custeio de apenas parte dos benefícios previdenciários.  
§ 2º As remunerações ou subsídios considerados no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a 
mês, de acordo com a variação integral do índicefixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos 
benefícios do RGPS, conforme portaria editada mensalmente pelo MPS. 
§ 3º Nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição do servidor vinculado a regime próprio, a 
base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo, inclusive nos períodos em que houve isenção de 
contribuição ou afastamento do cargo, desde que o respectivo afastamento seja considerado como de efetivo exercício. 
§ 4º Na ausência de contribuição do servidor não titular de cargo efetivo, vinculado a regime próprio até dezembro de 1998, será 
considerada a sua remuneração no cargo ocupado no período correspondente. 
§ 5º As remunerações consideradas no cálculo da média, depois de atualizadas na forma do § 2º, não poderão ser: 
 
I - inferiores ao valor do salário mínimo; 
II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao RGPS. 
 
§ 6º As maiores remunerações de que trata o caput serão definidas depois da aplicação dos fatores de atualização e da observância, 
mês a mês, dos limites estabelecidos no § 5º. 
§ 7º Na determinação do número de competências correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo de que trata 
o caput, desprezar-se-á a parte decimal.  
§ 8º Se a partir de julho de 1994 houver lacunas no período contributivo do segurado por não vinculação a regime previdenciário, em 
razão de ausência de prestação de serviço ou de contribuição, esse período será desprezado do cálculo de que trata este artigo. 
§ 9º O valor inicial do provento, calculado de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderá exceder a remuneração 
do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu aposentadoria, conforme definição do inciso IX do art. 2º, sendo vedada a 
inclusão de parcelas temporárias conforme previsto no art. 43. 
§ 10. No cálculo de que trata este artigo deverão ser consideradas as remunerações pagas retroativamente em razão de 
determinação legal, administrativa ou judicial, sobre as quais incidiram as alíquotas de contribuição. 
 
Art. 62. Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador 
será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, 
conforme inciso III do art. 58, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 60, relativa ao 
professor. 
 
§ 1º No cálculo dos proventos proporcionais, o valor resultante do cálculo pela média será previamente confrontado com o limite de 
remuneração do cargo efetivo previsto no § 9º do art. 61, para posterior aplicação da fração de que trata o caput. 
§ 2º Os períodos de tempo utilizados no cálculo previsto neste artigo serão considerados em número de dias.  
 

Subseção XI 
Dos Documentos Comprobatórios do Tempo e da Remuneração de Contribuição 

 
Art. 63. A emissão de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC pelos RPPS obedecerá às normas estabelecidas na Portaria MPS nº 
154, de 15 de maio de 2008. 
 
§ 1º A CTC deverá conter, em anexo, Relação das Remunerações de Contribuições do servidor, relativas ao período certificado e 
discriminadas a partir da competência julho de 1994, para subsidiar o cálculo dos proventos de aposentadoria na forma do art. 61. 



 

192 

 

§ 2º Os documentos de certificação de tempo de contribuição e de informação dos valores das remunerações de contribuições de 
que trata este artigo, emitidos pelos diversos órgãos da administração depois da publicação da Portaria nº 154, de 2008, terão 
validade mediante homologação da unidade gestora do regime. 
 
Art. 64. Continuam válidas as certidões de tempo de serviço e de contribuição e relações de remunerações de contribuições emitidas 
em data anterior à publicação da Portaria nº 154, de 2008, pelos órgãos da administração pública da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, suas autarquias, fundações ou unidade gestoras dos regimes de previdência social, relativamente ao tempo de serviço 
e de contribuição para o respectivo regime.  
 
Art. 65. A União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios fornecerão ao servidor detentor, exclusivamente, de cargo de livre 
nomeação e exoneração e ao servidor titular de cargo, emprego ou função amparado pelo RGPS, documentos comprobatórios do 
vínculo funcional e Declaração de Tempo de Contribuição, conforme previsto na Portaria nº 154, de 2008, para fins de concessão de 
benefícios ou para emissão da CTC pelo RGPS, sem prejuízo da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. 
 

Subseção XII 
Da Pensão Por Morte 

 
Art. 66. A pensão por morte, conferida ao conjunto dos dependentes do segurado falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, data 
de publicação da Medida Provisória nº 167, de 19 de fevereiro de 2004, corresponderá a: 
 
I - totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite; ou 
II - totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, conforme definido no inciso IX do art. 2º, até 
o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite, se o 
falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. 
 
§ 1º Na hipótese de cálculo de pensão oriunda de falecimento do servidor na atividade, é vedada a inclusão de parcelas 
remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão, de outras parcelas de 
natureza temporária, ou do abono de permanência de que trata o art. 86, bem como a previsão de incorporação de tais parcelas 
diretamente no valor da pensão ou na remuneração, apenas para efeito de concessão do benefício, ainda que mediante regras 
específicas. 
§ 2º O direito à pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na legislação 
vigente nessa data, vedado o recálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS. 
§ 3º Em caso de falecimento de segurado em exercício de cargos acumuláveis ou que acumulava proventos ou remuneração com 
proventos decorrentes de cargos acumuláveis, o cálculo da pensão será feito individualmente, por cargo ou provento, conforme 
incisos I e II do caput deste artigo. 
 

Subseção XIII 
Das Regras de Transição para Concessão de Aposentadoria 

 
Art. 67. Ao servidor que tenha ingressado por concurso público de provas ou de provas 
e títulos em cargo efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, da União, dos Estados do Distrito Federal ou dos 
Municípios, até 16 de dezembro de 1998, é facultado aposentar-se com proventos calculados de acordo com o art. 61 quando o 
servidor, cumulativamente: 
 
I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; 
II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria; e 
III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: 
 
a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data prevista no caput, faltava para atingir o 
limite de tempo constante da alínea “a”. 
 
§ 1º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de 
inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo inciso III do art. 58, observado o 
art. 60, na seguinte proporção: 
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I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que tiver completado as exigências para aposentadoria na 
forma do caput até 31 de dezembro de 2005, independentemente de a concessão do benefício ocorrer em data 
posterior àquela; ou 
II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006. 
 
§ 2º O número de anos antecipados para cálculo da redução de que trata o § 1º será verificado no momento da concessão do 
benefício. 
§ 3º Os percentuais de redução de que tratam os incisos I e II do § 1º serão aplicados sobre o valor do benefício inicial calculado pela 
média das contribuições, segundo o art. 61, verificando-se previamente a observância ao limite da remuneração do servidor no cargo 
efetivo, previsto no § 9º do mesmo artigo. 
§ 4º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo. 
§ 5º Na aplicação do disposto no § 4º, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o 
tempo de serviço exercido até 16 de dezembro de 1998, contado com acréscimo de dezessete por cento, observando-se o disposto 
nos §§ 1º, 2º e 3º. 
§ 6º O segurado professor, de qualquer nível de ensino, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, 
tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério na União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço, exercido até a 
publicação daquela Emenda, contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde 
que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto nos §§ 1º, 2º e 
3º. 
§ 7º As aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas para manter o valor real, de acordo com o disposto no art. 
83. 
 
Art. 68. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas no art. 58, 60, ou no art. 67, o servidor que tiver 
ingressado no serviço público da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, até 31 de dezembro de 2003, poderá aposentar-se 
com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, conforme definição do inciso IX do art. 2º, quando, observadas as reduções de idade e de tempo de contribuição 
contidas no art. 60, relativas ao professor, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: 
 
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público conforme definição do inciso 
VIII do art. 2º; 
IV - dez anos de carreira, conforme inciso VII do art. 2º; e 
V - cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 
 
Art. 69. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas nos arts. 58, 60, 67 e 68 o servidor da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, até 16 de dezembro de 1998, poderá aposentar-se com proventos 
integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, desde que preencha, cumulativamente, as 
seguintes condições: 
 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, conforme definição do inciso VIII do art. 2º; 
III - quinze anos de carreira, conforme inciso VII do art. 2º; e 
IV - cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 
V - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites fixados no art. 58, de 60 anos, se homem, ou 55, se mulher, de um 
ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o tempo de contribuição previsto no inciso I. 
 
Parágrafo único. Na aplicação dos limites de idade previsto no inciso V do caput, não se aplica a redução prevista no art. 60 relativa 
ao professor. 
 
Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção pelas regras de que tratam os 
arts. 68 e 69, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e 
fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas.  (Nova 
redação dada pela ON MPS/SPS nº 3, de 04/05/2009) 
 

Redação original: 
Art. 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do 
direito de opção pelas regras de que tratam os arts. 68 e 69, quando o servidor tiver 
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ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, indireta, 
autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da 
investidura mais remota dentre as ininterruptas. 

 
Subseção XIV 

Das Disposições Gerais sobre Benefícios 
 

Art. 71. O tempo de carreira exigido para concessão dos benefícios previstos nos arts. 68 e 69 deverá ser cumprido no mesmo ente 
federativo e no mesmo poder. 
 
§ 1º Na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar inserido em plano de carreira, o requisito previsto no inciso IV 
do art. 68 e no inciso III do art. 69 deverá ser cumprido no 
último cargo efetivo. 
§ 2º Será também considerado como tempo de carreira o tempo cumprido em emprego, função ou cargo de natureza não efetiva até 
16 de dezembro de 1998. 
 
Art. 72. Será considerado como tempo no cargo efetivo, tempo de carreira e tempo de efetivo exercício no serviço público o período 
em que o servidor estiver em exercício de mandato eletivo; cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da 
administração direta ou indireta, do mesmo ou de outro ente federativo, ou afastado do país por cessão ou licenciamento com 
remuneração. 
 
Art. 73. Para efeito do cumprimento dos requisitos de concessão das aposentadorias previstas nos art. 58, 59, 67, 68 e 69, o tempo 
de efetivo exercício no cargo em que se dará a  aposentadoria deverá ser cumprido no cargo efetivo do qual o servidor seja titular na 
data imediatamente anterior à da concessão do benefício. 
 
Art. 74. Na contagem do tempo no cargo efetivo e do tempo de carreira para verificação dos requisitos de concessão de 
aposentadoria, deverão ser observadas as alterações de denominação efetuadas na legislação aplicável ao servidor, inclusive no caso 
de reclassificação ou reestruturação de cargos e carreiras. 
 
Art. 75. A concessão de benefícios previdenciários pelos RPPS independe de carência, ressalvada a observância de cumprimento dos 
prazos mínimos previstos nos arts. 58, 59, 67, 68 e 69 
para concessão de aposentadoria. 
 
Art. 76. São vedados: 
 
I - a concessão de proventos em valor inferior ao salário mínimo nacional; 
II - o cômputo de tempo de contribuição fictício para o cálculo de benefício previdenciário. 
III - a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, até que leis complementares 
federais disciplinem a matéria; 
IV - a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio a servidor público titular de cargo efetivo, ressalvadas as 
decorrentes dos cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal; e 
V - a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente de regime próprio de servidor titular de cargo efetivo, com a 
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal, os cargos 
eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
 
§ 1º Não se considera fictício o tempo definido em lei como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria quando 
tenha havido, por parte do servidor, a prestação de serviço ou a correspondente contribuição. 
§ 2º A vedação prevista no inciso V não se aplica aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares que, até 16 de 
dezembro de 1998, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas 
demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime 
próprio, exceto se decorrentes de cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal. 
§ 3º O servidor inativo para ser investido em cargo público efetivo não acumulável com aquele que gerou a aposentadoria deverá 
renunciar aos proventos dessa. 
§ 4º Aos segurados de que trata o § 2º é resguardado o direito de opção pela aposentadoria mais vantajosa. 
 
Art. 77. Na ocorrência das hipóteses previstas para concessão de aposentadoria compulsória ou por invalidez a segurado que tenha 
cumprido os requisitos legais para concessão de aposentadoria voluntária em qualquer regra, o RPPS deverá facultar que, antes da 
concessão da aposentadoria de ofício, o servidor, ou seu representante legal, opte pela aposentadoria de acordo a regra mais 
vantajosa. 
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Art. 78. Concedida a aposentadoria ou a pensão, será o ato publicado e encaminhado, pela Unidade Gestora, ao Tribunal de Contas 
para homologação. 
 
Art. 79. A concessão de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo, ainda que pelo RGPS, determinará a vacância do cargo. 
 
Art. 80. O limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, de que trata o art. 201 da Constituição Federal, nos termos do art. 
5º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), submete-se à atualização pelos 
mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS. 

 
Subseção XV 

Do Direito Adquirido 
 
Art. 81. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo, aos segurados e seus dependentes que, até 31 de 
dezembro de 2003, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então 
vigente, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 
 
Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no caput, em termos integrais ou 
proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão 
calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão 
desses benefícios ou nas condições da legislação vigente, conforme opção do segurado.  
 
Art. 82. No cálculo do benefício concedido de acordo com a legislação em vigor à época da aquisição do direito, será utilizada a 
remuneração do servidor no cargo efetivo no momento da concessão da aposentadoria. 
 
Parágrafo único. Em caso de utilização de direito adquirido à aposentadoria com proventos proporcionais, considerar-se-á o tempo 
de contribuição cumprido até 31 de dezembro de 2003, observando-se que o cômputo de tempo de contribuição posterior a essa 
data, somente será admitido para fins de cumprimento dos requisitos exigidos para outra regra vigente de aposentadoria, com 
proventos integrais ou proporcionais. 
 

Subseção XVI 
Do Reajustamento dos Benefícios 

 
Art. 83. A partir de janeiro de 2008, os benefícios de aposentadoria de que tratam os arts. 56, 57, 58, 59, 60 e 67 e de pensão 
previstas no art. 66, concedidos a partir de 20 de fevereiro de 2004, devem ser reajustados para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS, excetuadas as pensões 
derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o 
art. 69. 
 
§ 1º No período de junho de 2004 a dezembro de 2007, aplica-se, aos benefícios de que trata o caput, o reajustamento de acordo 
com a variação do índice oficial de abrangência nacional adotado pelo ente federativo nas mesmas datas em que se deram os 
reajustes dos benefícios do RGPS. 
§ 2º Na ausência de adoção expressa, pelo ente, no período de junho de 2004 a dezembro de 2007, do índice oficial de 
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, aplicam-se os mesmos índices utilizados nos 
reajustes dos benefícios do RGPS. 
§ 3º No primeiro reajustamento dos benefícios, o índice será aplicado de forma proporcional entre a data da concessão e a data do 
reajustamento.  
 
Art. 84. Os benefícios abrangidos pelo disposto nos art. 68, 69 e 81, as pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que 
tenham se aposentado em conformidade com o art. 69 e os benefícios em fruição em 31 de dezembro de 2003, serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei do ente 
federativo. 
 
§ 1º É vedada a extensão, com a utilização de recursos previdenciários, do reajustamento paritário de que trata este artigo, aos 
benefícios abrangidos pelo disposto no art. 83, ainda que a título de antecipação do reajuste anual ou de recomposição de perdas 
salariais anteriores à concessão do benefício. 
§ 2º Aos benefícios de aposentadoria e pensão, concedidos de 1º de janeiro a 20 de fevereiro de 2004, aplica-se a regra definida na 
legislação de cada ente federativo, sendo-lhes garantida a revisão de acordo com uma das hipóteses contidas nos arts. 83 ou 84. 
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Art. 85. O reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão que resulte em valor superior ao devido nos termos previstos 
nesta Subseção caracteriza utilização indevida dos recursos previdenciários, acarretando a obrigação de ressarcimento ao RPPS dos 
valores correspondentes ao excesso. 
 

CAPÍTULO V 
DO ABONO DE PERMANÊNCIA 

 
Art. 86. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas nos arts. 
58 e 67 e que optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição 
previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 57. 
  
§ 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha 
cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos 
critérios da legislação então vigente, como previsto no art. 81, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, 
se mulher, ou trinta anos, se homem. 
§ 2º O recebimento do abono de permanência pelo servidor que cumpriu todos os requisitos para obtenção da aposentadoria 
voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 58, 67 e 81, conforme previsto 
no caput e § 1º, não constitui impedimento à concessão do benefício de acordo com outra regra vigente, inclusive as previstas nos 
arts. 68 e 69, desde que cumpridos os requisitos previstos para essas hipóteses, garantida ao segurado a opção pela mais vantajosa. 
§ 3º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida 
por este, relativamente a cada competência. 
§ 4º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente federativo e será devido a partir do 
cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa do servidor 
pela permanência em atividade. 
§ 5º Em caso de cessão de servidor ou de afastamento para exercício de mandato eletivo, o responsável pelo pagamento do abono 
de permanência será o órgão ou entidade ao qual incumbe o ônus pelo pagamento da remuneração ou subsídio, salvo disposição 
expressa em sentido contrário no termo, ato, ou outro documento de cessão ou afastamento do segurado. 
§ 6º Na concessão do benefício de aposentadoria ao servidor titular de cargo efetivo, ainda que pelo RGPS, cessará o direito ao 
pagamento do abono de permanência. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Art. 87. O ente federativo poderá, mediante lei específica de iniciativa do respectivo Poder Executivo, instituir regime de previdência 
complementar destinado aos servidores titulares de cargo efetivo, observado, no que couber, o disposto no art. 202 da Constituição 
Federal. 
 
§ 1º O regime de que trata o caput, de caráter facultativo, será organizado por intermédio de entidade fechada de previdência 
complementar, de natureza pública, que oferecerá aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de 
contribuição definida. 
§ 2º Somente após a instituição do regime complementar de que trata o caput, o ente poderá fixar, para o valor das aposentadorias e 
pensões a ser concedidas pelo RPPS, o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS de que trata o art. 201 da Constituição 
Federal. 
§ 3º Apenas mediante sua prévia e expressa opção, o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS poderá ser aplicado ao 
servidor que tiver ingressado no serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal até a data da publicação do ato de 
instituição do correspondente regime de previdência complementar. 
 
Art. 88. A SPS disponibilizará na página eletrônica da previdência social na rede mundial de computadores - 
Internet, resumos esquematizados dos critérios de concessão, cálculo e reajustamento das regras vigentes, gerais e 
de transição, para concessão de aposentadoria aos segurados dos RPPS. 
 
Art. 89. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Orientação Normativa SPS nº 01, de 
23 de janeiro de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 25 de janeiro de 2007. 
 

HELMUT SCHWARZER 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 02/04/2009 - seção 1. 
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 

(Publicada no D.O.U. de 31/05/2012) 

 

Estabelece orientações para o cálculo e as 

revisões dos benefícios de aposentadoria 

por invalidez e das pensões deles 

decorrentes concedidas pelos regimes 

próprios de previdência social para fins de 

cumprimento do disposto na Emenda 

Constitucional nº 70, de 29 de março de 

2012. 

 

O SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 7º, IV, X e XV do Anexo I do 

Decreto nº 7.078, de 26 de janeiro de 2010 e o art. 1º, IV, X e XV do Anexo IV da Portaria MPS nº 751, de 29 de dezembro de 2011, 

resolve: 

 

Art. 1º Nos benefícios de aposentadoria por invalidez permanente do servidor amparado pelos  regimes próprios de previdência 

social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que tenha ingressado no serviço público até 31/12/2003, 

concedidas com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal na redação dada pela Emenda Constitucional nº 

41, de 2003, será observado o disposto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2011, e nesta Orientação Normativa. 

 

Art. 2º Os proventos de aposentadoria por invalidez concedidos aos servidores de que trata o art. 1º, serão calculados de acordo com 

a redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, com base na remuneração do 

cargo efetivo em que se der a aposentadoria, definida na lei do ente para cada cargo, observando-se que: 

 

I - nas hipóteses de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, especificadas em lei, os proventos serão integrais, correspondentes a 100% (cem por cento) da 

remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; 

 

II - nas aposentadorias por invalidez não especificadas no inciso anterior, os proventos serão proporcionais ao tempo de 

contribuição, aplicando-se, à última remuneração no cargo efetivo, fração cujo numerador corresponda ao total de tempo de 

contribuição do servidor e o denominador ao tempo total de contribuição necessário para a obtenção da aposentadoria voluntária 

prevista no art. 40, § 1º, III, "a", da Constituição Federal, observando-se o limite mínimo para o valor dos proventos definido na lei de 

cada ente federativo. 

 

Parágrafo Único. O valor da pensão corresponderá à totalidade dos proventos devidos ao aposentado na data anterior à do óbito, 

calculados conforme o caput deste artigo, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 

acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, conforme disposto no art. 40, § 7º, I da Constituição e no 

art. 2º, I da Lei nº 10.887/2004. 

 

Art. 3º O reajustamento dos proventos das aposentadoria calculados de acordo com o art. 2º e das pensões delas decorrentes, será 

feito na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também 

estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 

atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou 

que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei do ente para cada cargo. 

 

Art. 4º Aos benefícios por invalidez concedidos aos servidores de que trata o art. 1º, não se aplica o disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do 

art. 40 da Constituição Federal, na redação da Emenda nº 41, de 2003 e nos arts. 1º e 15 da Lei n º 10.887, de 2004. 

 

Art. 5º O valor dos proventos por invalidez, concedidos com fundamento no disposto nos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição 

Federal, na redação da Emenda nº 41, de 2003, e no art. 1º da Lei nº 10.887, de 2004, aos servidores que ingressaram até 

31/12/2003, deverão ser revistos em 180 dias contados de 29/03/2012, com recálculo do valor inicial e dos reajustamentos 

posteriores na forma prevista nos arts. 2º e 3º desta Orientação Normativa. 
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§ 1º Os benefícios de aposentadoria de que trata o caput serão revistos mesmo que já tenham gerado pensões por morte, 

observando-se, no recálculo da pensão a partir de sua concessão, o disposto no parágrafo único do art. 2º desta Orientação 

Normativa 

 

§ 2º O valor da pensão desde a data da sua concessão será reajustado paritariamente com as variações da remuneração do cargo do 

servidor falecido, na forma prevista no art. 3º desta Orientação Normativa. 

 

§ 3º Os efeitos financeiros das revisões de que trata este artigo somente serão aplicados aos benefícios a partir 29/03/2012, data de 

promulgação da Emenda nº 70/2012, não sendo devidos pagamentos de valores retroativos antes dessa data. 

 

§ 4º Caso haja redução no valor dos proventos em razão da revisão determinada pelo art. 2º da Emenda nº 70, a diferença entre a 

soma que estava sendo paga e o novo valor devido ao beneficiário deverá ser mantida em verba apartada do valor do benefício, 

como vantagem pessoal devidamente identificada, que deverá ser paulatinamente absorvida até sua extinção, por ocasião dos 

futuros reajustamentos no valor do benefício. 

 

Art. 6º O disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, na redação atualmente vigente, bem como no art. 1º da Lei 

nº 10.887/2004, continua a ser aplicado ao cálculo e reajustamento dos proventos de aposentadoria por invalidez concedidos aos 

servidores que ingressaram no cargo efetivo a partir de 01/01/2004. 

 

Art. 7º Não devem ser revistas as aposentadorias por invalidez concedidas antes de 01/01/2004 e as pensões delas decorrentes, 

visto que já foram calculadas, integral ou proporcionalmente, com base na remuneração do servidor no cargo e são reajustadas de 

acordo com as variações ocorridas nessa remuneração, com fundamento na Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 

 

Art. 8º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES  
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº16, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013.  
 

Esta Orientação Normativa estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de 
Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) quanto aos procedimentos administrativos necessários à 
instrução e à análise dos processos que visam ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com 
fundamento no art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, aplicável por força da Súmula Vinculante nº 
33 ou por ordem concedida em mandado de injunção. (Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 
22 de julho de 2014)  

  

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 23, inciso I, alínea “a”, “8”, e inciso III, Anexo I ao Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, e   

  

Considerando a Instrução Normativa MPS/SPS nº 1, de 22 de julho de 2010, da Secretaria de Políticas de 
Previdência Social do Ministério da Previdência Social;  

Considerando a Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 06 de agosto  
de 2010, do Instituto Nacional do Seguro Social;  

Considerando a Nota nº 08/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, de 05/04/2013, da Secretaria de Políticas de 
Previdência Social do Ministério da Previdência Social;  

 Considerando  o  Parecer  nº  0493  –  3.23/2012/RA/CONJUR- 
MP/CGU/AGU, da Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;   

Considerando o Parecer nº 38/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, da  
Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social; e  

Considerando o PARECER Nº 1529 – 1.8.3/2013/PCA/CONJURMP/CGU/AGU,  
resolve:  

  

Capítulo I  

  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º Ficam estabelecidas orientações aos órgãos e entidades  
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) quanto aos procedimentos administrativos necessários à 
instrução e à análise dos processos que visam ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com fundamento no art. 57, 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, aplicável por força da Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em mandado de 
injunção. (Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

Parágrafo único.  A Súmula Vinculante nº 33 ou a ordem concedida em  
mandado de injunção não asseguram, por si sós, ao servidor público federal, o direito à aposentadoria especial, com fundamento 
no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, impondo tão somente à autoridade administrativa competente o dever de analisar o efetivo 
preenchimento de todos os requisitos que, se cumpridos, serão suficientes à concessão. (Redação dada pela Orientação Normativa 
nº 5, de 2014)  

Capítulo II  

  

DOS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM BASE EM DECISÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO  
 

Art. 2º  Até que lei complementar federal discipline o disposto no inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição 
Federal, a concessão da aposentadoria especial ao servidor público federal com fundamento no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, por 
força da Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em mandado de injunção, será devida desde que cumpridos os 
requisitos de que trata esta Orientação Normativa, notadamente a comprovação do exercício de atividades em condições especiais 
no serviço público, conforme a legislação em vigor à época do exercício das atribuições do cargo ou emprego público. (Redação 
dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

Art. 3º  Os proventos decorrentes da aposentadoria especial não poderão ser superiores à remuneração do cargo 
efetivo em que se der a aposentação, e serão calculados pela média aritmética simples das maiores remunerações 
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, 
atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo, desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior 
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àquela competência, até o mês da concessão da aposentadoria, a rigor do que estabelece a Lei nº 10.887, de 18 
de junho de 2004.   
 
Art. 4º  Os proventos de aposentadoria especial, concedida nos termos  

desta Orientação Normativa, serão reajustados na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), observando-se igual critério de revisão à pensão dela decorrente, não se lhes aplicando as regras 
transitórias das reformas previdenciárias constitucionais que asseguram reajustamento paritário com os servidores em atividade. 
(Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

Art. 5º  Os efeitos financeiros decorrentes do benefício terão início na  
data de publicação do ato concessório da aposentadoria no Diário Oficial da União (D.O.U.), sendo vedado qualquer pagamento 
retroativo de proventos.  

Art. 6º  O tempo de serviço decorrente da contagem em dobro de licença-prêmio e da desaverbação utilizada 
para a concessão do benefício de aposentadoria não serão considerados para fins de concessão da aposentadoria 
especial de que trata esta Orientação Normativa.  
 
Paragrafo único.  É vedada a desaverbação do tempo de licença prêmio  

contada em dobro para fins de aposentadoria pelo art. 40, da Constituição Federal, arts. 2º, 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 
41, de 19 de dezembro de 2003, e art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho 2005, que tenha gerado efeito tanto para 
gozo quanto para a concessão de abono de permanência.  

Art. 7º  O lançamento de dados e a elaboração do ato concessório de  
aposentadoria especial no sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal deverão ser padronizados nos órgãos e 
entidades integrantes do SIPEC, que utilizarão sempre a justificativa sistêmica "aposentadoria especial com fundamento no art. 57, 
da Lei nº 8.213, de 1991, aplicável por força da Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em mandado de injunção". 
(Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

 Art. 8º  O requerimento de aposentadoria especial com fundamento no  
art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, aplicável por força da Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em mandado de injunção 
deverá ser instruído, necessariamente, com os documentos abaixo relacionados, observado o seguinte: (Redação dada pela 
Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

I - para os requerimentos com amparo na Súmula Vinculante nº 33:  
(Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

a) requerimento do servidor; e (Incluído pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

b) declaração de Tempo de Atividade Especial, conforme Anexo I a esta Orientação Normativa. 

(Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

II - para os requerimentos com amparo em decisão proferida em  
mandado de injunção: (Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

a) cópia da decisão em mandado de injunção, na qual conste o nome do substituído ou da 

categoria profissional, quando for o caso; (Incluído pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

b) declaração ou contracheque que comprove o vínculo com o substituto na ação, quando 

for o caso; (Incluído pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

c) pronunciamento  fundamentado  e conclusivo  da  área  de assessoramento 

jurídico do órgão ou entidade quanto à força executória da decisão, quanto à eficácia temporal e aos efeitos da 

aplicação da decisão judicial no âmbito administrativo, nos termos da Portaria MP nº 17, de 6 de fevereiro de 

2001; e (Incluído pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

d) declaração de Tempo de Atividade Especial, conforme Anexo I a esta Orientação 

Normativa. (Incluído pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

Parágrafo único.  A análise dos requerimentos fundamentados em  
mandado de injunção não será prejudicada pela deficiência de instrução relacionada aos documentos indicados nas alíneas "a", "b" 
e "c" do inciso II deste artigo. (Incluído pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  
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Seção I  

  

Da Declaração de Tempo de Atividade Especial  

Art. 9º  Compete aos órgãos e entidades do SIPEC, com fundamento nas informações e procedimentos fixados na 
Seção II deste Capítulo, emitir a Declaração de Tempo de Atividade Especial, conforme Anexo I desta Orientação 
Normativa, referente, exclusivamente, a servidor público do Poder Executivo Federal. (Redação dada pela 
Orientação Normativa nº 5, de 2014)  
 
Parágrafo único.  A Declaração de Tempo de Atividade Especial de que  

trata o caput, reconhecerá o tempo de serviço público exercido sob condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, 
para fins de aposentadoria especial. (Incluído pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

Seção II Da Caracterização e Comprovação do Tempo de Atividade sob Condições Especiais  
  

Art. 10.  A caracterização e a comprovação do tempo de serviço público  
prestado sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor à época do exercício das atribuições do cargo ou 
emprego público.  

  

§1º O reconhecimento de tempo de serviço público prestado sob  
condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, dependerá de comprovação do exercício das atribuições do cargo 
ou emprego público nessas condições, de modo permanente, não ocasional ou intermitente.  

  

§2º  Não será admitida prova exclusivamente testemunhal ou apenas a  
comprovação da percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade ou gratificação por trabalhos com Raios-X ou 
substâncias radioativas para fins de comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais.   

  

Art. 11.  O enquadramento de atividade como em condições especiais  
observará os seguintes marcos temporais e critérios:  

  

I - até 28 de abril de 1995, data anterior à vigência da Lei nº 9.032, de 29 de abril de 1995:  
  

a) pela investidura de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam análogas às atividades profissionais das 

categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, de acordo com as ocupações/grupos profissionais 

constantes no Anexo II desta Orientação Normativa; ou   

  

b) por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo  

público ou emprego público, em condições análogas às que permitem enquadrar as atividades profissionais como perigosas, 
insalubres ou penosas, de acordo com Anexo III desta Orientação Normativa.  

  

II - de 29 de abril de 1995 até 5 de março de 1997 o enquadramento de atividade especial somente admitirá o 

critério contido da alínea “b” do inciso I deste artigo.   

  

III - de 6 de março de 1997 até 6 de maio de 1999 o enquadramento de  

atividade especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física de acordo com o Anexo IV 
desta Orientação Normativa.  

  

IV - a partir de 7 de maio de 1999, o enquadramento de atividade  

especial observará a relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física de acordo com o Anexo V desta 
Orientação Normativa.   

  

Art.12.  Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão instruir  
procedimento administrativo individualizado para reconhecimento do tempo de atividade especial com os seguintes documentos, 
cumulativamente:  
  

I - para o servidor que se enquadre na hipótese na alínea “a” do inciso I  
do art. 11:  
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a) formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;   

  

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou Contrato de Trabalho, para que se 

verifique se as atribuições do emprego público, convertido em cargo público pelo art. 243 da Lei nº 8.112, de 

1990, são análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais 

estabelecidas no Anexo II desta Orientação Normativa; e   

  

c) portaria de nomeação do servidor para investidura em cargo público efetivo, cujas 

atividades sejam análogas às dos profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais 

estabelecidas no Anexo II desta Orientação Normativa.   

  

II - para os servidores que se enquadrem nas demais situações elencadas no art. 11 desta Orientação Normativa:  
  

a) formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;   

b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), conforme Anexo VII desta Orientação 

Normativa, observado o disposto no art. 15 ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o 

que dispõe o art. 16 desta Orientação Normativa;  

  

c) parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art. 

17 desta Orientação Normativa; e  

  

d) portaria de designação do servidor para operar com raios X e substâncias radioativas, na forma do Decreto nº 

81.384, de 22 de fevereiro de 1978, quando for o caso.  

  

Art. 13.  Somente será aceito como formulário de informações sobre  
atividades exercidas em condições especiais, de que trata o art. 12, incisos I e II desta Orientação Normativa, o modelo de tal 
documento instituído para o Regime Geral de Previdência Social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB-40, DISESBE 
5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003.  

§1º  No caso de a emissão do formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais 
ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2004, será exigido o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), em 
substituição ao formulário de que trata o caput, conforme Anexo VI desta Orientação Normativa. (Redação dada 
pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  
§2º  Quando for apresentado PPP contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, 
serão dispensados os demais documentos elencados no caput. (Incluído pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  
 
Art. 14.  O formulário de informações sobre atividades exercidas em  

condições especiais ou o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos 
assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo ou emprego público 
em condições especiais.  

  

Art. 15.  O LTCAT será expedido por médico do trabalho, médico com  
especialização em medicina do trabalho ou engenheiro com especialização em segurança do trabalho que integre, de preferência, o 
quadro funcional da Administração Pública responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a órgãos 
ou entidades de outras esferas de governo ou Poder. (Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

  

§1º Independentemente da época da prestação do labor, para aposentadoria especial com base na exposição ao 
agente físico ruído, será exigido enquadramento de atividade especial nessas condições, por laudo técnico 
pericial.  
  

§2º  Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico pericial será obrigatório para os períodos laborados a 
partir de 14 de outubro de 1996, data de publicação da Medida Provisória nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, 
posteriormente convertida na Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997.   
 
§3º  É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou posterior ao  
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exercício da atividade do servidor, se não houve alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, e desde que haja 
ratificação nesse sentido, pelo responsável técnico a que se refere o caput.  

  

§4º  Para fins de comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais não serão aceitos os 
seguintes documentos:   

I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando a atividade que se  

pretende comprovar tiver sido exercida no mesmo órgão público;  

II - laudo relativo a órgão público ou equipamentos diversos, ainda que as funções sejam similares; e  

III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o  

exercício da atividade.   

Art. 16. Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou ainda de forma complementar a este, os seguintes 
documentos:   
 

I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos 

ou dissídios coletivos;   

II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

(Fundacentro);   

III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ou pelas Delegacias Regionais do Trabalho 

(DRT); e  

  

IV - laudos técnicos individuais acompanhados de:  

  

a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se o levantamento ambiental ficar a cargo de 

responsável técnico integrantes dos quadros funcionais de outra esfera de Poder da União ou de governo;  

  

b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do 

trabalho, indicando sua especialidade; e  

  

c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento 

ambiental, quando a emissão do laudo técnico ficar a cargo de servidor público pertencente aos quadros 

funcionais de outras esferas de governo ou Poder; e  

  

d) data e local da realização da perícia.   

  

V - demonstrações ambientais quando constantes dos seguintes documentos:  

  

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);  

b) Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);  

  

c) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

(PCMAT);  

  

d) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).  

  

Art.17.  A análise para a caracterização e o enquadramento do exercício de atribuições com efetiva exposição a 
agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física será de responsabilidade de médico do trabalho e de 
médico com especialização em medicina do trabalho que integre, de preferência, o quadro funcional da 
Administração Pública Federal, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: (Redação dada pela Orientação 
Normativa nº 5, de 2014)  
  

I - análise do formulário e laudo técnico ou demais demonstrações ambientais referidas no inciso V do art.16;  
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II - a seu critério, inspeção de ambientes de trabalho com vistas à rerratificação das informações contidas nas 

demonstrações ambientais;  

  

III - emissão de parecer médico-pericial conclusivo, descrevendo o enquadramento por agente nocivo, 

indicando a codificação prevista na legislação específica e o correspondente período de atividade.  

  

Art. 18.  Considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruído quando a referida exposição tiver sido 
superior a:   
  

I - 80 decibéis (dB), até 5 de março de 1997;  

  

II - 90 decibéis (dB), a partir de 6 março de 1997 até 18 de novembro de 2003; e  

  

III - 85 decibéis (dB), a partir de 19 de novembro de 2003.  

  

Parágrafo único.  O enquadramento a que se refere o inciso III será  
efetuado quando o Nível de Exposição Normalizado – NEN situar-se acima de oitenta e cinco decibéis ou for ultrapassada a dose 
unitária, observados:  

  

a) os limites de tolerância definidos no Quadro Anexo I da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

e  

  

b) as metodologias e os procedimentos definidos na Norma de Higiene Ocupacional - NHO-01 da Fundação 

Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro).  

  

Art. 19.  A exposição ocupacional a agentes nocivos de natureza  
biológica infectocontagiosa deverá observar os seguintes marcos temporais e requisitos: (Redação dada pela Orientação Normativa 
nº 5, de 2014)  

  

I - até 5 de março de 1997, data anterior à publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, 
o enquadramento poderá ser caracterizado para servidores expostos ao contato com doentes ou materiais 
infectocontagiosos, de assistência  médica,  odontológica,  hospitalar  ou  outras  atividades 
 afins, independentemente da atividade ter sido exercida em estabelecimentos de saúde e de acordo com código 
1.3.0 - Agentes nocivos biológicos - do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964, e Anexo I ao Decreto nº 83.080, de 
1979, considerando as atividades profissionais exemplificadas; e (Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

  

II - a partir de 6 de março de 1997, em se tratando de estabelecimentos de saúde, somente serão 

enquadradas as atividades exercidas em contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com 

manuseio de materiais contaminados, considerando unicamente as atividades relacionadas no Anexo IV do RBPS e RPS, 

aprovados pelos Decretos nº 2.172, de 1997, e Decreto nº 3.048, de 1999, respectivamente.  

  

Parágrafo único.  A aposentadoria especial com fundamento em tempo de serviço exercido em estabelecimentos 
de saúde ficará restrita aos servidores que trabalhem de modo permanente com pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas, segregados em áreas ou ambulatórios específicos, e aos que manuseiam exclusivamente 
materiais contaminados provenientes dessas áreas.  
  

Art. 20.  Observados os critérios para o enquadramento do tempo de  
serviço exercido em condições especiais, poderão ser considerados:   

  

I - o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em  

condições especiais; e  
  

II - os períodos em que o servidor exerceu as funções de servente,  

auxiliar ou ajudante, de qualquer das atividades constantes dos quadros anexos ao Decreto nº 53.831, de 1964, e ao Decreto nº 
83.080, de 1979, até 28 de abril de 1995, véspera da publicação da Lei nº 9.032, de 1995 , o enquadramento será possível desde 
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que o trabalho nessas funções tenha sido realizado nas mesmas condições e no mesmo ambiente em que trabalha o profissional 
abrangido por esses decretos.   

  

Art. 21.  O período em que o servidor esteve licenciado da atividade para exercer cargo de administração ou de 
representação sindical, exercido até 28 de abril de 1995, data anterior à publicação da Lei nº 9.032, de 1995, será 
computado como tempo de serviço especial, desde que à data do afastamento, o servidor estivesse no pleno 
exercício de atividade considerada especial.  
  

Art. 22.  Para os fins de que trata esta Orientação Normativa serão  
consideradas como tempo de serviço especial para o servidor em efetivo exercício de atividade comprovadamente especial, as 
seguintes ocorrências:  

  

I - períodos de descanso determinados pela Consolidação das Leis do  

Trabalho (CLT), ou pelo regime jurídico vigente à data da ocorrência, inclusive férias;  
  

II - licença ou afastamento por motivo de acidente, doença profissional  

ou doença do trabalho;  
  

III - aposentadoria por invalidez acidentária;  

  

IV - licença à gestante ou maternidade, à adotante e à paternidade; e  

  

V - ausência por motivo de doação de sangue, alistamento como eleitor, participação em júri, casamento e 

falecimento de pessoa da família.   

  

Capítulo III  

  

DO ABONO DE PERMANÊNCIA  

Art. 23.  Os servidores beneficiados pela aposentadoria especial, com  
fundamento no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, nos estritos termos desta Orientação Normativa, poderão fazer jus ao abono de 
permanência. (Redação dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  

Capítulo IV  

  

DA CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM  

Art. 24.  É vedada a conversão do tempo de serviço exercido em  
condições especiais em tempo comum para obtenção de aposentadoria e abono de permanência. (Redação dada pela Orientação 
Normativa nº 5, de 2014)  

Capítulo V  

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 25.  É vedada a contagem e a averbação de tempo de serviço com base no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, 
para futuro pedido de aposentadoria especial.  
 
Art. 26.  Compete aos dirigentes de recursos humanos a análise dos requerimentos de aposentadoria especial, 
observadas as disposições estabelecidas nesta Orientação Normativa, ficando sujeitos à responsabilização 
administrativa, civil e penal quanto aos atos de concessão indevidos, ou que causem prejuízo ao erário. (Redação 
dada pela Orientação Normativa nº 5, de 2014)  
 
Art. 27.  Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão rever todos os atos praticados com base na 
Orientação Normativa SRH nº 6, de 21 de junho de 2010, publicada em 22 de junho de 2010, que contrariem as 
disposições desta Orientação Normativa, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, observando o rito 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1995/9032.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1995/9032.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1995/9032.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1995/9032.htm
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9775&tipoUrl=link
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estabelecido na Orientação Normativa SEGEP nº 4, de 21 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre os 
procedimentos para regularização cadastral no SIAPE.  
 
Parágrafo único.  Não serão objeto de revisão, os atos de aposentadoria ou pensão que se encontram registrados 
pelo Tribunal de Contas da União.    
 
Art. 28.  Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão rever todos os atos praticados com base na 
Orientação Normativa SRH nº 10, de 05 de novembro de 2010, publicada em 08 de novembro de 2010, que 
deferiram a conversão do tempo de serviço exercido em condições especiais em tempo comum para obtenção de 
aposentadoria e abono de permanência, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, observando o rito 
estabelecido na Orientação Normativa SEGEP nº 4, de 21 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre os 
procedimentos para regularização cadastral no SIAPE.  
 
§1º  O disposto no caput não se aplica aos casos em que houver expressa determinação judicial de conversão do 
tempo de serviço exercido em condições especiais em tempo comum, desde que atestada a força executória 
desta determinação.  
 
§2º  Não serão objeto de revisão os atos de aposentadoria ou pensão que se  encontrem registrados pelo Tribunal 
de Contas da União.    
Art. 29.  Os valores percebidos de boa-fé pelo servidor público a título de proventos de aposentadoria ou abono 
de permanência, decorrentes dos atos revistos em razão do que dispõe o art. 27 e o art. 28 desta Orientação 
Normativa, não serão objeto de reposição ao erário, nos termos do disposto na Súmula nº 34, de 16 de setembro 
de 2008, da Advocacia-Geral da União.  
 
Art. 30.  Ficam revogados a Orientação Normativa SRH nº 10, de 5 de novembro de 2010 e o Ofício-Circular nº 
5/2013/SEGEP-MP, de 24 de julho de 2013.  
 
Art. 31.  Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
  

ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO  

  

  

(*) Republicada conforme determinações do art. 3º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 5, de 2014, e do art. 25 do Decreto nº 
4.176, de 2002. A Orientação Normativa SEGEP/MP nº 16, de 2013, foi publicada, originalmente, no DOU de 24/12/2013 , Seção: 1 , 
Pág. 136.  

 
ANEXO I 

Declaração de Tempo de Atividade Especial 

  

ÓRGÃO EXPEDIDOR:  

   

CNPJ:  

 NOME DO SERVIDOR:  

   

SEXO:  MATRÍCULA:  

CPF:  

   

DATA DE NASCIMENTO:  

FILIAÇÃO:  

ENDEREÇO:  

OCUPAÇÃO EXERCIDA ENQUANTO CELETISTA:  

UNIDADE DE LOTAÇÃO/EXERCÍCIO:  

DATA DE ADMISSÃO:  DATA DE EXONERAÇÃO/REDISTRIBUIÇÃO:  

PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO:  

DE ____/____/_______ A ____/____/_______  
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FONTE DE INFORMAÇÃO:   

FREQUÊNCIA  

ANO  

TEMPO 

BRUTO  FALTAS  LICENÇAS  

LICENÇA  

SEM 

VENCIMENTOS  

SUSPENSÕES  

DISPONI- 

BILIDADE  OUTRAS  

TEMPO 

LÍQUIDO  

                           

                           

                           

TOTAL =     

      

Declaro, em face do apurado nos termos da Orientação Normativa SEGEP nº xxx, de xxx de xxxx de 
2013, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o 
interessado conta, de tempo de serviço público prestado sob condições insalubres, penosas e 
perigosas ou exercício de atividades com Raio X e substâncias radioativas, o tempo de  ____ dias, 
correspondente a ____ anos, ____ meses e ____ dias.  
O tempo a que se refere esta Declaração poderá se utilizado exclusivamente para fins do disposto na 

Orientação Normativa SEGEP nº 16, 23 de dezembro de 2013.  

Lavrei a Certidão que não contém emendas nem rasuras.  Visto do Dirigente da  

Unidade de Recursos  

    Humanos do Órgão  

Local e data: __________________________  Data: ____/____/_______  

    

  

Assinatura e carimbo do servidor  Assinatura e carimbo  

   

  

  

 

ANEXO II  

a) Classificação das atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, consoante as 
ocupações/grupos profissionais agrupados sob o código 2.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964.   

  

CÓDIGO  

CAMPO DE 

APLICAÇÃO  

SERVIÇOS E  

ATIVIDADES  

PROFISSIONAIS  

CLASSIFICAÇÃO  

TEMPO DE  

TRABALHO 

MÍNIMO  

OBSERVAÇÕES  

2.0.0  OCUPAÇÕES    

2.1.0  LIBERAIS, TÉCNICOS,  ASSEMELHADAS    

2.1.1  

ENGENHARIA  

  

Engenheiros de  

Construção Civil, 
de minas, de  
metalurgia,  

Eletricistas.  
Insalubre  25 anos  

Jornada 
normal ou 
especial fixada 
em Lei. 
Decreto nº 
46.131 (*), de 
3-6- 
59.  

2.1.2  QUÍMICA  

Químicos,  

Toxicologistas, 

Podologistas.  

Insalubre  25 anos  

Jornada 
normal ou 
especial fixada 
em  
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Lei. Decreto nº  

48.285 (*), de 

1960.  

2.1.3  

MEDICINA, 
ODONTOLOGIA,  

ENFERMAGEM  

Médicos, 

Dentistas, 

Enfermeiros.  

Insalubre  25 anos  

Jornada 
normal ou 
especial fixada 
em Lei. 
Decreto nº 
43.185 (*), de 
6-2- 

58.  

2.1.4  

  

MAGISTÉRIO  

  

Professores.  

  

Penoso  

  

25 anos  

  

Jornada 
normal ou 
especial fixada 
em Lei 
Estadual, GB, 
286; RJ, 1.870, 
de 25-4.    
Art. 318, da 
Consolidação 
das  
Leis do 

Trabalho.  

2.2.0  AGRÍCOLAS, FLORESTAIS, AQUÁTICAS    

2.2.1  AGRICULTURA  Trabalhadores na 

agropecuária.  

Insalubre  25 anos  Jornada 

normal.  

2.2.2  

CAÇA  Trabalhadores 

florestais, 

caçadores.  

Perigoso  25 anos  Jornada 

normal.  

2.2.3  PESCA  Pescadores  Perigoso  25 anos  Jornada 

normal.  

2.3.0  PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL.  ASSEMELHADOS    

2.3.2  

ESCAVAÇÕES DE  

SUPERFÍCIE - 

POÇOS  

Trabalhadores em 

túneis e galerias.  

Perigoso 

Insalubre  

20 anos  Jornada 
normal ou 
especial, fixada 
em Lei. Artigo 
295.  

CLT  

2.3.1  

ESCAVAÇÕES DE 

SUBSOLO - TÚNEIS  

Trabalhadores 

em escavações 

à céu aberto.  

Insalubre  25 anos  Jornada 

normal.  

2.3.3  

EDIFÍCIOS, 
BARRAGENS,  

PONTES  

Trabalhadores 

em edifícios, 

barragens, 

pontes, torres.  

Perigoso  25 anos  Jornada 

normal.  

2.4.0  TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES    

2.4.1  

TRANSPORTES  

AÉREO  

Aeronautas, 

Aeroviários de 

serviços de pista e 

de oficinas, de 

manutenção, de   

Perigoso  25 anos  Jornada 
normal ou 
especial, fixada 
em Lei. Lei nº 
3.501,  
(*) de 21-12-

58;  

Lei nº   
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conservação, de 
carga e descarga, 
de recepção e de 
despacho de 
aeronaves.  
  

  

  

  

  

2.573, (*) de 

15-8- 

55; Decretos 

nºs  

50.660 (*),  de 

266-61 e 

1.232, de 22- 

6- 

62.  

2.4.2  

TRANSPORTES  

MARÍTIMO,  

FLUVIAL E  

LACUSTRE  

Marítimos de 
convés de 
máquinas, de 
câmara e de 
saúde -  

Operários de   

Insalubre  25 anos  Jornada 
normal ou 
especial fixada 
em Lei. Art. 
243 CLT.  
Decretos nº 

52.475  

(*). de   

  

  construção e 

reparos navais.  

    13-9-63; 
52.700 (*) de 
18-10-63 e 
53.514 (*), de 
30-1- 
64.  

2.4.3  

TRANSPORTES 

FERROVIÁRIO  

Maquinistas, 

Guarda-freios, 

trabalhadores da 

via permanente.  

Insalubre 25 anos Jornada 

normal ou 

especial  

fixada em Lei. 

Artigo  238, 

CLT.  

2.4.4  

  

TRANSPORTES  

RODOVIÁRIO  

  

Motorneiros e 
condutores de 
bondes.    
Motoristas e 
cobradores 
de  ônibus.   
 Motoristas e 

ajudantes de 

caminhão.  

Penoso  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal.  

  

2.4.5  

  

TELEGRAFIA, 
TELEFONIA, RÁDIO 
COMUNICAÇÃO.  

  

Telegrafista, 
telefonista, rádio 
operadores de 
telecomunicações.  
  

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 
normal ou 
especial, fixada 
em  
Lei. Artigo  227 

da  

CLT. Portaria   

Ministerial 

20, de 6-8-

62.  

2.5.0  ARTESANATO E OUTRAS OCUPAÇÕES QUALIFICADAS    

2.5.1  

LAVANDERIA E 

TINTURARIA  

Lavadores, 

passadores, 

calandristas, 

tintureiros.  

Insalubre  25 anos  Jornada 

normal.  
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2.5.2  

  

FUNDIÇÃO,  

COZIMENTO,  

LAMINAÇÃO, 
TREFILAÇÃO,  

MOLDAGEM  

  

Trabalhadores nas 

indústrias 

metalúrgicas, de 

vidro, de cerâmica 

e de plásticos- 

fundidores, 

laminadores, 

moldadores, 

trefiladores, 

forjadores.  

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal.  

  

2.5.3  

  

SOLDAGEM,  
GALVANIZAÇÃO, 
CALDERARIA  

  

Trabalhadores nas 

indústrias 

metalúrgicas, de 

vidro, de cerâmica 

e de plásticos -  

soldadores, 

galvanizadores, 

chapeadores, 

caldeireiros.  

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal.  

  

2.5.4  PINTURA  Pintores de 

Pistola.  

Insalubre  25 anos  Jornada 

normal.  

2.5.5  

COMPOSIÇÃO  

TIPOGRÁFICA E  

MACÂNICA,  

LINOTIPIA,  

ESTEREOTIPIA,   

Trabalhadores 

permanentes nas 

indústrias 

poligráficas: 

Linotipistas,   

Insalubre  25 anos  Jornada 

normal.  

  

ELETROTIPIA,  

LITOGRAFIA E OFF- 

SETT,  

FOTOGRAVURA,  

ROTOGRAVURA E   

monotipistas, 

tipográficas, 

impressores, 

margeadores, 

montadores,  

      

  

  

GRAVURA,  

ENCADERNAÇÃO E 
IMPRESSÃO EM 
GERAL.  

  

compositores, 

pautadores, 

gravadores, 

granitadores, 

galvanotipistas,  

frezadores, 

titulistas.  

  

  

  

  

  

  

2.5.6  

ESTIVA  E 

ARMAZENAMENTO.  

Estivadores,  

Arrumadores, 

Trabalhadores de 

capatazia, 

Consertadores,   

Perigoso  25 anos  Jornada 

normal ou 

especial, fixada 

em Lei. Art. 

278, CLT; item 

VII quadro   

  

  Conferentes.      II, do Art. 65 

do  

Decreto 

48.959-A (*), 

de 29-9-60.  

2.5.7  

EXTINÇÃO DE 

FOGO, GUARDA.  

Bombeiros, 
Investigadores,  

Guardas  

Perigoso  25 anos  Jornada 

normal.  
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b) Classificação das atividades profissionais das categorias presumidamente sujeitas a condições especiais, consoante as 

ocupações/grupos profissionais agrupados sob código 2.0.0 do Anexo II do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, 

aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979.  

  

CÓDIGO  ATIVIDADE PROFISSIONAL  TEMPO  

MÍNIMO  

DE  

TRABALHO  

2.0.0  GRUPOS PROFISSIONAIS   

2.1.1  PROFISSIONAIS LIBERAS E TÉCNICAS   

2.1.1  

  

ENGENHARIA  

Engenheiros-químicos.  

Engenheiros-metalúrgicos.  

Engenheiros de minas.  

25 anos  

  

2.1.2  

  

  

QUÍMICA-RADIOATIVIDADE  

Químicos-industriais.  

Químicos-toxicologistas.  

Técnicos em laboratórios de 

análises. Técnicos em 

laboratórios químicos Técnicos 

em radioatividade.  

25 anos  

  

  

2.1.3  

  

  

  

MEDICINA-ODONTOLOGIA-FARMÁCIA E BIOQUÍMICA-ENFERMAGEM-

VETERINÁRIA  

Médicos (expostos aos 
agentes nocivos - Código 
1.3.0 do Anexo I).  
Médicos-anatomopatologistas ou histopatologistas.  

Médicos-toxicologistas.  

Médicos-laboratoristas (patologistas).  

Médicos-radiologistas ou radioterapeutas.  

Técnicos de raio x.  

Técnicos de laboratório de anatomopatologia ou histopatologia.  

Farmacêuticos-toxicologistas e bioquímicos.  

Técnicos de laboratório de gabinete de necropsia.  

Técnicos de anatomia.  

Dentistas (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0 do Anexo I).  

Enfermeiros (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0 do Anexo I).  

Médicos-veterinários (expostos aos agentes nocivos – código 1.3.0 do 

Anexo I).  

25 anos  

  

  

  

2.2.0  PESCA   

2.2.1  PESCADORES  25 anos  

2.3.0  EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS   

2.3.1  

  

MINEIROS DE SUBSOLO  

(Operações de corte, furação e desmonte e atividades de manobras nos 
pontos de transferências de cargas e viradores e outras atividades 
exercidas na frente de trabalho)  

15 anos  
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Perfuradores de rochas, cortadores de rochas, carregadores, britadores, 

cavouqueiros e choqueiros.  

2.3.2  

  

TRABALHADORES PERMANENTES EM LOCAIS DE SUBSOLO, AFASTADOS 

DAS  

FRENTES DE TRABALHO (GALERIAS, RAMPAS, POÇOS, DEPÓSITOS)  

Motoristas, carregadores, condutores de vagonetas, carregadores de 

explosivos, encarregados do fogo (blasters), eletricistas, engatores, 

bombeiros, madeireiros e outros profissionais com atribuições 

permanentes em minas de subsolo.  

20 anos  

  

2.3.3  

  

MINEIROS DE SUPERFÍCIE  

Trabalhadores no exercício de atividades de extração em minas ou 

depósitos minerais na superfície. Perfuradores de rochas, cortadores de 

rochas, carregadores, operadores de escavadeiras, motoreiros, 

condutores de vagonetas, britadores, carregadores de explosivos,  

encarregados do fogo (blastera) e outros profissionais com atribuições 

permanentes de extração em minas ou depósitos minerais na superfície.  

25 anos  

  

  

2.3.4  TRABALHADORES EM PEDREIRAS, TÚNEIS, GALERIAS  

Perfuradores, covouqueiros, canteiros, encarregados do fogo (blasters) e 

operadores de pás mecânicas.  

25 anos  

2.3.5  

  

TRABALHADORES EM EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO  

Trabalhadores ocupados em caráter permanente na perfuração de poços 

petrolíferos e na extração de petróleo.  

25 anos  

2.4.0  TRANSPORTES   

2.4.1  

  

TRANSPORTE FERROVIÁRIO  

Maquinista de máquinas acionadas a lenha ou a 

carvão. Foguista:  

25 anos  

  

2.4.2  

  

TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO  

Motorista de ônibus e de caminhões de cargas (ocupados em caráter 

permanente).  

25 anos  

  

2.4.3  TRANSPORTE AÉREO 

Aeronautas  

25 anos  

2.4.4  

  

TRANSPORTE MARÍTIMO  

Foguistas.  

Trabalhadores em casa de máquinas.  

25 anos  

  

2.4.5  

  

TRANSPORTE MANUAL DE CARGA NA ÁREA PORTUÁRIA.  

Estivadores (trabalhadores ocupados em caráter permanente, em 
embarcações, no carregamento e descarregamento de carga.)  
Arrumadores e ensacadores.  

Operadores de carga e descarga nos portos.  

25 anos  

  

2.5.0  ARTÍFICES, TRABALHADORES OCUPADOS EM DIVERSOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E 

OUTROS  

2.5.1  

  

  

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E MECÂNICAS  

(Aciarias, fundições de ferro e metais não ferrosos, laminações, forneiros, 
mãos de forno, reservas de forno, fundidores, soldadores, lingoteiros, 
tenazeiros, caçambeiros, amarradores, dobradores e desbastadores.  
Rebarbadores, esmerilhadores, marteleteiros de rebarbação.  

Operadores de tambores rotativos e outras máquinas de rebarbação.  

Operadores de máquinas para fabricação de tubos por centrifugação.  

Operadores de pontes rolantes ou de equipamentos para transporte de 
peças e caçambas com metal liquefeito, nos recintos de aciarias, 
fundições e laminações.  
Operadores nos fornos de recozimento ou de têmpera-recozedores, 

temperadores.  

25 anos  
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2.5.2  

  

FERRARIAS, ESTAMPARIAS DE METAL À QUENTE E CALDEIRARIA.  

Ferreiros, marteleiros, forjadores, estampadores, caldeireiros e 

prensadores.  

Operadores de forno de recozimento, de têmpera, de cementação, 
forneiros, recozedores, temperadores, cementadores.  
Operadores de pontes rolantes ou talha elétrica.  

25 anos  

  

2.5.3  

  

OERAÇÕES DIVERSAS  

Operadores de máquinas pneumáticas.  

Rebitadores com marteletes pneumáticos.  

Cortadores de chapa a oxiacetileno.  

Esmerilhadores.  

Soldadores (solda elétrica e a oxiacetileno).  

Operadores de jatos de areia com exposição direta à poeira.  

Pintores a pistola (com solventes hidrocarbonados e 

tintas tóxicas). Foguistas.  

25 anos  

  

  

2.5.4  

  

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS METÁLICOS E ELETROPLASTIA  

Galvanizadores, niqueladores, cromadores, cobreadores, estanhadores, 

douradores e profissionais em trabalhos de exposição permanente nos 

locais.  

25 anos  

  

2.5.5  

  

FABRICAÇÃO DE VIDROS E CRISTAIS  

Vidreiros, operadores de forno, forneiros, sopradores de vidros e cristais.  

Operadores de máquinas de fabricação de vidro plano, sacadores de 

vidros e cristais, operadores de máquinas de soprar vidros e outros 

profissionais em trabalhos permanentes nos recintos de fabricação de 

vidros e cristais.  

25 anos  

  

2.5.6  

  

FABRICAÇÃO DE TINTAS, ESMALTES E VERNIZES  

Trituradores, moedores, operadores de máquinas moedoras, 

misturadores, preparadores, envasilhadores e outros profissionais em 

trabalhos de exposição permanente nos recintos de fabricação.  

25 anos  

  

2.5.7  

  

PREPARAÇÃO DE COUROS  

Caleadores de couros.  

Curtidores de couros.  

Trabalhadores em tanagem de couros.  

25 anos  

  

2.5.8  

  

INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORIAL  

Monotipistas, linotipistas, fundidores de monotipo, fundidores de 

linotipo, fundidores de estereotipia, eletrotipistas, estereotipistas, 

galvanotipistas, titulistas, compositores, biqueiros, chapistas, tipógrafos, 

caixistas, distribuidores, paginadores, emendadores, impressores, 

minervistas, prelistas, ludistas, litógrafos e fotogravadores.  

25 anos  

  

  

  

 

ANEXO III  
  

a) Classificação por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo ou emprego público, em condições 

análogas às que permitem enquadraras atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, conforme a 

classificação em função da exposição aos referidos agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Quadro anexo ao Decreto nº 

53.831, de 1964.  

  

CÓDIGO  

  

CAMPO DE 

APLICAÇÃO  

SERVIÇOS E  

ATIVIDADES  

PROFISSIONAIS  

CLASSIFICAÇÃ O  

  

TEMPO DE  

TRABALH 

O MÍNIMO  

OBSERVA 

ÇÕES  

1.0.0  AGENTES          

1.1.0  FÍSICOS          
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1.1.1  

  

   

  

CALOR  

Operações em 

locais com 

temperatura 

excessivamente   

  Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal em 

locais com 

TE acima de 

28º. Artigos 

165, 187 e   

  alta, capaz de 

ser nociva à 

saúde e 

proveniente de 

fontes 

artificiais  

      234, da CLT.  

Portaria    

Ministerial 

30 de  

7-2-58 e 

262, de  

6-8-62  

1.1.2  

  

FRIO  

Operações em 

locais com 

temperatura 

excessivamente   

Trabalhos na 

indústria do frio - 

operadores de 

câmaras 

frigoríficas e 

outros.   

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal em 

locais com 

temperatura 

inferior a 

12º   

  

  

baixa, capaz de 
ser nociva à 
saúde e 
proveniente de 
fontes 
artificiais.  

  

  

  

  

  

  

  

centígrados. 
Art. 165 e 
187,  
da CLT e  

Portaria   

Ministerial   

262, de 6-8-

62.  

1.1.3  

  

UMIDADE  

Operações em 

locais com 

umidade 

excessiva, capaz 

de ser   

Trabalhos em 

contato direto e 

permanente com 

água - lavadores, 

tintureiros, 

operários   

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal em 

locais com 

umidade 

excessiva. 

Art.   

  nociva à saúde 

e proveniente 

de fontes 

artificiais.  

nas salinas e 

outros.  

    187 da CLT e  

Portaria  

Ministerial  

262, de 6-8-

62.   

1.1.
4   

  

RADIAÇÃO  

Operações em 

locais com 

radiações 

capazes de   

Trabalhos 

expostos a 

radiações para fins 

industriais, 

diagnósticos e 

terapéuticos –  

Insalubre  25 anos  Jornada 

normal ou 

especial 

fixada em lei 

- Lei 1.234 

(*)   

  serem nocivas 

à saúde - 

infravermelho, 

ultravioleta, 

raios X, rádium 

e   

Operadores de 

raio X, de rádium 

e substâncias 

radiativas, 

soldadores com 

arco elétrico e 

com   

    de 14 de 

novembro 

de 1950; Lei 

3.999 (*) de 

15-1261; 

Art.  
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substâncias 
radiativas.  

  

oxiacetilênio, 
aeroviários de 
manutenção de 
aeronaves e 
motores, turbo-
hélices e outros.  

  

  

  

  

  

187, da CLT;  

Decreto nº  

1.232, de 
22 de 
junho de 
1962 e  
Portaria   

Ministerial 

262, de 6 

de agosto 

de 1962.  

1.1.

5   

TREPIDAÇÃO  

Operações em 

trepidações 

capazes de 

serem nocivas 

a   

Trepidações e  

vibrações 

industriais - 

Operadores de 

perfuratrizes  e 

marteletes   

Insalubre  25 anos  Jornada 

normal com 

máquinas 

acionadas 

por ar 

comprimido   

  saúde.  pneumáticos, e 

outros.  

    e velocidade 

acima de 

120 golpes 

por  

 

          

minutos.  

Art.  

187   CLT  

Portaria  

Ministerial  

262, de 6-8-

62.  

1.1.6  

  

RUÍDO  

Operações em 

locais com 

ruído 

excessivo 

capas de ser 

nocivo à   

Trepidações 

sujeitos aos 

efeitos de ruídos 

industriais 

excessivos - 

caldereiros, 

operadores de   

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal ou 

especial 

fixada em lei  

em locais 

com   

  

  

  

saúde.  

  

  

máquinas 
pneumáticas, de 
motores - 
turbinas e 
outros.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ruídos 
acima de 
80 
decibéis. 
Decreto 
número   
1.232, de 22 
de junho de 
1962.  
Portaria  

Ministerial  

262, de 6-

8- 62 e Art. 

187 da 

CLT.  

1.1.7  

  

PRESSÃO  

Operações em 

locais com 

pressão 

atmosférica   

Trabalhos em 

ambientes com 

alta ou baixa 

pressão - 

escafandristas, 

mergulhadores,   

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal ou 

especial 

fixada em 

lei - Artigos  

187 e   
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anormal capaz 
de ser nociva à 
saúde.  

  

operadores em 
caixões ou 
tubulações 
pneumáticos e 
outros.  

  

  

  

  

  

219 CLT.  

Portaria 
Ministerial 
73, de 2 de 
janeiro de   
1960 e 262, 

de 6-8-62.  

1.1.8  

  

ELETRICIDADE  

Operações em 

locais com 

eletricidade 

em condições 

de   

Trabalhos 

permanentes em 

instalações ou 

equipamentos 

elétricos com 

riscos   

Perigoso  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal ou 

especial 

fixada em 

lei em 

serviços   

  

  

perigo de vida.  

  

de acidentes -  

Eletricistas, 
cabistas, 
montadores e 
outros.  

  

  

  

  

  

expostos a 
tensão 
superior a 
250 volts.  
Arts. 187, 
195  
e   

196 da CLT.  

Portaria 

Ministerial 

34, de 8-4-

54.  

1.2.0  QUÍMICOS  

1.2.1  

  

  

  

ARSÊNICO  

Operações com 
arsênico e seus 
compostos.  

  

  

  

I - Extração.  Insalubre  20 anos  Jornada 

normal.  

Art. 187 CLT.  

Portaria  

Ministerial 

262,   

de 6-8-62..  

II - Fabricação de 

seus compostos e 

derivados - Tintas, 

parasiticidas e 

inseticidas etc.  

Insalubre  20 anos  

III - Emprego de 

derivados 

arsenicais - 

Pintura,  

galvanotécnica, 

depilação,  

empalhamento, 

etc.  

Insalubre  25 anos  

1.2.
2   

  

BERÍLIO  
Operações com 
berílio e seus 
compostos.  

  

Trabalhos 
permanentes 
expostos a poeiras 
e fumos - 
Fundição de ligas 
metálicas.  

  

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 
normal. 
Art. 187 
CLT.  
Portaria  

Ministerial   

262, de 6-8-

62.  

1.2.3  

  

CÁDMIO  

Operações com 

cádmio e seus 

compostos.  

Trabalhos 

permanentes 

expostos a poeiras 

e fumos - 

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal.  

Art. 187 CLT.  

Portaria  
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Fundição de ligas 

metálicas  

Ministerial 

262,   

 

          de 6-8-62  

1.2.4  

  

  

  

  

  

  

  

CHUMBO  

Operações 
com chumbo, 
seus sais e 
ligas.  

  

  

  

  

  

  

I - Fundição, 

refino, moldagens, 

trefiliação e 

laminação.  

Insalubre  

  

  

  

  

  

  

20 anos  Jornada 

normal.  

Art. 187 CLT.  

Portaria  

Ministerial 
262, de 6-8-
62.  

  

  

  

  

  

II - Fabricação de 

artefatos e de 

produtos de 

chumbo - 

baterias, 

acumuladores, 

tintas  e etc.  

25 anos  

  

III - Limpeza, 
raspagens e 
demais trabalhos 
em tanques de 
gasolina  
contendo 

chumbo, tetra  

etil,   

polimento e 

acabamento de 

ligas de chumbo 

etc.  

25 anos  

  

IV - Soldagem e 
dessoldagem com 
ligas à base de 
chumbo, 
vulcanização da 
borracha,   
tinturaria, 

estamparia, 

pintura e outros.  

25 anos  

  

1.2.5  

  

CROMO  

Operações com 

cromo e seus 

sais.  

Trabalhos 

permanentes 

expostos ao 

tóxico - 

Fabricação, 

tanagem de 

couros,   

Insalubre  25 anos  Jornada 
normal. 
Art. 187 
CLT.  
Portaria  

Ministerial   

    cromagem 

eletrolítica de 

metais e outras.  

    262, de 6-8-

62.  

1.2.6  

  

FÓSFORO  

Operações com 
fósforo e seus 
compostos.  

I - Extração e 

depuração do 

fósforo branco e 

seus compostos.  

Insalubre  20 anos  Jornada 

normal.  

Art. 187 CLT.  

Portaria  
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Ministerial 

262,   

II - Fabricação de 

produtos 

fosforados 

asfixiantes, 

tóxicos, 

incendiários ou 

explosivos.  

Insalubre 

Perigoso  

20 anos  de 6-8-62.  

  

  III - Emprego de 

líquidos, pastas, 

pós e gases à 

base de fósforo 

branco para 

destruição de 

ratos e  

parasitas.  

Insalubre  

  

25 anos  

  

1.2.

7   

MANGANÊS  

Operações com 

o manganês  

Trabalhos 
permanentes 
expostos à poeiras 
ou fumos do 
manganês e  

seus    

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal.  

Art. 187 CLT.  

Portaria  

Ministerial 

262,   

    compostos 

(bióxido) - 

Metalurgia, 

cerâmica, 

indústria de vidros 

e outras.  

    de 6-8-62  

1.2.8  

  

  

MERCÚRIO  
Operações 
com mercúrio, 
seus sais e 
amálgamas.  

  

I - Extração e 

tratamento de 

amálgamas e 

compostos - 

Cloreto e 

fulminato de Hg.  

Insalubre 

Perigoso  

20 anos  Jornada 
normal. 
Art. 187 
CLT.  
Portaria  

Ministerial.  

262, de 6-8-

62  
II - Emprego de 

amálgama e 

derivados, 

galvanoplastia, 

estanhagem e 

outros.  

Insalubre  25 anos  

1.2.9  

  

OUTROS 

TÓXICOS  

INOGÂNICOS  

Operações com 

outros tóxicos 

inogârnicos   

Trabalhos 
permanentes 
expostos às 
poeiras, gazes, 
vapores, neblina e  
fumos de outros  

Insalubre  

  

25 anos  

  

Jornada 

normal.  

Art. 187 CLT.  

Portaria  

Ministerial 

262,   

  capazes de 

fazerem mal à 

saúde.  

metais, 

metalóide 

halogenos e 

seus 

eletrólitos 

tóxicos - 

ácidos, base e 

    de 6-8-62.  
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sais - Relação 

das  

 

    substâncias 
nocivas publicadas 
no  
Regulamento  Tipo 

de Segurança da 

O.I.T.  

      

1.2.

10   

POEIRAS  

MINERAIS  

NOCIVAS  

Operações 

industriais com,   

I - Trabalhos 

permanentes no 

subsolo em 

operações de 

corte, furação, 

desmonte e   

Insalubre  

Perigoso 

Penoso  

15 anos  Jornada 

normal 

especial 

fixada em 

Lei. Arts. 

187 e 293 

da  

  

  

  

  

  

  

despreendimento 

de poeiras capazes 

de fazerem mal à 

saúde - Silica 

carvão, cimento,  

asbesto e talco.  

  

  

  

  

carregamento 

nas frentes de 

trabalho.  

    Portaria   

Ministerial 
262, de 5-1-
60: 49 e 31, 
de 25-3-60:  
e 6-8-
62  

  

  

  

  

II - Trabalhos 

permanentes em 

locais de subsolo 

afastados das 

frentes de 

trabalho, 

galerias,  rampas, 

poços, depósitos, 

etc ...  

Insalubre  

Penoso  

  

  

20 anos  

  

III - Trabalhos 
permanentes a 
céu aberto. Corte, 
furação,  
desmonte, 

carregamento,  

britagem, 

classificação, 

carga e descarga 

de silos, 

transportadores 

de correias e 

teleférreos, 

moagem, 

calcinação, 

ensacamento e 

outras.  

Insalubre  

  

  

25 anos  

  

  

1.2.11  TÓXICOS 
ORGÂNICOS  
Operações 

executadas com 

derivados 

tóxicos   

Trabalhos 

permanentes 

expostos às 

poereiras: gases, 

vapores, neblinas 

e fumos de 

derivados   

Insalubre  25 anos  Jornada 

normal.  

Art. 187 

CLT.  

Portaria  

Ministerial   
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  do carbono - 
Nomenclatura 
Internacional.  
I -  

Hidrocarbonetos   

do carbono 

constantes da 

Relação 

Internancional 

das Substâncias 

Nocivas publicada 

no   

    262, de 6-8-

62.  

  (ano, eno, ino) II - 

Ácidos 

carboxílicos 

(oico) III - Alcoois 

(ol)  

Regulamento Tipo 

de  

Segurança da 

O.I.T - Tais como: 

cloreto de metila, 

tetracloreto de 

carbono,   

      

  IV - Aldehydos  

(al)  

V - Cetona 

(ona) VI - Esteres 

(com sais em ato   

tricoloroetileno, 

clorofórmio, 

bromureto de 

netila, 

nitrobenzeno, 

gasolina, alcoois,   

      

  

  

  

  

- ilia)  

VII - Éteres  

(óxidos - oxi) 
VIII - Amidas - 
amidos IX - 
Aminas - 
aminas  
X - Nitrilas e 

isonitrilas (nitrilas 

e carbilaminas) XI 

- Compostos 

organo - 

metálicos 

halogenados,  

metalódicos 

halogenados, 

metalóidicos e 

nitrados.  

acetona, acetatos, 
pentano, metano, 
hexano, sulfureto 
de carbono, etc  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.0  BIOLÓGICOS  

1.3.1  CARBÚNCULO,  

BRUCELA  

MORNO E  

TÉTANO  

Operações    

Trabalhos 

permanentes 

expostos ao 

contato direto 

com germes 

infecciosos - 

Assistência   

Insalubre  25 anos  Jornada 

normal.  

Art. 187 

CLT.  

Portaria  

Ministerial   

  industriais com 

animais ou 

produtos oriundos 

de animais   

Veterinária, 

serviços em 

matadouros, 

cavalariças e 

outros.  

    262, de 6-8-

62.  

  infectados.          
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1.3.2  

  

  

GERMES  

INFECCIOSOS  

OU  

PARASITÁRIOS  

HUMANOS –   

Trabalhos 

permanentes 

expostos ao 

contato com 

doentes ou 

materiais infecto-  

Insalubre  

  

25 anos  Jornada 

normal ou 

especial 

fixada em 

Lei. Lei nº   

  ANIMAIS  

Serviços de  

Assistência  

Médica,  

Odontológica e   

contagiantes - 

assistência 

médico, 

odontológica, 

hospitalar e outras 

atividades afins  

    3.999, de 
1512-61. 
Art. 187 
CLT.  
Portaria   

  

  

Hospitalar em que 

haja contato 

obrigatório com 

organismos doentes 

ou com  materiais 

infectocontagiantes.  

  

  

  

  

  

  

Ministerial 
262, de 6-
862.  
  

  

  

 

b) Classificação por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do cargo emprego público, em condições 

análogas às que permitem enquadraras atividades profissionais como perigosas, insalubres ou penosas, conforme a 

classificação em função da exposição aos referidos agentes, agrupados sob o código 1.0.0 do Anexo I do Regulamento dos 

Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 1979.  

CÓDIGO  CAMPO DE 

APLICAÇÃO  

ATIVIDADE PROFISSIONAL (TRABALHADORES  

OCUPADOS EM CARÁTER PERMANENTE)  

TEMPO  

MÍNIMO  

DE  

TRABALH 

O  

1.0.0  AGENTES NOCIVOS   

1.1.0  FÍSICOS   

1.1.1  CALOR  Industria metalúrgica e mecânica (atividades 
discriminadas nos códigos 2.5.1 e 2.5.2 do Anexo II). 
Fabricação de vidros e cristais (atividades 
discriminadas no código 2.5.5 do Anexo II).  
Alimentação de caldeiras a vapor a carvão ou a lenha.  

25 anos  

  

1.1.2  FRIO  Câmaras frigoríficas e fabricação de gelo.  25 anos  

1.1.3  

  

  

  

RADIAÇÕES  

IONIZANTES  

  

  

  

Extração de minerais radioativos (tratamento, 
purificação, isolamento e preparo para distribuição).  
Operações com reatores nucleares com fontes de 
nêutrons ou de outras radiações corpusculares.  
Trabalhos executados com exposições aos raios X, 
rádio e  substâncias radioativas para fins industriais, 
terapêuticos e diagnósticos. Fabricação de ampolas 
de raios x e radioterapia (inspeção de qualidade). 
Fabricação e manipulação de produtos químicos e 
farmacêuticos  radioativos (urânio, rádon, mesotório, 
tório x, césio 137 e outros).  
Fabricação e aplicação de produtos luminescentes 

radíferos.  

Pesquisas e estudos dos raios x e substâncias 

radioativas em laboratórios.  

25 anos  

  

  

  

1.1.4  TREPIDAÇÃO  Trabalhos com perfuratrizes e marteletes 25 anos  
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pneumáticos.  

1.1.5  

  

RUÍDO  

  

Calderaria (atividades discriminadas no código 2.5.2 
do Anexo II). Trabalhos em usinas geradoras de 
eletricidade (sala de turbinas e geradores).  
Trabalhos com exposição permanente a ruído 
acima de 90 db. Operação com máquinas 
pneumáticas (atividades discriminadas  entre as do 
código 2.5.3 do Anexo II).  
Trabalhos em cabinas de prova de motores de avião.  

25 anos  

  

  

1.1.6  PRESSÃO  

ATMOSFÉRICA  

Trabalhos em caixões ou câmaras pneumáticas 
subaquáticas e em tubulações pneumáticos.  
Operação com uso de escafandro.  

Operação de mergulho  

Trabalho sob ar comprimido em túneis pressurizados.  

20 anos  

  

1.2.0  QUÍMICOS   

1.2.1  

  

ARSÊNICO  

  

Metalurgia de minérios arsenicais.  

Extração de arsênico.  

Fabricação de compostos de arsênico.  

Fabricação de tintas à base de compostos de arsênico 
(atividades discriminadas no Código 2.5.6 do Anexo II).  
Fabricação e aplicação de produtos inseticidas, 

parasiticidas e raticidas à base de compostos de 

arsênico.  

25 anos  

  

1.2.2  BERÍLIO  OU  

GLICINIO  

Extração, trituração e tratamento de berílio:  

Fabricação de ligas de berílio e seus compostos.  

Fundição de ligas metálicas.  

Utilização do berílio ou seus compostos na fabricação 

de tubos fluorescentes, de ampolas de raios x e de 

vidros especiais.  

25 anos  

1.2.3  CÁDMIO  Extração, tratamento e preparação de ligas de 

cádmio.  

Fundição de ligas metálicas.  

Fabricação de compostos de cádmio.  

Solda com cádmio.  

Utilização de cádmio em revestimentos metálicos.  

25 anos  

1.2.4  CHUMBO  Extração de chumbo.  

Fabricação e emprego de chumbo tetraetila ou 

tetramatila.  

Fabricação de objetos e artefatos de chumbo.  

Fabricação de acumuladores, pilhas e baterias 

elétricas contendo  

25 anos  

 

  

  

  

  

chumbo ou compostos de chumbo.  

Fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base 
de compostos de chumbo (atividades 
discriminadas no código 2.5.6 do Anexo II).  
Fundição e laminação de chumbo, zinco-velho, 

cobre e latão.  

Limpeza, raspagem e reparação de tanques de 
mistura e armazenamento de gasolina contendo 
chumbo tetraetila.  
Metalurgia e refinação de chumbo.  

Vulcanização de borracha pelo litargírio ou 

outros compostos de chumbo.  

  

  

1.2.5  CROMO  Fabricação de ácimo crômico, de cromatos e 

bicromatos.  

25 anos  
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1.2.6  FÓSFORO  Extração e preparação de fósforo branco e seus 

compostos.  

Fabricação e aplicação de produtos fosforados e 
organofosforados, inseticidas, parasíticidas e 
ratívidas.  
Fabricação de projéteis incendiários, explosivos 

e gases asfixiantes à base de fósforo branco.  

25 anos  

1.2.7  

  

MANGANÊS  

  

Extração, tratamento e trituração do minério 
por processos manuais ou semi-aumáticos.  
Fabricação de compostos de manganês.  

Fabricação de pilhas secas contendo compostos 

de manganês.  

Fabricação de vidros especiais, indústrias de 

cerâmica e outras  operações com exposição 

permanente a poeiras de pirolusita ou de 

outros compostos de manganês.  

25 anos  

  

1.2.8  

  

  

  

  

MERCÚRIO  

  

  

  

  

Extração e fabricação de compostos de 

mercúrio.  

Fabricação de espoletas com fulminato de 

mercúrio.  

Fabricação de tintas à base de composto de 

mercúrio.  

Fabricação de solda à base de mercúrio.  

Fabricação de aparelhos de mercúrio:  

Barômetro, manômetro, termômetro, 
interruptor, lâmpadas, válvulas eletrônicas, 
ampolas de raios x e outros.  
Amalgamação de zinco para fabricação de 
eletródios, pilhas e acumuladores.  
Douração e estanhagem de espelhos à base de 

mercúrio.  

Empalhamento de animais com sais de 

mercúrio.  

Recuperação de mercúrio por destilação de 

resíduos industriais.  

Tratamento a quente das amálgamas de ouro e 
prata para recuperação desses metais 
preciosos.  
Secretagem de pelos, crinas e plumas, 

feltragem à base de  compostos de mercúrio.  

25 anos  

  

  

  

  

1.2.9  OURO  Redução, separação e fundição do ouro  25 anos  

1.2.10  

  

  

  

  

HIDROCARBONE 

TOS E OUTROS 
COMPOSTOS DE 
CARBONO  

  

  

  

Fabricação de benzol, toluoi, xilol (benzeno, 

tolueno e xileno).  

Fabricação  e  aplicação  de 
 inseticidas  clorados 
 derivados  de hidrocarbonetos.  
Fabricação e aplicação de inseticidas e 
fungicidas derivados de ácido carbônico.  
Fabricação de derivados halogenados de 
hidrocarbonetos alifáticos: cloreto de metila, 
brometo de metila, clorofórmio, tetracloreto de 
carbono, dicloretano, tetracloretano, 
tricloretileno e bromofórmio.  
Fabricação e aplicação de inseticida à 
base de sulfeto de carbono. Fabricação de 
seda artificial (viscose) Fabricação de 
sulfeto de carbono.  
Fabricação de carbonilida.  

25 anos  
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Fabricação de gás de iluminação.  

Fabricação de solventes para tintas, lacas e 

vernizes, contendo  benzol, toluol e xilol.  

1.2.11  

  

  

OUTROS  

TÓXICOS,  

ASSOCIAÇÃO DE 
AGENTES  

  

  

Fabricação de flúor e ácido fluorídrico, cloro e 
ácido clorídrico e bromo e ácido bromídrico.  
Aplicação de revestimentos metálicos, 
eletroplastia, compreendendo: niquelagem, 
cromagem, douração, anodização de alumínio e 
outras operações assemelhadas (atividades  
discriminadas no código 2.5.4 do Anexo II).  
Pintura a pistola – associação de solventes e 
hidrocarbonados e partículas suspensas 
(atividades discriminadas entre as do código 
2.5.3 do Anexo II).  
Trabalhos em galerias e tanques de 
esgoto (monóxido de  carbono, gás 
metano, gás sulfídrico e outros). 
Solda elétrica e a oxiacetileno 
(fumos metálicos).  
Indústrias têxteis: alvejadores, tintureiros, 

lavadores e estampadores a mão.  

25 anos  

  

  

  

1.2.12  

  

  

  

SÍLICA,  

SILICATOS,  

CARVÃO,  

CIMENTO  E  

AMIANTO  

  

  

Extração de minérios (atividades discriminadas 
nos códigos 2.3.1 a 2.3.5 do anexo II).  
Extração de rochas amiantíferas (furação, corte, 
desmonte, trituração, peneiramento e 
manipulação).  
Extração, trituração e moagem de talco.  

Decapagem, limpeza de metais, foscamento de 
vidros com jatos de areia (atividades 
discriminadas entre as do código 2.5.3 do Anexo 
II).  
Fabricação de cimento  

Fabricação de guarnições para freios, 
materiais isolantes e  produtos de 
fibrocimento.  
Fabricação de material refratário para fornos, 

chaminés e cadinhos, recuperação de resíduos.  

15, 20 
ou 25 
anos  

25 anos  

  

  

  

  

  

  

  

Fabricação de mós, rebolos, saponáceos, pós e 
pastas para polimento de metais.  
Moagem e manipulação de sílica na indústria de 
vidros, porcelana e outros produtos cerâmicos.  
Mistura, cardagem, fiação e tecelagem de 

amianto.  

Trabalho em pedreiras (atividades discriminadas 
no código 2.3.4 do anexo II).  
Trabalho em construção de túneis (atividades 

discriminadas nos códigos 2.3.3 e 2.3.4 do 

Anexo II).  

  

  

1.3.0   BIOLÓGICOS   
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1.3.1  

  

  

CARBÚNCULO  

BRUCELA,  

MORMO,  

TUBERCULOSE E   

TÉTANO  

  

Trabalhos permanentes em que haja contato 
com produtos de animais infectados.  
Trabalhos permanentes em que haja contados 
com carnes, vísceras, glândulas, sangue, ossos, 
pelos dejeções de animais infectados  
(atividades discriminadas entre as do código 

2.1.3 do   

Anexo II: médicos, veterinários, enfermeiros e 

técnicos de laboratório).  

25 anos  

  

  

1.3.2  ANIMAIS  

DOENTES  E  

MATERIAIS  

NFECTO-  

CONTAGIANTES  

Trabalhos permanentes expostos ao contato 

com animais doentes ou materiais infecto-

contagiantes (atividades discriminadas entre as 

do código 2.1.3 do Anexo II: médicos, 

veterinários, enfermeiros e técnicos de 

laboratório).  

  

1.3.3  PREPARAÇÃO DE  

SOROS, VACINAS,  

E  OUTROS  

PRODUTOS  

Trabalhos permanentes em laboratórios com 

animais destinados ao preparo de soro, vacinas 

e outros produtos (atividades discriminadas 

entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos-

laboratoristas, técnicos de laboratórios, 

biologistas).  

25 anos  

1.3.4  DOENTES  OU  

MATERIAIS  

INFECTOCONTAGIANTES  

Trabalhos em que haja contato permanente 

com doentes ou materiais infecto-contagiantes 

(atividades discriminadas entre as do código 

2.1.3 do Anexo II: médicos-laboratoristas 

(patologistas), técnicos de laboratório, 

dentistas, enfermeiros).  

25 anos  

1.3.5  GERMES  Trabalhos nos gabinetes de autópsia, de 

anatomia e anátomohistopatologia (atividades 

discriminadas entre as do código 2.1.3 do 

Anexo II: médicos-toxicologistas, técnicos de 

laboratório de anatomopatologia ou 

histopatologia, técnicos de laboratório de 

gabinetes de necropsia, técnicos de anatomia).  

25 anos  

  

  

 

  

ANEXO IV  
  

a) Relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento dos 
Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997.  

  

  

CÓDIGO  AGENTE NOCIVO  TEMPO  DE 

EXPOSIÇAO  

1.0.0  AGENTES QUÍ MICOS  

O que determina o benefício é a presença do agente no processo 
produtivo e no meio ambiente de trabalho.  
As atividades listadas são exemplificavas nas quais pode haver a 

exposição.  
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1.0.1  

  

  

ARSÊNl0 E SEUS COMPOSTOS   

a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos;  

b) metalurgia de minérios arsenicais;  

c) utilização de hidrogênio arseniado (arsina) em sínteses orgânicas 
e no processamento de componentes eletrõnicos;  
d) fabricação e preparação de tintas e lacas;  

e) fabricação, preparação e aplicação de inceticidas, herbicidas, 
parasiticidas e raticidas com a utilização de compostos de arsênio;  
f) produção de vidros, liga de chumbo e medicamentos com a 

utilização de compostos de arsênio;   

g) conservação e curtume de pele, tratamento e preservação da 

madeira com a utilização de compostos de arsênio.  

 25 ANOS  

  

  

  

1.0.2  

  

ASBESTOS    

a) extração, processamento e manipulação de rochas 

amiantíferas;  

b) fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais 
isolantes contendo asbestos; c) fabricação de produtos de 
fibrocimento;  
d) mistura, cardagem, fiação e tecelagem de fibras de asbestos.  

 20 ANOS  

  

1.0.3  

  

BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS  

a) produção e processamento de benzeno;  

b)utilização de benzeno como matéria prima em sínteses orgânicas e na 

produção de derivados;  

c) utifzação de benzeno como insumo na extração de óleos 

vegetais e álcoois;  

d) utilização de produtos que contenham benzeno, como colas, 
tintas, vernizes, produtos gráficos e solventes;  
e) produção e utilização de clorobenzenos a derivados;  

f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;  

g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.  

 25 ANOS  

  

1.0.4  

  

BERÍLIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração, trituração e tratamento de berílio;  

b) fabricação de compostos e ligas de berílio;  

c) fabricação de tubos fluorescentes e de ampolas de raro X;  

d) fabricação de queimadores e moderadores de reatores nucleares;  

e) fabricação de vidros e porcelanas para isolantes térmicos;  

f)utilização do berílio na indústria aeroespacial.  

 25 ANOS  

  

1.0.5  BROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) fabricação e emprego do bromo e do ácido brómico.  

 25 ANOS  

1.0.6  

  

CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração, tratamento e preparação de ligas de cádmio;  

b) fabricação de compostos de cádmio;  

c) utilização de eletrodos de cádmio em soldas;  

d) utilização de cádmio no revestimento eletrolítico de metais;  

e) utilìzação de cádmio como pigmento e estabilizador na indústria do 

plástico;   

f) fabricação de eletrodos de baterias alcalinas de níquel-cádmio.  

 25 ANOS  

  

1.0.7  

  

CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS   

a) extração, fabricaçdo, beneficiamento e utilização de carvão 
mineral, piche, alcatrão, betume e breu;  
b) extração, produção e utilização de óleos minerais e parafinas;  

c) extração e utilização de antraceno e negro de fumo;  

d) produção de coque.  

 25 ANOS  
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1.0.8  

  

CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração e processamento de minério de chumbo  

b) metalurgia e fabricação de ligas e compostos de chumbo;  

c) fabricação e reformas de acumuladores elétricos;  

d) fabricação e emprego de chumbo-tetrametila e chumbo-tetrametila;  

e) fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base de compostos de 

chumbo;  

 25 ANOS  

  

 

  

f) pintura com pistola empregando tintas com pigmentos de chumbo;  

g) fabricação de objetos e artefatos de chumbo e suas ligas;  

h) vulcanização da borracha pelo litargírio ou outros compostos de 

chumbo;  

i) utilização de chumbo em processos de soldagem;  

j) fabricação de vidro, crístal e esmalte vitrificado;  

I) fabricação de pérola artificiais;  

m) fabricaçlo e utilização de aditivos à base de chumbo para a indústria 

de plásticos.    

1.0.9  

  

CLORO E SEUS COMPOSTOSTÓXICOS   

a) fabricaçlo e emprego de defensivos organoclorados;  

b) fabricação e emprego de cloroetilaminas (mostardas 

nitrogenadas);  

c) fabricação e manuseio de bifenis policlorados (PCB);  

d) fabricação e emprego de cloreto de vinil como mônomero na 
fabricação de policloreto  de vinil (PVC) e outras resinas e como 
intermediário em produções químicas ou como solvente orgânico;  
e) fabricação de policloroprene;  

f) fabricação e emprego de clorofórmio (triclorometano) e de 

tetracloreto de carbono.  

25 ANOS  

  

1.0.10  

  

CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) fabricação, emprego industrial, manipulação de cromo, acido crômico, 
bromatos e bicromatos; b) fabricaçio de liga de ferro-cromo;   
c) revestimento eletrolítico de metais e polimento de superfícies 

cromadas;   

d) pintura com pistola utilizando tinta com pigmentos de cromo;   

e) soldagem de aço inoxidável.  

25 ANOS  

  

1.0.11  

  

DISSULFETO DE CARBONO   

a) fabricação e utilizaçio de dissulfeto de carbono;  

b) fabricação de viscose e seda artificial (raiom) ;  

c) fabricaçlo e emprego de solventes, inseticidas e herbicidas 

contendo dissulfeto de carbono;  

d) fabricação de vernizes, resinas, sais de amoníaco, de 

tetracloreto de carbono, de vidros óticos e produtos téxteis com uso de 

dissulfeto de carbono.  

25 ANOS  

  

1.0.12  FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração e preparação de fósforo branco e seus compostos;  

b) fabricação e aplicação de produtos fosforados e organofosforados 

(sínteses orgânicas,  

fertilizantes e praguicidas);  

c) fabricação de munições e armamentos explosivos.  

25 ANOS  

1.0.13  IODO   

a) fabricação e emprego industrial do iodo  

25 ANOS  
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1.0.14  

  

MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS   

a) extração e beneficiamento de minérios de maganês;  

b) fabricação de liga e compostos de maganês;  

c) fabricação de pilhas secas e acumuladores;  

d) preparação de permaganato de potássio e de corantes;  

e) fabticação de vidros especiais e cerâmicas;  

f) utilização de eletrodos contendo maganês;  

g) fabricação de tinta e fertilizantes.  

25 ANOS  

  

1.0.15  

  

  

MERCURIO E SEUS COMPOSTOS   

a) extração e utilizaçio de mercúrio a fabricação de seus compostos;  

b) fabricação de espoletas com fuminato de mercúrio;  

c) fabricação de tintas com pigmento contendo mercúrio;  

d) fabricação e manutenção de aparelhos de medição e de laboratório;  

e) fabricação de lâmpadas, válvulas eletrônicas e ampolas de raio X;  

f) fabricação de minuterias, acumuladores e retificadores de corrente;  

g) utilização como agente catalítico e de eletrólisio;  

h) douração, prateamento, bronzeamento e estanhagem de espelhos e 

metais;  

i) curtimento e feltragem do couro e conservação da madeira;  

j) recuperação do mercúrio;  

l) amalgamação do zinco;  

m) tratamento a quente de amalgamas de metais;  

n) fabricação e aplicação de fungicidas  

25 ANOS  

  

  

1.0.16  NÍQUEL E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração e beneficiamento do níquel;  

b) niquelagem de metais;  

c) fabricação de acumuladores de níquel-cádmio.  

25 ANOS  

1.0.17  PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL E SEUS DERIVADOS  

a) extração, processamento, beneficiamento e atividades de 
manutenção realizadas em unidades de extração, plantas petrolíferas e 
petroquímicas.  
b) beneficiamento e aplicão de misturas asfalticas contendo 

hidrocarbonetos policiclicos.  

25 ANOS  

1.0.18  

  

SÍLICA LIVRE   

a) extração de minérios a céu aberto;  

b) beneficiamento e tratamento de produtos minerais geradora de 
poeiras contendo sílica livre cristalizada;  
c) tratamento, decapagem e limpeza de metais e fosqueamento de 

vidros com jatos de   

areia;   

d) fabricação, processamento, aplicação e recuperação de 

materiais refratários;  

e) fabricação de mós, rebolos e de pós e pastas para polimento;   

25 ANOS  

  

  f) fabricação de vidros e cerâmicas,   

g) construção de túneis;   

h) desbaste e corte a seco de materiais contendo sílica.  
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b) fabricação e recauchutagem de pneus.  

GRUPO ll – AMINAS AROMÁTICAS, AMINOBIFENILA, AURAMINA, 
AZATIOPRINA, BIS (CLORO METIL) ÉTER, 1–4 BUTANODIOL 
DIMETAN0SULFONATO (MILERAN), CICLOfOSFAMIDA, CLROAMBUCIL, 
DIETILESTILBESTROL, ACRONlTRILA, NITRONAFTILAMINA 4–DIMETIL-
AMINOAZOBENZENO, BENZOPIRENO,   
BETAPROPIOLACTONA, BISCLOROETILETER, BISCLOROMETIL 
CLOROMETILETER, DIANIZIDINA, DICLOROBENZIDINA, DIETILSULFATO, 
DIMETILSULFATO,  
ETILENOAMINA, ETILENOTIUREIA, FENACETINA, IODETO DE METILA, 
ETILNlTROSURÉIAS, METILENO-ORTOCLOROANlLINA (MOCA), 
NITROSAMINA, ORTOTOLUIDINA, OXIMETALONA, PROCARBAZINA, 
PROPANOSULTONA, 1-3- BUTADlENO, ÓXIDO DE ETILENO, 
ESTILBENZENO, DIISOCIANATO DE TOLUENO  
(TDI), CREOSOTO, 4-AMINODIFENIL, BENZIDINA, BETANAFTILAMINA, 
ESTIRENO, 1CLORO-2, 4 - NITRODIFENIL, 3 POXIPROPANO  
a) manufatura de magenta (anilina e ortotoluidina);  

b) fabrícão de fibras sintéticas;  

c) sínteses químicas;  

d) fabricação da borracha e espumas;  

e) fabricação de plásticos; f ) produção de medicamentos;  
g) operações de preservação da madeira com creosoto;  

h) esterelização de materiais cirúrgicos.  

  

  

  

  

  

2.0.0  AGENTES FÍSICOS  

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou às atividades 

descritas.  

  

2.0.1  RUÍDO exposição permanente a níveis de 

ruído acima de 90 decibéis.  

25 ANOS  

2.0.2  VIBRAÇÕES  trabalhos com 

perfuratrizes e marteletes 

pneumáticas.  

25 ANOS  

  

2.0.3  

  

RADIAÇÕES IONIZANTES  

a) exuaçlo e beneficiamento de minerais radioativos;  

b) atividades em minerações com exposição ao radônio;  

c) reaização de manutenção e supervisão em unidades de 
extração, tratamento e beneficiamento de minerais radioativos com 
exposição às radações ionìzantes;  
d) operação com reatores nucleares ou com fontes radioativas; .  

e) trabalhos realizados com exposição aos raios Alfa, Beta, Gama e 
X, aos nêutrons e às substâncias radioativas para fins industriais, 
terapêuticos e diagnósticos; f) fabrìcação e manipulação de produtos 
radioativos;  
g) pesquisas e estudos com radiações ionizantes em laboratórios.  

25 ANOS  

  

  

2.0.4  TEMPERATURAS ANORMAIS   

trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância 

estabelecidos na NR.15, da Portaria n° 3.214/78.  

25 ANOS  

2.0.5  PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL   

a) trabalhos em caixões ou câmaras hiperbáricas;  

b) trabalhos em tubulões ou túnesis sob ar comprumido;  

c) operações de mergulho com o uso de escafandros ou outros 

equipamentos.  

25 ANOS  

3.0.0  BIOLÓGICOS  

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividade relacionadas.  
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3.0.1  

  

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECCIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS  

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com 
pacientes portadores de doenças infesto contagiosas ou com manuseio 
de materiais ontaminados;  
b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o 
preparo de soro, vacinas e outros produto,  

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anatomo-

histologia;  

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de 

animais deteriorados;  

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;  

f) esvaziamento de biodigestores;  

g) coleta e industrialização do lixo.  

25 ANOS  

  

  

  

 

ANEXO V  
  

a) Relação dos agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física que consta do Anexo IV do Regulamento da 
Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.  
 

CÓDIGO  

  

AGENTE NOCIVO  TEMPO  DE 

EXPOSIÇÃO  

1.0.0  

  

  

AGENTES QUÍMICOS   

O que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao 
agente nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo 
produtivo, em nível de concentração superior aos limites de tolerância 
estabelecidos. (Redação dada pelo Decreto, nº 3.265, de 1999)  
O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, 

nas quais pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo 

Decreto, nº 3.265, de 1999)  

1.0.1  

  

  

  

ARSÊNIO E SEUS COMPOSTOS   

a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos;  

b) metalurgia de minérios arsenicais;  

c) utilização de hidrogênio arseniado (arsina) em 
sínteses orgânicas e no processamento de  
componentes eletrônicos;  d) fabricação e preparação 
de tintas e lacas;  
e) fabricação, preparação e aplicação de 
inseticidas, herbicidas, parasiticidas e raticidas com a 
utilização de compostos de arsênio;  
f) produção de vidros, ligas de chumbo e 
medicamentos com a utilização de compostos de 
arsênio;  
g) conservação e curtume de peles, tratamento e 

preservação da madeira com a utilização de compostos 

de arsênio.  

25 ANOS  

  

  

  

1.0.2  

  

  

ASBESTOS   

a) extração, processamento e manipulação de 

rochas amiantíferas;  

b) fabricação de guarnições para freios, 
embreagens e materiais isolantes contendo asbestos;  
c) fabricação de produtos de fibrocimento;  

d) mistura, cardagem, fiação e tecelagem de 

fibras de asbestos.  

20 ANOS  

  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3265.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3265.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3265.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3265.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3265.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3265.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3265.htm#art2
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1.0.3  

  

  

  

BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) produção e processamento de benzeno;  

b) utilização de benzeno como matéria-prima em 
sínteses orgânicas e na produção de derivados;  
c) utilização de benzeno como insumo na 
extração de óleos vegetais  e álcoois;  
d) utilização de produtos que contenham 
benzeno, como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos 
e solventes;  
e) produção e utilização de clorobenzenos e 

derivados;  

f) fabricação e vulcanização de artefatos de 

borracha;  

g) fabricação e recauchutagem de pneumáticos.  

25 ANOS  

  

  

  

1.0.4  

  

  

BERÍLIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração, trituração e tratamento de berílio;  

b) fabricação de compostos e ligas de berílio;  

c) fabricação de tubos fluorescentes e de ampolas de 

raio X;  

d) fabricação de queim  

f) utilização do berílio na indústria aeroespacial.  

25 ANOS  

  

  

1.0.5  

  

BROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) fabricação e emprego do bromo e do ácido brômico.  

25 ANOS  

  

1.0.6  

  

  

CÁDMIO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração, tratamento e preparação de ligas de 

cádmio;  

b) fabricação de compostos de cádmio;  

c) utilização de eletrodos de cádmio em soldas;  

d) utilização de cádmio no revestimento 

eletrolítico de metais;  

e) utilização de cádmio como pigmento e 
estabilizador na indústria do plástico;  
f) fabricação de eletrodos de baterias alcalinas de 

níquel-cádmio.  

25 ANOS  

  

  

1.0.7  

  

  

CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS   

a) extração, fabricação, beneficiamento e 
utilização de carvão mineral, piche, alcatrão, betume e 
breu;  
b) extração, produção e utilização de óleos 

minerais e parafinas;  

c) extração e utilização de antraceno e negro de 

fumo;  

d) produção de coque.  

25 ANOS  

  

  

1.0.8  

  

  

CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração e processamento de minério de 

chumbo;  

b) metalurgia e fabricação de ligas e compostos 

de chumbo;  

c) fabricação e reformas de acumuladores 

elétricos;  

d) fabricação e emprego de chumbo-tetraetila e 
chumbo- tetrametila;  
e) fabricação de tintas, esmaltes e vernizes à base 

de compostos de  

25 ANOS  
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chumbo;  

f) pintura com pistola empregando tintas com 

pigmentos de chumbo;  

g) fabricação de objetos e artefatos de chumbo e 

suas ligas;  

h) vulcanização da borracha pelo litargírio ou 
outros compostos de chumbo;  
i) utilização de chumbo em processos de 

soldagem;  

j) fabricação de vidro, cristal e esmalte 

vitrificado;  

l) fabricação de pérolas artificiais;  

m) fabricação e utilização de aditivos à base de 

chumbo para a indústria de plásticos.  

  

  

1.0.9  

  

  

  

CLORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) fabricação e emprego de defensivos 

organoclorados;  

b) fabricação e emprego de cloroetilaminas 

(mostardas nitrogenadas);  

c) fabricação e manuseio de bifenis policlorados 

(PCB);  

d) fabricação e emprego de cloreto de vinil como 
monômero na fabricação de policloreto de vinil (PVC) e 
outras resinas e como intermediário em produções 
químicas ou como solvente orgânico; e) fabricação de 
policloroprene;  
f) fabricação e emprego de clorofórmio 

(triclorometano) e de  tetracloreto de carbono.  

25 ANOS  

  

  

  

1.0.10  

  

  

CROMO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) fabricação, emprego industrial, manipulação de 
cromo, ácido crômico, cromatos e bicromatos;  
b) fabricação de ligas de ferro-cromo;  

c) revestimento eletrolítico de metais e polimento 
de superfícies  cromadas;  
d) pintura com pistola utilizando tintas com 

pigmentos de cromo;  

e) soldagem de aço inoxidável.  

25 ANOS  

  

  

1.0.11  

  

  

DISSULFETO DE CARBONO   

a) fabricação e utilização de dissulfeto de 

carbono;  

b) fabricação de viscose e seda artificial (raiom) ;  

c) fabricação e emprego de solventes, inseticidas 
e herbicidas contendo dissulfeto de carbono;  
d) fabricação de vernizes, resinas, sais de 

amoníaco, de tetracloreto de carbono, de vidros óticos  

e produtos têxteis com uso de dissulfeto de carbono.  

25 ANOS  

  

  

1.0.12  

  

FÓSFORO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração e preparação de fósforo branco e seus 

compostos;  

b) fabricação e aplicação de produtos fosforados e 

organofosforados  

(sínteses orgânicas, fertilizantes e praguicidas);  

c) fabricação de munições e armamentos explosivos.  

25 ANOS  

  

1.0.13  

  

IODO   

a) fabricação e emprego industrial do iodo.  

25 ANOS  
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1.0.14  

  

  

MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS   

a) extração e beneficiamento de minérios de manganês;  

b) fabricação de ligas e compostos de manganês;  

c) fabricação de pilhas secas e acumuladores;  

d) preparação de permanganato de potássio e de 

corantes;  

e) fabricação de vidros especiais e cerâmicas;  

f) utilização de eletrodos contendo manganês;  

g) fabricação de tintas e fertilizantes.  

25 ANOS  

  

  

1.0.15  

  

  

  

  

MERCÚRIO E SEUS COMPOSTOS   

a) extração e utilização de mercúrio e fabricação 

de seus compostos;  

b) fabricação de espoletas com fulminato de 

mercúrio;  

c) fabricação de tintas com pigmento contendo 

mercúrio;  

d) fabricação e manutenção de aparelhos de 

medição e de laboratório;  

e) fabricação de lâmpadas, válvulas eletrônicas e 

ampolas de raio X;  

f) fabricação de minuterias, acumuladores e 

retificadores de corrente;  

g) utilização como agente catalítico e de 

eletrólise;  

h) douração, prateamento, bronzeamento e 
estanhagem de espelhos e metais;  
i) curtimento e feltragem do couro e conservação 

da madeira;  

j) recuperação do mercúrio;  

l) amalgamação do zinco.  

m) tratamento a quente de amálgamas de metais;  

n) fabricação e aplicação de fungicidas.  

25 ANOS  

  

  

  

  

1.0.16  

  

NÍQUEL E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS   

a) extração e beneficiamento do níquel;  

b) niquelagem de metais;  

c) fabricação de acumuladores de níquel-cádmio.  

25 ANOS  

  

1.0.17  

  

  

PETRÓLEO, XISTO BETUMINOSO, GÁS NATURAL E SEUS  

DERIVADOS   

a) extração, processamento, beneficiamento e 
atividades de manutenção realizadas em unidades  de 
extração, plantas petrolíferas e petroquímicas;  
b) beneficiamento e aplicação de misturas 

asfálticas contendo hidrocarbonetos policíclicos.  

25 ANOS  

  

  

1.0.18  

  

SÍLICA LIVRE   

a) extração de minérios a céu aberto;  

b) beneficiamento e tratamento de produtos 
minerais geradores de poeiras contendo sílica livre 
cristalizada;  
c) tratamento, decapagem e limpeza de metais e 

fosqueamento de   

25 ANOS  
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vidros com jatos de areia;  

d) fabricação, processamento, aplicação e 
recuperação de materiais refratários;  
e) fabricação de mós, rebolos e de pós e pastas 

para polimento;  

f) fabricação de vidros e cerâmicas;  

g) construção de túneis;  

h) desbaste e corte a seco de materiais contendo 

sílica.  

   

  

1.0.19  

  

  

  

  

  

  

  

OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS   

GRUPO I - ESTIRENO; BUTADIENO-ESTIRENO; 
ACRILONITRILA; 1-3 BUTADIENO; CLOROPRENO; 
MERCAPTANOS, n-HEXANO, DIISOCIANATO DE 
TOLUENO (TDI); AMINAS AROMÁTICAS  
a) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;  

b) fabricação e recauchutagem de pneus.  

 GRUPO  II  -  AMINAS  AROMÁTICAS, 

AMINOBIFENILA,  

AURAMINA, AZATIOPRINA, BIS (CLORO METIL) ÉTER, 1-4  

 BUTANODIOL,  DIMETANOSULFONATO  (MILERAN),  

CICLOFOSFAMIDA, CLOROAMBUCIL, DIETILESTIL-

BESTROL,   

ACRONITRILA, NITRONAFTILAMINA 4-
DIMETILAMINOAZOBENZENO, BENZOPIRENO, BETA-
PROPIOLACTONA, BISCLOROETILETER, 
BISCLOROMETIL, CLOROMETILETER, DIANIZIDINA, 
DICLOROBENZIDINA, DIETILSULFATO, 
DIMETILSULFATO, ETILENOAMINA, ETILENOTIUREIA,   
FENACETINA, IODETO DE METILA, ETILNITROSURÉIAS, 
METILENO-ORTOCLOROANILINA (MOCA), 
NITROSAMINA, ORTOTOLUIDINA, OXIME-TALONA, 
PROCARBAZINA, PROPANOSULTONA, 1-3-BUTADIENO, 
ÓXIDO DE ETILENO, ESTILBENZENO, DIISOCIANATO DE 
TOLUENO TDI), CREOSOTO,  
 (4-AMINODIFENIL, BENZIDINA, BETANAFTILAMINA, 
ESTIRENO, 1-CLORO-2, 4 - NITRODIFENIL, 3-POXIPRO-
PANO  

a) manufatura de magenta (anilina e 

ortotoluidina);  

b) fabricação de fibras sintéticas;  

c) sínteses químicas;  

d) fabricação da borracha e espumas;  

e) fabricação de plásticos; f ) produção de 
medicamentos;  
g) operações de preservação da madeira com creosoto;  

h) esterilização de materiais cirúrgicos.  

 25 ANOS  

  

  

  

  

  

  

  

2.0.0  

  

AGENTES FÍSICOS  

Exposição acima dos limites de tolerância especificados ou 

às atividades descritas.  

 

2.0.1   RUÍDO   

a) exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) 

superiores a 85 dB(A). (Redação dada pelo Decreto nº 

4.882, de 2003)  

   

25 ANOS  

  

2.0.2  

  

VIBRAÇÕES   

a) trabalhos com perfuratrizes e marteletes 

pneumáticos.  

 25 ANOS  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
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2.0.3  

  

  

  

RADIAÇÕES IONIZANTES   

a) extração e beneficiamento de minerais 

radioativos;  

b) atividades em minerações com exposição ao 

radônio;  

c) realização de manutenção e supervisão em 
unidades de extração, tratamento e beneficiamento de 
minerais radioativos com exposição  às radiações 
ionizantes;  
d) operações com reatores nucleares ou com 

fontes radioativas;  

e) trabalhos realizados com exposição aos raios 
Alfa, Beta, Gama e X, aos nêutrons e às substâncias 
radioativas para fins industriais, terapêuticos e 
diagnósticos;  
f) fabricação e manipulação de produtos 

radioativos;  

g) pesquisas e estudos com radiações ionizantes 

em laboratórios.  

 25 ANOS  

  

  

  

2.0.4  

  

TEMPERATURAS ANORMAIS   

a) trabalhos com exposição ao calor acima dos limites 

de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria no 

3.214/78.  

 25 ANOS  

  

2.0.5   PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL   

a) trabalhos em caixões ou câmaras hiperbáricas;  

b) trabalhos em tubulões ou túneis sob ar 

comprimido;  

c) operações de mergulho com o uso de 

escafandros ou outros equipamentos .  

 25 

AN

OS   

3.0.0  

  

BIOLÓGICOS  

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades 

relacionadas.  

 

3.0.1  

  

  

  

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-

CONTAGIOSOS  

VIVOS E SUAS TOXINAS (Redação dada pelo Decreto nº 

4.882, de  

2003)  

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em 
contato com pacientes portadores de doenças infecto-
contagiosas ou com manuseio de materiais  
contaminados;  
b) trabalhos com animais infectados para 
tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros 
produtos;  
c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de 

anatomia e anátomo-histologia;  

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação 
de resíduos de  animais deteriorados;  
e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de 

esgoto;  

f) esvaziamento de biodigestores;  

g) coleta e industrialização do lixo.  

 25 ANOS  

  

  

  

  

4.0.0  ASSOCIAÇÃO DE AGENTES (Redação dada pelo Decreto nº 

4.882, de 2003)  

 

 Nas associações de agentes que estejam acima do nível de tolerância, será 

considerado o  

enquadramento relativo ao que exigir menor tempo de exposição. (Redação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
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dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003)  

4.0.1  

  

FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS   

a) mineração subterrânea cujas atividades sejam 

exercidas afastadas das frentes de produção.  

20 ANOS  

  

4.0.2  

  

FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS   

a) trabalhos em atividades permanentes no subsolo de 

minerações subterrâneas em frente de produção.  

15 ANOS  

  

  

 
ANEXO VI  

Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP  
 

  

I - SEÇÃO DE DADOS ADMINISTRATIVOS  

1 - CNPJ do Órgão  2 - Nome do Órgão  

3 - Nome do Servidor  4 - SR/PDH/NA  5 - CPF  

6 - Data do Nascimento  7 - Sexo (F/M)  8 - Data de Admissão  

9 - Comunicações de Acidente do Trabalho - CAT Registrada  

9.1 - Data do Registro  9.2 - Número da CAT  9.1 - Data do Registro  9.2 - Número da CAT 

    

    

    

    

    

10 - Lotação e Atribuição  

10.1 - Período  10.2 - CNPJ  10.3 - Setor  10.4 - Cargo  10.5 - Função  

__/__/__ a __/__/__          

__/__/__ a __/__/__          

__/__/__ a __/__/__          

__/__/__ a __/__/__          

11 – Profissiografia  

11.1 - Período  11.2 - Descrições das Atividades  

__/__/__ a __/__/__    

__/__/__ a __/__/__    

__/__/__ a __/__/__    

__/__/__ a __/__/__    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4882.htm#art2
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__/__/__ a __/__/__    

__/__/__ a __/__/__    

II - SEÇÃO DE REGISTROS AMBIENTAIS  

12 - Exposição a Fatores de Riscos  

12.1 - Período  
12.2 -  
Tipo  

12.3 - Fator 
de  
Risco  

12.4 -  
Itens./Conc 

12.5 - 
Técnica  
Utilizada  

12.6 -  
EPC  
Eficaz  
(S/N)  

12.7 - 
EPI  
Eficaz  
(S/N)  

12.8 - CA  
EPI  

 

__/__/__ a __/__/__                

__/__/__ a __/__/__                

__/__/__ a __/__/__                

__/__/__ a __/__/__                

__/__/__ a __/__/__                

__/__/__ a __/__/__                

13 - RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS  

13.1 - Período  13.2 - CPF  
13.3 - Registro  
Conselho de Classe  

 13.4  Nome  do  Profissional  
Legalmente Habilitado  

__/__/__ a __/__/__     

__/__/__ a __/__/__     

__/__/__ a __/__/__     

__/__/__ a __/__/__     

__/__/__ a __/__/__     

III - SEÇÃO DE RESULTADOS DE MONITORAÇÃO BIOLÓGICA  

14 - Exames Médicos Clínicos e Complementares (Quadros I e II, da NR-07)  

14.1 - Data  14.2 - Tipo  14.3 - Natureza 
14.4 - Exame  
(R/S)  

 14.5  -  Indicação  de  
Resultados  

__/__/___      

(   ) Normal  (   ) Alterado  
(   ) Estável  
(   ) Agravamento  
(   ) Ocupacional  
(   ) Não Ocupacional  

__/__/___      

(   ) Normal  (   ) Alterado  
(   ) Estável  
(   ) Agravamento  
(   ) Ocupacional  
(   ) Não Ocupacional  
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__/__/___      

(   ) Normal  (   ) Alterado  
(   ) Estável  
(   ) Agravamento  
(   ) Ocupacional  
(   ) Não Ocupacional  

__/__/___      

(   ) Normal  (   ) Alterado  
(   ) Estável  
(   ) Agravamento  
(   ) Ocupacional  
(   ) Não Ocupacional  

15 - Responsável pela Monitoração Biológica  

15.1 - Período  15.2 - CPF  
15.3 Registro  
Conselho de Classe  

15.4 - Nome do Profissional  
Legalmente Habilitado  

__/__/___        

__/__/___        

__/__/___        

__/__/___        

__/__/___        

 

IV - RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES  

Declaramos, para todos os fins de direito, que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram 
transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de 
responsabilidade do órgão.  
É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas neste documento constitui crime de falsificação de 
documento público, nos termos do artigo 297 do Código Penal e, também, que tais informações são de caráter 
privativo do servidor, constituindo crime, nos termos da Lei no 9.029, de 13 de abril de 1995, práticas 
discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, 
ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes.  

16 - Data Emissão PPP  17 - Representante Legal do Órgão  

____/___/___  

17.1 - CPF 17.2 - Nome 

(Carimbo)  
_____________________________  

(Assinatura)  

OBSERVAÇÕES  

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO  
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CAMPO   DESCRIÇÃO   INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO  

   

 SEÇÃO I   SEÇÃO DE DADOS ADMINISTRATIVOS  

   

1  CNPJ do Órgão  

CNPJ relativo ao estabelecimento escolhido como domicílio 
 tributário,  no  formato XXXXXXXX/XXXX-XX.  

2  Nome do Órgão  Até 60 (sessenta) caracteres alfanuméricos.  

3  Nome do Servidor  Até 60 (sessenta) caracteres alfabéticos.  

4  SR/PDH/NA  
SR - Servidor Reabilitado; PDH - Portador de Deficiência 
Habilitado; NA - Não Aplicável.  

5  CPF  

Número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, com 11 (onze) 
caracteres numéricos, no formato XXX.XXX.XXX-XX.  

6  Data do Nascimento  No formato DD/MM/AAAA.  

7  SEXO (F/M)  F - Feminino; M - Masculino.  

8  Data de Admissão  No formato DD/MM/AAAA.  

9  
Comunicações de Acidente de 
Trabalho - CAT Registrada  

Informações sobre as Comunicações de Acidente do Trabalho 
registradas no órgão, nos termos do art. 22 da Lei no 8.213, de 
24 de julho de 1991, do art. 169 da CLT, do art. 336 do RPS, 
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, do item 
7.4.8, alínea “a” da NR-07 do MTE e dos itens 4.3.1 e 6.1.2 do 
Anexo 13-A da NR-15 do MTE, disciplinado pela Portaria MPAS 
no 5.817, de 6 de outubro de 1999, que aprova o Manual de 
Instruções para Preenchimento da CAT.  

9.1  Data do Registro  No formato DD/MM/AAAA.  

9.2  Número da CAT  

Com 13 (treze) caracteres numéricos, com formato  
XXXXXXXXXX-X/XX.  
Os dois últimos caracteres correspondem a um número 
sequencial relativo ao mesmo acidente, identificado por CNPJ e 
data do acidente.  

10  Lotação e Atribuição  

Informações sobre o histórico de lotação e atribuições do 
servidor, por período.  
A alteração de qualquer um dos campos - 10.2 a 10.4 - implica, 
obrigatoriamente, a criação de nova linha, com discriminação 
do período, repetindo as informações que não foram alteradas.  

10.1  Período  

Data de início e data de fim do período, ambas no formato 
DD/MM/AAAA.  
No caso de servidor ativo, a data de fim do último período não 
deverá ser preenchida.  

10.2  Setor  

Unidade administrativa na estrutura organizacional do órgão, 
onde o servidor exerce suas atividades laborais.  

10.3  Cargo  Cargo efetivo do servidor..  

10.4  Função  Unidade administrativa na estrutura organizacional  
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  do órgão, onde o servidor tenha atribuição de chefia, 
coordenação, supervisão ou gerência.  
Quando inexistente a função, preencher com NA - Não 
Aplicável.  

11  Profissiografia  

Informações sobre a profissiografia do servidor, por período.  
A alteração do campo 11.2 implica, obrigatoriamente, a criação 
de nova linha, com discriminação do período.  

11.1  Período  

Data de início e data de fim do período, ambas no formato 
DD/MM/AAAA.  
No caso de servidor ativo, a data de fim do último período não 
deverá ser preenchida.  

11.2  Descrição das Atividades  

Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo 
servidor, por força do poder de comando a que se submete.  
As atividades deverão ser descritas com exatidão, e de forma 
sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal.  

  

SEÇÃO II   SEÇÃO DE REGISTROS AMBIENTAIS  

  

12  Exposição a Fatores de Riscos  

Informações sobre a exposição do servidor a fatores de riscos 
ambientais, por período, ainda que estejam neutralizados, 
atenuados ou exista proteção eficaz. Facultativamente, 
também poderão ser indicados os fatores de riscos 
ergonômicos e mecânicos.  
A alteração de qualquer um dos campos - 12.2 a 12.8 - implica, 
obrigatoriamente, a criação de nova linha, com discriminação 
do período, repetindo as informações que não foram alteradas.  

12.1  Período  

Data de início e data de fim do período, ambas no formato 
DD/MM/AAAA.  
No caso de servidor ativo, a data de fim do último período não 
deverá ser preenchida.  

12.2  Tipo  

F - Físico; Q - Químico; B - Biológico; E - 
Ergonômico/Psicossocial, M - Mecânico/de Acidente, conforme 
classificação adotada pelo Ministério da Saúde, em “Doenças 
Relacionadas ao Trabalho: Manual de Procedimentos para os 
Serviços de Saúde”, de 2001.  
A indicação do Tipo “E” e “M” é facultativa.  
O que determina a associação de agentes é a superposição de 
períodos com fatores de risco diferentes.  

12.3  Fator de Risco  

Descrição do fator de risco.  
Em se tratando do Tipo “Q”, deverá ser informado o nome da 
substância ativa, não sendo aceitas citações de nomes 
comerciais.  
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12.4  Intensidade / Concentração  

Intensidade ou Concentração, dependendo do tipo de agente.  
Caso o fator de risco não seja passível de  

 

  mensuração, preencher com NA - Não Aplicável.  

12.5  Técnica Utilizada  

Técnica utilizada para apuração do item 12.4.  
Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, 
preencher com NA - Não Aplicável.  

12.6  EPC Eficaz (S/N)  

S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a eliminação ou 
a neutralização, com base no informado nos itens 12.2 a 12.5, 
assegurada as condições de funcionamento do EPC ao longo do 
tempo, conforme especificação técnica do fabricante e 
respectivo plano de manutenção.  

12.7  EPI Eficaz (S/N)  

S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, 
com base no informado nos itens 12.2 a 12.5, observado o 
disposto na NR-06 do MTE, assegurada a observância:  

1- da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR09 do 
MTE (medidas de proteção coletiva, medidas de caráter 
administrativo ou de organização do trabalho e utilização de 
EPI, nesta ordem, admitindose a utilização de EPI somente em 
situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade 
à implementação do EPC, ou ainda em caráter complementar 
ou emergencial);  

2- das condições de funcionamento do EPI ao longo do 
tempo, conforme especificação técnica do fabricante ajustada 
às condições de campo;  

3- do prazo de validade, conforme Certificado de 
Aprovação do MTE;  

4- da periodicidade de troca definida pelos programas 
ambientais, devendo esta ser comprovada mediante recibo; e  

5- dos meios de higienização.  

12.8  C.A. EPI  

Número do Certificado de Aprovação do MTE para o 
Equipamento de Proteção Individual referido no campo 154.7, 
com 5 (cinco) caracteres numéricos. Caso não seja utilizado EPI, 
preencher com NA - Não Aplicável.  

13  
Responsável pelos Registros 
Ambientais  

Informações sobre os responsáveis pelos registros ambientais, 
por período.  

13.1  Período  

Data de início e data de fim do período, ambas no formato 
DD/MM/AAAA.  
No caso de servidor ativo sem alteração do responsável, a data 
de fim do último período não deverá ser preenchida.  

13.2  CPF  

Número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, com 11 (onze) 
caracteres numéricos, no formato XXX.XXX.XXX-XX.  
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13.3  Registro Conselho de Classe  

Número do registro profissional no Conselho de Classe, com 9 
(nove) caracteres alfanuméricos, no formato XXXXXX-X/XX ou 
XXXXXXX/XX. A parte “-X” corresponde à D – Definitivo ou P – 
Provisório.  
A parte “/XX” deve ser preenchida com a UF, com 2  

 

  (dois) caracteres alfabéticos.  
A parte numérica deverá ser completada com zeros à esquerda.  

13.4  
 Nome  do  Profissional  
Legalmente Habilitado  

Até 60 (sessenta) caracteres alfabéticos.  

  

 SEÇÃO DE RESULTADOS DE  

SEÇÃO III  

MONITORAÇÃO BIOLÓGICA  

 

 

14  
Exames Médicos Clínicos e 
Complementares  

Informações sobre os exames médicos obrigatórios, clínicos e 
complementares, realizados para o servidor, constantes nos 
Quadros I e II, da NR-07 do MTE.  

14.1  Data  No formato DD/MM/AAAA.  

14.2  Tipo  
A - Admissional; P - Periódico; R - Retorno ao Trabalho; M - 
Mudança de Função; D - Demissional.  

14.3  Natureza  

Natureza do exame realizado.  
No caso dos exames relacionados no Quadro I da NR-07, do 
MTE, deverá ser especificada a análise realizada, além do 
material biológico coletado.  

14.4  Exame (R/S)  R - Referencial; S - Sequencial.  

14.5  Indicação de Resultados  

Preencher Normal ou Alterado.  
Só deve ser preenchido Estável ou Agravamento no caso de 
Alterado em exame Sequencial.  
Só deve ser preenchido Ocupacional ou Não Ocupacional no 
caso de Agravamento.  
Observação: No caso de Natureza do Exame “Audiometria”, a 
alteração unilateral poderá ser classificada como ocupacional 
apesar da maioria das alterações ocupacionais serem 
constatadas bilateralmente.  

15  
Responsável pela Monitoração 
Biológica  

Informações sobre os responsáveis pela monitoração biológica, 
por período.  

15.1  Período  

Data de início e data de fim do período, ambas no formato 
DD/MM/AAAA.  
No caso de servidor ativo sem alteração do responsável, a data 
de fim do último período não deverá ser preenchida.  
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15.2  CPF  

Número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, com 11 (onze) 
caracteres numéricos, no formato XXX.XXX.XXX-XX.  

15.3  Registro Conselho de Classe  

Número do registro profissional no Conselho de Classe, com 9 
(nove) caracteres alfanuméricos, no formato XXXXXX-X/XX ou 
XXXXXXX/XX. A parte “-X” corresponde à D - Definitivo ou P - 
Provisório.  
A parte “/XX” deve ser preenchida com a UF, com 2 (dois) 
caracteres alfabéticos.  
A parte numérica deverá ser completada com zeros à esquerda.  

15.4  
 Nome  do  Profissional  
Legalmente Habilitado  

Até 60 (sessenta) caracteres alfabéticos.  

  

SEÇÃO IV   RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES  

  

16  
DATA DE EMISSÃO DO  
PPP  

Data em que o PPP é impresso e assinado pelos responsáveis, 
no formato DD/MM/AAAA.  

17  REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

Informações sobre o Representante Legal da empresa, com 
poderes específicos outorgados por procuração.  

17.1  CPF  

Número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, com 11 (onze) 
caracteres numéricos, no formato XXX.XXX.XXX-XX.  

17.2  Nome  Até 60 (sessenta) caracteres alfabéticos. 

  Carimbo e Assinatura  
Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal.  

  Observações  

Devem ser incluídas neste campo, informações necessárias à 
análise do PPP, bem como facilitadoras do requerimento do 
benefício, como, por exemplo, esclarecimento sobre alteração 
de razão social da empresa, no caso de sucessora ou indicador 
de empresa pertencente a grupo econômico.  

Observação: É facultada a inclusão de informações complementares ou adicionais ao PPP.  
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ANEXO VII 
Laudo Técnico das Condições Ambientais Do Trabalho – LTCAT 

  

 1. EMPRESA    

• Nome:     

• Atividade:    

• Código da Atividade:   

• Grau de Risco:   

• Número de Funcionários:   

• CNPJ:  

  

2. ENDEREÇO   

• Rua:   

• Cidade:   

• Estado:   

• CEP:   

•  Fone:   

  

3. ATIVIDADE DA EMPRESA  

  

4. DESCRIÇÃO AMBIENTAL DO SETOR  

  

5. CARGO/FUNÇÃO DOS OCUPANTES DO SETOR  

  

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  

  

7. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE NOCIVO  

  

8. EXPOSIÇÃO  

  

9. AVALIAÇÃO QUALITATIVA E OU QUANTITATIVA DOS RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS  

  

10. METODOLOGIA E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS   
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11. TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL EXISTENTES  

  

12. CONCLUSÃO TÉCNICA  

  

13. RECOMENDAÇÕES   

  

14. ASSINATURA DO PROFISSIONAL  

  

15. DATA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL  

  

  

 

Orientações Gerais para Elaboração do LTCAT  

  

1. EMPRESA    

•  Dados da empresa.  

  

2. SETOR   

• Setor de trabalho, descrição dos locais e dos serviços realizados em cada;   

• Condições ambientais do local de trabalho.  

  

3. AGENTE NOCIVO   

• Registro do (s) agente (s) nocivo (s) na Legislação Previdenciária;   

• Localização das possíveis fontes geradoras;   

• Concentração, intensidade do agente nocivo.  

  

4. EXPOSIÇÃO   

• Via e periodicidade de exposição ao agente nocivo;   

• Duração do trabalho que exponha o servidor aos agentes nocivos e nominação dos  expostos.  

  

5. METODOLOGIA   

•  Citar os métodos, técnica, materiais, aparelhagem e equipamentos (com seus devidos 
certificados de calibração) utilizados na avaliação ambiental.  

  

6. TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL   

•  Informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a  intensidade do 
agente agressivo a limites de tolerância.  
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7. CONCLUSÃO   

•  A conclusão do perito deve conter informação, clara e objetiva, se os agentes nocivos   são, ou 
não, prejudiciais à saúde ou à integridade física do servidor.   

  

8. RECOMENDAÇÕES   

 •  Citar as recomendações que devem ser adotadas pelo respectivo estabelecimento a fim de 
eliminar ou minimizar os riscos ambientais existentes.  

  

9. DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL  

  

10. OBSERVAÇÕES   

• Observação 1 - O LTCAT deverá ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho, 
com o respectivo número da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA ou por médico do trabalho, indicando os registros 
profissionais para ambos.  

• Observação 2 - O LTCAT deverá ser atualizado pelo menos uma vez ao ano e sempre que 
ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização.  

• Observação 3 - São consideradas alterações no ambiente de trabalho ou em sua 
organização, entre outras, aquelas decorrentes de:   

I. mudança de layout;   

II. substituição de máquinas ou equipamentos; 

III. adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva;   

IV. alcance dos níveis de ação estabelecidos no subitem 9.3.6 da NR-09, aprovada pela Portaria nº  

3.214, de 8 de junho de 1978, do MTE, se aplicável; e 

    

V. extinção do pagamento do adicional de insalubridade.  
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 13 DE ABRIL DE 2015 
Publicada no DOU de 17/04/2015 

 
Estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Federal - Sipec sobre o regime de previdência complementar de que trata a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 
2012. 

 
O SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso III do art. 26 do Anexo I ao Decreto nº 8.189, de 21 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no art. 40 da 
Constituição Federal, na Lei n° 12.618, de 30 de abril de 2012, noDecreto n° 7.808, de 20 de setembro de 2012  
 
resolve: 
 
Art. 1º Estabelecer orientações aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec 
quanto aos procedimentos a serem adotados no que tange ao regime de previdência complementar instituído pela Lei nº 12.618, de 
30 de abril de 2012. 

CAPÍTULO I 
 

DA APLICAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
 

Seção I 
 

Do ingresso de novos servidores 
 
Art. 2º Estão sujeitos ao regime de previdência complementar de que trata a Lei nº 12.618, de 2012: 
 
I - os servidores públicos federais que tenham ingressado ou venham a ingressar em cargo público efetivo do Poder Executivo Federal 
a partir de 4 de fevereiro de 2013; 
 
II - os servidores públicos federais egressos de órgãos ou entidades de quaisquer dos entes da federação que tenham ingressado ou 
venham a ingressar em cargo público efetivo do Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013;  
 
III - os servidores públicos federais egressos das carreiras militares que tenham ingressado ou venham a ingressar em cargo público 
efetivo do Poder Executivo Federal após 4 de fevereiro de 2013; e  
 
IV - os servidores antes integrantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que tenham 
ingressado ou venham a ingressar em cargo público efetivo no Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013. 
 
§ 1º Consideram-se, para os fins de que trata esta Orientação Normativa: 
 
a) servidores egressos de outros entes da federação, de que trata o inciso II deste artigo, aqueles oriundos de órgãos ou entidades 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios que passaram a ocupar cargo público efetivo do Poder Executivo Federal; e 
 
b) servidores públicos egressos de carreiras militares, de que trata o inciso III deste artigo, aqueles que foram membros das Forças 
Armadas, das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros Militares. 
 
§ 2º O disposto nos incisos II, III e IV deste artigo aplica-se inclusive aos servidores que tenham tomado posse no respectivo órgão ou 
entidade federal sem solução de continuidade com o vínculo anterior. 
 
§ 3º Os servidores de que tratam os incisos I a IV terão suas contribuições previdenciárias submetidas ao limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.  

Seção II 
 

Do benefício especial 
 
Art. 3º Será devido benefício especial, conforme estabelecido no art. 3º, inciso II, § 1ºda Lei nº 12.618, de 2012, ao servidor detentor 
de cargo público efetivo no Poder Executivo Federal que tenha ingressado no serviço público federal anteriormente a 4 de fevereiro 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/12618_12.html
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8189.htm
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CF88/Titulo_3.html#art40
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/12618_12.html
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7808.htm
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/12618_12.html
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/12618_12.html
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_02_15.html#art2incII
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_02_15.html#art2incIII
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_02_15.html#art2incII
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_02_15.html#art2incIII
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_02_15.html#art2incIV
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_02_15.html#art2incI
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/12618_12.html#art3
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/12618_12.html#art3incII
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/Legis/Leis/12618_12.html#art3p1
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de 2013, e que tenha optado pela migração para o regime de previdência complementar, nos termos do § 16 do art. 40 da 
Constituição Federal. 
 
§ 1º O benefício especial, a ser pago pelo órgão competente da União, será devido por ocasião da concessão de aposentadoria ao 
servidor, inclusive por invalidez, ou pensão por morte pelo próprio regime 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. 
 
§ 2º O benefício especial de que trata o  será devido também ao servidor público titular de cargo efetivo no Poder Executivo Federal, 
oriundo, sem descontinuidade, de cargo público estatutário de outro ente da federação que não tenha instituído o respectivo regime 
de previdência complementar e que tenha ingressado em cargo público efetivo federal a partir de 4 de fevereiro de 2013.  
 
§3º Não se aplica aos servidores egressos de carreiras militares o direito ao benefício especial de que trata o § 2º, quando ocorrer 
migração para o regime de previdência complementar na condição de servidor detentor de cargo efetivo. 

CAPÍTULO II 
 

DOS PROCEDIMENTOS 
 
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 artigosujeitará 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 noart. 8º desta Orientação Normativa.  
 
Art. 5º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS (teto do RGPS), de 
que trata o art. 201 da Constituição, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social dos 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CF88/Titulo_3.html#art40p16
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CF88/Titulo_3.html#art40
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_02_15.html#art3p2
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Servidores Públicos da União - RPPS , de que trata o art. 40 da Constituição, na forma disposta na Lei nº 12.618, de 2012.  
 
Parágrafo único. Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo que aderirem ao Plano Executivo Federal terão direito aos 
benefícios previdenciários complementares em conformidade com as regras previstas no Regulamento do Plano. 
 
Art. 6° A adesão do servidor público ao Plano Executivo Federal será realizada por meio do preenchimento e assinatura do formulário 
de inscrição, conforme previsto no Regulamento do Plano.  
 
§ 1º A adesão de que trata o caput produzirá efeitos, desde que o servidor já se encontre em exercício no cargo: 
 
a) a partir da data de recebimento do formulário no protocolo da unidade de Gestão de Pessoas do órgão ou entidade, caso o 
participante esteja no exercício do cargo; e 
 
b) a partir da data do recebimento do formulário na Funpresp-Exe, caso o participante esteja no exercício do cargo, quando realizada 
diretamente na Entidade. 
 
§ 2º Nos casos em que a inscrição tiver sido efetuada eletronicamente no Siapenet, o servidor deverá entregar o formulário de que 
trata o caput na unidade de Gestão de Pessoas de seu órgão de origem até o fechamento da folha subsequente à data de sua 
inscrição.  
 
§ 3º Se descumprido o prazo de que trata o parágrafo anterior, o servidor terá que efetuar nova inscrição, com vigência a partir de 
sua efetivação. 
 
Art. 7º Aos candidatos nomeados para investidura em cargo efetivo federal deverá ser informado, no momento da posse, da 
existência do Plano Executivo Federal por meio do Termo de Oferta do Plano, que conterá, em anexo, o formulário de inscrição, 
conforme modelos disponíveis no Siapenet, nos termos do art. 15, e que será entregue ao candidato com os demais documentos 
obrigatórios exigidos para a posse. 
 
§ 1° O servidor público que optar por aderir ao Plano de Benefícios administrado pela Funpresp-Exe deverá preencher e assinar, em 
conjunto com a respectiva unidade de recursos humanos, o formulário de que trata o caput deste artigo, devendo:  
 
I - uma cópia ser entregue ao servidor; 
 
II - uma cópia ser arquivada no assentamento funcional do servidor; e 
 
III - o original ser enviado à Funpresp-Exe até o quinto dia útil após o fechamento da folha de pagamento.  
 
§ 2° O servidor público que optar por não aderir ao Plano deverá assinar o formulário constante do  desta Orientação Normativa, 
indicando expressamente a sua opção pela não adesão, devendo: 
 
I - uma cópia ser entregue ao servidor; e 
 
II - o original ser arquivado no assentamento funcional do servidor. 
 
§ 3º Caso o servidor opte por não aderir ao Plano de Benefícios da Funpresp-Exe no momento da posse, poderá fazê-lo a qualquer 
momento de sua vida funcional, nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios. 
 
§ 4º A adesão ao Plano de Benefícios também poderá ser realizada diretamente junto à Funpresp-Exe, inclusive por meio de agentes 
autorizados pela Fundação, hipótese em que a entidade deverá encaminhar: 
 
a) o requerimento digitalizado do servidor, devidamente assinado, por intermédio de e-mail institucional, para o respectivo órgão de 
origem, visando à homologação imediata da inscrição do participante; e 
 
b) o documento físico, por meio de ofício, o qual será arquivado no assentamento funcional do servidor.  
 
§ 5º Compete ao dirigente da unidade de Gestão de Pessoas oferecer, obrigatoriamente, o plano de benefícios de previdência 
complementar da Funpresp-Exe a todos os servidores do órgão ou entidade, bem como zelar pelo cumprimento das obrigações 
previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo. 
 
§ 6º O descumprimento do disposto no § 5º sujeitará o responsável às sanções cabíveis. 
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Art. 8º No momento da sua adesão ao Plano Executivo Federal, o servidor público será classificado em uma das seguintes categorias: 
 
I - Participante Ativo Normal: servidor público que esteja submetido ao teto do RGPS e cuja base de contribuição seja superior ao teto 
RGPS; ou 
 
II - Participante Ativo Alternativo: 
 
a) servidor público que esteja submetido ao teto do RGPS e cuja base de contribuição seja igual ou inferior ao teto do RGPS; e  
 
b) servidor público que não esteja submetido ao teto do RGPS. 
 
§ 1° Para os fins desta Orientação Normativa, considera-se base de contribuição aquela definida pelo § 1° do art. 4° da Lei n° 10.887, 
de 18 de junho de 2004, podendo o servidor público optar pela inclusão de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do 
local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme previsto no § 1° do art. 16 da Lei n° 12.618, 
de 2012. 
 
§ 2° Caso a base de contribuição do servidor público classificado como Participante Ativo Normal seja reduzida a um nível igual ou 
inferior ao teto do RGPS em razão de perda permanente de remuneração, o servidor poderá, em conformidade com as regras 
previstas no Regulamento do Plano: 
 
a) optar pelo instituto do Autopatrocínio; ou 
 
b) não optar pelo instituto do Autopatrocínio, sendo reclassificado automaticamente na categoria de Participante Ativo Alternativo. 
 
§ 3º A unidade de Gestão de Pessoas, ao constatar a perda parcial ou total da remuneração do servidor participante do Plano de 
Benefícios da Funpresp-Exe, deverá proceder à sua imediata notificação para possibilitar o exercício da opção pelo instituto do 
autopatrocínio ou efetuar a escolha do salário de participação e respectiva alíquota de contribuição na condição de participante ativo 
alternativo. 
 
§ 4º Se o participante não se manifestar no prazo de até cinco dias, a contar da data do recebimento da notificação, o participante 
será automaticamente reclassificado para a categoria Participante Ativo Alternativo, nos termos do previsto na alínea 'b' do §2º deste 
artigo. 
 
§ 5º Se o participante Ativo Alternativo não indicar o valor de seu salário de participação, será utilizado o valor correspondente a dez 
URPs vigentes no mês de competência.  
 
§ 6º Na ausência de definição da alíquota da Contribuição Básica e da Contribuição Alternativa pelo participante, aplicar-se-á o 
percentual de 7,5%. 
 
§ 7° Caso a base de contribuição do servidor público classificado como Participante Ativo Alternativo que esteja submetido ao teto do 
RGPS seja aumentada a um nível superior ao teto do RGPS em razão de aumento permanente de remuneração, o servidor será 
reclassificado na categoria de Participante Ativo Normal, conforme previsto no Regulamento do Plano. 
 
§ 8º Na definição da base de contribuição para os fins da classificação e da reclassificação de que tratam o caput e os §§ 2° e 7º deste 
artigo, será levada em consideração a remuneração normal devida ao servidor público por um mês regular de trabalho, 
independentemente de eventuais variações excepcionais e transitórias decorrentes de: 
 
I - pagamento de exercícios anteriores; 
 
II - pagamento de meses anteriores; 
 
III - decisões judiciais; 
 
IV - devoluções diversas; 
 
V - reposições e indenizações ao erário;  
 
VI - faltas; 
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VII - atrasos; 
 
VIII - aplicação de sanção disciplinar de suspensão; 
 
IX - férias; e 
 
X - outros eventos e ocorrências similares. 
 
§ 9° Em caso de afastamentos e licenças sem direito à remuneração, o servidor público poderá optar pelo instituto do 
Autopatrocínio, conforme previsto no Regulamento do Plano.  
 
§ 10. Em caso de perda do vínculo funcional, o servidor público poderá optar pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício 
Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, conforme previsto no Regulamento do Plano. 
 
Art. 9º O servidor público que aderir ao Plano Executivo Federal deverá escolher a alíquota da contribuição incidente sobre o seu 
Salário de Participação de acordo com uma das seguintes opções, conforme previsto no Regulamento do Plano:  
 
I - 7,5%; 
 
II - 8%; ou 
 
III - 8,5%. 
 
§ 1° Caso o servidor público deseje contribuir regularmente com alíquota superior a 8,5%, deverá fazê-lo na forma de contribuição 
facultativa, conforme previsto no Regulamento do Plano.  
 
§ 2º O Salário de Participação do servidor público classificado na categoria Participante Ativo Normal será equivalente à parcela da 
sua base de contribuição que exceder o teto do RGPS.  
 
§ 3º O Salário de Participação do servidor público classificado na categoria Participante Ativo Alternativo será definido pelo próprio 
servidor, observados os seguintes limites: 
 
I - limite mínimo: valor equivalente a dez Unidades de Referência do Plano - URPs, conforme previsto no Regulamento do Plano; e 
 
II - limite máximo: valor equivalente à sua base de contribuição.  
 
§ 4° A alíquota da contribuição devida pelo órgão ou entidade integrante do Sipec em benefício do servidor público classificado na 
categoria Participante Ativo Normal será igual à alíquota escolhida pelo servidor e incidirá sobre o seu respectivo Salário de 
Participação, observado o limite de 8,5%. 
 
§ 5° Não será devida pelos órgãos e entidades integrantes do Sipec qualquer contribuição em benefício do servidor público 
classificado na categoria Participante Ativo Alternativo.  
 
§ 6° Na definição da base de contribuição para os fins do cálculo mensal do Salário de Participação e da incidência mensal da alíquota 
das contribuições de que trata este artigo, será levada em consideração o subsídio ou remuneração do servidor no respectivo cargo 
efetivo. 
 
Art. 10. O servidor público que aderir ao Plano Executivo Federal deverá optar expressamente por incluir ou não em sua base de 
contribuição as parcelas remuneratórias que venham a ser percebidas em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança. 
 
Parágrafo único. A opção de que trata o  caput deste artigo poderá ser revista a qualquer tempo pelo servidor. 
 
Art. 11. O servidor público que aderir ao Plano Executivo Federal deverá escolher o regime de tributação do Imposto de Renda, 
progressivo ou regressivo: 
 
I - no ato de adesão ao Plano, por meio de opção expressa no formulário de inscrição; ou 
 
II - até o último dia útil do mês subsequente ao da adesão, por meio do "Termo de Opção pelo Regime Regressivo de Tributação", 
conforme modelo disponível no Siapenet, na forma orientada no art. 14 desta Orientação Normativa. 
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http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/Min_Div/MPOG_ON_02_15.html#art14


 

252 

 

 
Parágrafo único. Caso não realize a opção de que trata o caput deste artigo, o servidor público será automaticamente vinculado ao 
regime progressivo, conforme previsto no § 6º do art. 1º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004. 

CAPÍTULO III 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
Art. 12. Para viabilizar o repasse das contribuições devidas à Funpresp-Exe, serão disponibilizados mensalmente no portal Siapenet 
relatórios sobre a adesão dos servidores públicos ao Plano Executivo Federal, observado o cronograma da folha de pagamento. 
 
Art. 13. O desconto das contribuições devidas pelos servidores públicos à Funpresp-Exe corresponderá às rubricas relacionadas a 
seguir, que constam dos relatórios l.54120.AM, l.54120BY e l.54120CY, disponíveis na opção "Obtenção e Envio de 
Arquivos/Relatórios da Folha" do módulo "Órgão" do portal Siapenet: 
 
a) 32740 FUNPRESP-CONTR. MENSAL NORMAL; 
 
b) 32741 FUNPRESP-CONTR. MENSAL ALTERNATIVA; 
 
c) 32750 FUNPRESP-GRAT. NATALINA NORMAL; e 
 
d) 32751 FUNPRESP-GRAT. NATALINA ALTERNATIVA. 
 
Parágrafo único. As contribuições devidas pelos órgãos e entidades integrantes do Sipec à Funpresp-Exe corresponderão às rubricas 
de que tratam os incisos I e III do caput deste artigo.  
 
Art. 14. As contribuições devidas pelos servidores públicos e pelos órgãos e entidades integrantes do Sipec à Funpresp-Exe serão 
repassadas à Funpresp-Exe até o dia dez do mês seguinte ao da competência, sob pena de ensejar a aplicação dos acréscimos de 
mora previstos para os tributos federais e de sujeitar o responsável pelo atraso às sanções penais e administrativas cabíveis, 
conforme previsto no art. 11 da Lei n° 12.618, de 2012.  
 
Parágrafo único. Para os fins do repasse de que trata o caput deste artigo, o órgão ou entidade observará os seguintes códigos do 
Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi: 

a) CPR - SITUACAO ENC015 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO - FUNPRESP (ENCARGO PATRONAL); e 

b) DOB032 - RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP (DEDUÇÃO). 
 
Art. 15. Para o registro da adesão dos servidores ao plano de benefícios, as Unidades de Recursos Humanos deverão observar os 
formulários e orientações disponíveis nas opções "Obtenção de Arquivos" e "Aplicativos" do módulo "Órgão" do portal Siapenet." 
 
Art. 16. Ficam revogadas: 

I - a Orientação Normativa SEGEP/MP n° 12, de 23 de setembro de 2013; 
II - a Orientação Normativa SEGEP/MP nº 6, de 13 de agosto de 2014; e 
III - a Orientação Normativa SEGEP/MP nº 8, de 1º de outubro de 2014. 
 
Art. 17. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO 
 

 
ANEXO 

DECLARAÇÃO DE NÃO OPÇÃO - PLANO EXECPREV 

Eu, ______________________________________________, portador da cédula de identidade nº____________ e CPF nº 
______________, DECLARO que fui cientificado por representante do órgão/entidade _________________________ (SIGLA) acerca 
do Plano de Benefícios ExecPrev, administrado pela Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 
Executivo - Funprep-Exe, e que, optei por não me inscrever no referido plano no ato da posse no cargo público que ora ocupo. 
Declaro, ainda, estar ciente que,: 
a) independentemente do valor de minha remuneração, o desconto de 11% (onze por cento) a título de contribuição ao Plano de 
Seguridade Social do Servidor Público (PSS) será efetuado em minha remuneração limitado ao valor máximo estabelecido para os 
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benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 
b) independentemente do valor de minha remuneração, os proventos devidos pela União, em decorrência de minha aposentadoria, 
bem como eventual pensão estatutária devida a meus dependentes, também não excederão o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) vigente à época da concessão. 
c) Ao não aderir ao Plano Exec-Prev, deixo de fazer jus ao direito de ser beneficiado pela contribuição paritária da União ao referido 
plano, em percentual de até 8,5% de minha base de contribuição, em caso de classificação como participante ativo normal, conforme 
previsto no art. 16, § 3º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012 
 
_________________________, ______ de ______ de 20__. 
 
_____________________________________________________ 
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SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 9, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015 

Estabelece orientações quanto à inscrição automática de servidores públicos da 

Administração Pública federal direta, suas autarquias e fundações, no plano de benefícios 

Execprev, da Funpresp-Exe.  

O SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II e III do art. 26 do Anexo I do Decreto n° 

8.189, de 21 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no art. 1º, §§ 2º a 6º, da Lei n° 12.618, de 30 de abril de 2012, com a 

redação dada pela Lei nº 13.183, de 4 de novembro de 2015, resolve:  

Art. 1º Estabelecer orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC quanto aos 

procedimentos a serem adotados para fins de inscrição automática dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, 

suas autarquias e fundações, no plano de benefícios ExecPrev, administrado pela Fundação de Previdência Complementar do 

Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe.  

Art. 2º Para fins de aplicação desta Orientação Normativa, consideram-se:  

I - servidores públicos federais sujeitos ao regime de previdência complementar de que trata a Lei n° 12.618, de 2012, nos termos do 

art. 2º da Orientação Normativa n° 2, de 13 de abril de 2015:  

a) os que tenham ingressado ou venham a ingressar em cargo público efetivo do Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 

2013;  

b) os egressos de órgãos ou entidades de quaisquer dos entes da federação que tenham ingressado ou venham a ingressar em cargo 

público efetivo do Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013;  

c) os egressos das carreiras militares que tenham ingressado ou venham a ingressar em cargo público efetivo do Poder Executivo 

Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013; e  

d) os que antes integravam a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que tenham ingressado 

em cargo público efetivo no Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013, ou que venham a ingressar após esta data.  

II - remuneração: os valores que compõem a base de contribuição do servidor, definida pelo § 1º do art. 4º da Lei n° 10.887, de 18 de 

junho de 2004.  

Art. 3º Os servidores públicos titulares de cargo efetivo da Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, 

sujeitos ao regime de previdência complementar, empossados em cargo efetivo a partir de 5 de novembro de 2015 e cuja 

remuneração seja superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, serão 

automaticamente inscritos no plano ExecPrev.  

§1º A data da inscrição automática do servidor no plano ExecPrev corresponderá à data de entrada em exercício do servidor.  

§2º O servidor inscrito automaticamente será classificado como Participante Ativo Normal.  

§3º O participante poderá optar pela alíquota de contribuição e pelo regime de tributação de sua preferência, observados os prazos 

legais, devendo tal opção ser formalizada diretamente à Funpresp-Exe.  

§4º Para fins operacionais, serão fixados inicialmente a alí §4º Para fins operacionais, serão fixados inicialmente a alíquota de 

contribuição de 8,5% e o regime regressivo de tributação.  

§ 5º Na hipótese de o participante não confirmar os dados que trata o parágrafo anterior, a alíquota de contribuição será reduzida 

para 7,5%, e o regime de tributação será o progressivo.  

Art. 4º O servidor inscrito automaticamente no plano Exec-Prev poderá requerer, diretamente à Funpresp-Exe, a desistência de sua 

inscrição, no prazo de até noventa dias contado da data de sua inscrição.  

§1º A apreciação e processamento do pedido de desistência é de competência exclusiva da Funpresp-Exe, sendo indeferido qualquer 

pedido apresentado a órgão ou entidade do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC.  
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§2º Ocorrendo o deferimento do pedido de desistência, a Funpresp-Exe restituirá, diretamente ao servidor, no prazo de até sessenta 

dias, contado da data do recebimento do pedido, o valor integral das contribuições vertidas ao plano, inclusive aquelas descontadas 

em folha.  

§3º Na hipótese do parágrafo anterior, o valor integral da contribuição aportada ao ExecPrev pelo órgão ou entidade integrante do 

SIPEC, na qualidade de patrocinador, será devolvido à respectiva Unidade Pagadora.  

§4º Ao ser informada pela Funpresp-Exe acerca dos valores restituídos ao servidor, a Unidade Pagadora do órgão ou entidade 

competente deverá retificar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) do servidor, a fim de que os valores 

restituídos deixem de constar como rubricas dedutíveis para fins fiscais.  

§5º Todos os valores a serem restituídos pela Funpresp-Exe deverão ser monetariamente corrigidos, utilizando-se para tal fim o 

índice do plano ExecPrev.  

§6º A desistência da inscrição de que trata o caput não constitui resgate.  

Art. 5º Transcorrido o prazo para pedido de desistência, o participante poderá requerer à Funpresp-Exe o cancelamento de sua 

inscrição, passando a ser considerado ex-participante do plano, sendo-lhe assegurado, por ocasião do rompimento de seu vínculo 

funcional,o valor equivalente ao instituto do resgate, nos termos do regulamento do plano.  

Art. 6º As disposições previstas nesta Orientação Normativa se aplicam aos servidores públicos empossados em cargo efetivo da 

União, suas autarquias e fundações entre 4 de fevereiro de 2013 e 4 de novembro de 2015, cuja remuneração, em 1º de janeiro de 

2016, seja superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, salvo manifestação 

expressa em contrário.  (revogado pela ON MP/SEGEP nº 10, de 02.12.2015) 

§ 1º O servidor que não se manifestar sobre a inscrição até 31 de dezembro de 2015 terá sua inscrição automática realizada a partir 

de 1º de janeiro de 2016, data a partir da qual tem início a contagem do prazo para apresentação do requerimento de desistência. 

(revogado pela ON MP/SEGEP nº 10, de 02.12.2015) 

§ 2º A manifestação será feita diretamente no Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE. (revogado pela ON MP/SEGEP nº 10, de 

02.12.2015) 

Art. 7º Fica vedada a disponibilização do formulário "Termo de Oferta do Plano - Ativo Normal".  

Art. 8º O disposto nesta Orientação Normativa não se aplica aos servidores passíveis de enquadramento como participantes Ativos 

Alternativos.  

Art. 9º Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

GENILDO LINS DE ALBUQUERQUE NETO 

Esta texto não substitui o publicado no DOU de 23/11/2015, seção 1 pág. 127 
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RESOLUÇÃO CONJUNTA STF/MPU Nº 1, DE 23 DE JUNHO DE 2015 
Divulgada no DJe de 25/06/2015 

 
 Orienta os órgãos do Poder Judiciário da União, do 
 Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional 
 do Ministério Público (CNMP) sobre o Regime de 
 Previdência Complementar instituído pela Lei nº 12.618, 
 de 30 de abril de 2012, estabelece procedimentos 
 operacionais para a aplicação do Plano de Benefícios do 
 Judiciário da União, do MPU e do CNMP (JUSMP-PREV) 
 e institui o Manual do Patrocinador da Fundação de 
 Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
 Poder Judiciário. 

 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições, 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 40 da Constituição Federal, na Lei nº 12.618, de 2012, na Resolução STF nº 496, de 26 de outubro 
de 2012, e no art. 11 do Estatuto Social da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário 
(FUNPRESP-JUD), 
 
CONSIDERANDO, ainda, o disposto na Portaria MPS/PREVIC/DITEC nº 559, de 11 de outubro de 2013, que aprovou o Regulamento do 
Plano de Benefícios do Judiciário da União, do MPU e do CNMP; e 
 
CONSIDERANDO, finalmente, o contido no Processo Administrativo nº 356.908; 
 
R E S O L V E M: 
 
Art. 1º As orientações sobre o Regime de Previdência Complementar (RPC) instituído pela Lei nº 12.618, de 2012, e os procedimentos 
operacionais a serem adotados quanto ao Plano de Benefícios JUSMP-PREV, administrado pela FUNPRESP-JUD, ficam 
regulamentados por esta Resolução. 
 
Art. 2º A vigência do RPC para os membros e servidores efetivos do Poder Judiciário da União, do MPU e do CNMP é a partir de 14 de 
outubro de 2013, data da publicação da Portaria MPS/PREVIC/DITEC nº 559, de 2013, que aprovou o Regulamento do JUSMP-PREV. 
 
Parágrafo único. Aplica-se, a partir de 14 de outubro de 2013, o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), conforme § 14 do art. 40 da Constituição Federal de 1988, às aposentadorias e pensões a serem 
concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da União, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.618, de 2012. 
 
Art. 3º Compete aos órgãos do Poder Judiciário da União, ao Ministério Público da União e ao Conselho Nacional do Ministério 
Público, denominados patrocinadores:  
 
I - divulgar e oferecer a inscrição no JUSMP-PREV aos membros e aos servidores efetivos do Poder Judiciário da União, do MPU e do 
CNMP, conforme previsto no Regulamento do Plano e no art. 16 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001; 
 
II – orientar os membros e os servidores efetivos em relação ao RPC, instituído pela Lei nº 12.618, de 2012, e ao JUSMP-PREV, bem 
como esclarecer-lhes as dúvidas referentes ao regime de previdência e ao plano de benefícios; 
 
III – classificar os membros e os servidores interessados em aderir ao JUSMP-PREV nas modalidades de participante previstas no seu 
Regulamento; 
 
IV – receber e encaminhar à FUNPRESP-JUD os formulários de inscrição ou termos de oferta dos membros e dos servidores, assim 
como os demais requerimentos, formulários e termos previstos no Regulamento do JUSMP-PREV, observados os seguintes prazos e 
procedimentos: 
 
a) até o quinto dia útil após a data do protocolo no órgão patrocinador, enviar toda a documentação recebida para o portal 
eletrônico do patrocinador (FUNPRESP-JUD.com.br/patrocinador); e 
 
b) até o quinto dia útil após a data do fechamento da folha de pagamento no órgão patrocinador, ratificar o envio de toda a 
documentação recebida por meio de correspondência formal; 
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V – realizar o desconto das contribuições devidas pelos participantes e transferi-las à FUNPRESP-JUD, conforme previsto no 
Regulamento do JUSMP-PREV; 
 
VI – repassar à FUNPRESP-JUD as contribuições devidas pelo órgão patrocinador, conforme previsto no Regulamento do JUSMP-
PREV; 
 
VII – comunicar à FUNPRESP-JUD, preferencialmente no portal eletrônico do patrocinador (FUNPRESP-JUD.com.br/patrocinador), no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da ocorrência do fato: 
 
a) os afastamentos e as licenças sem direito à remuneração dos membros ou servidores públicos que sejam participantes do JUSMP-
PREV; e 
 
b) a perda da condição de membro ou servidor público dos participantes do JUSMP-PREV; 
VIII fornecer à FUNPRESP-JUD outras informações consideradas necessárias. 
 
Parágrafo único. Compete ao dirigente da unidade de gestão de pessoas dos órgãos patrocinadores oferecer, obrigatoriamente, o 
JUSMP-PREV da FUNPRESP-JUD a todos os membros e servidores do órgão, bem como zelar pelo cumprimento das obrigações 
previstas nesta Resolução. 
 
Art. 4º O membro ou servidor efetivo que optar por aderir ao JUSMP-PREV deverá preencher e assinar o formulário de ficha de 
inscrição e entrega-lo à unidade de gestão de pessoas do respectivo órgão ou à FUNPRESP-JUD. 
 
§ 1º O formulário deverá ser preenchido em três vias, sendo: 
 
I – o original, depois de protocolado e preenchido os campos próprios pelo responsável da unidade de gestão de pessoas ou servidor 
formalmente designado por ele, enviado à FUNPRESP-JUD nos prazos estabelecidos nas alíneas “a” e “b” do inciso IV do art. 3º; 
 
II – uma cópia devolvida ao participante; e 
 
III – uma cópia arquivada na pasta funcional do participante. 
 
§ 2º Os candidatos nomeados para investidura em cargo efetivo nos órgãos patrocinadores serão cientificados, antecipadamente ou 
no momento da posse, da existência do JUSMP-PREV por meio do formulário “ficha de inscrição ou termo de oferta” e de folder 
explicativo, disponíveis no sítio eletrônico da FUNPRESP-JUD, que lhes serão entregues com os demais documentos exigidos para a 
posse. 
 
§ 3º O membro ou servidor efetivo que optar por não aderir ao JUSMP-PREV deverá assinar o termo de oferta, indicando 
expressamente essa opção, sem prejuízo de ulterior adesão ao Plano de Benefícios do Judiciário da União, do MPU e do CNMP. 
 
§ 4º Caso o membro ou servidor de que trata o § 3º se recuse a assinar o termo de oferta, o fato deverá ser registrado pelo 
responsável da unidade de gestão de pessoas ou por servidor formalmente designado no respectivo formulário, com a assinatura de 
pelo menos duas testemunhas. 
 
Art. 5º A adesão ao JUSMP-PREV produzirá efeitos a partir da data de recebimento do formulário de inscrição no protocolo da 
unidade de gestão de pessoas do respectivo órgão patrocinador ou na FUNPRESP-JUD, desde que o membro ou servidor esteja em 
exercício no cargo efetivo. 
 
Parágrafo único. No momento da adesão ao JUSMP-PREV, o membro ou servidor efetivo será classificado em uma das seguintes 
categorias: 
 
I – participante patrocinado: membro ou servidor que esteja submetido ao teto do RGPS e cuja base de contribuição seja superior ao 
referido teto; ou 
 
II – participante vinculado: 
 
a) membro ou servidor que esteja submetido ao teto do RGPS e cuja base de contribuição seja igual ou inferior ao referido teto; e 
 
b) membro ou servidor que não esteja submetido ao teto do RGPS. 
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Art. 6º Para os fins desta Resolução, considera-se como base de contribuição o subsídio ou o vencimento do cargo efetivo, acrescido 
das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, 
excluídas: 
 
I – as diárias para viagens; 
II – a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 
III – a indenização de transporte; 
IV – o salário-família; 
V – o auxílio-alimentação; 
VI – o auxílio-creche ou a assistência pré-escolar; 
VII – as parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho; 
VIII – a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão, de função comissionada ou gratificada; 
IX – o abono de permanência; 
X – o adicional de férias; 
XI – o adicional noturno; 
XII – o adicional por serviço extraordinário; 
XIII – a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar; 
XIV – a parcela paga a servidor indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo ou 
do órgão da administração pública do qual é membro ou servidor; 
XV – o auxílio-moradia; 
XVI – a gratificação por encargo de curso ou concurso; e 
XVII – a gratificação de Raio X. 
 
§ 1º O participante poderá optar pela inclusão, na base de contribuição para o RPC, das parcelas remuneratórias percebidas em 
decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função comissionada, conforme previsto no § 1° do art. 16 
da Lei nº 12.618, de 2012. 
 
§ 2º A opção prevista no § 1º poderá ser revista a qualquer tempo. 
 
§ 3º A unidade de gestão de pessoas do respectivo órgão calculará as contribuições dos participantes e do respectivo patrocinador, 
cujos valores devem ser repassados à FUNPRESP-JUD no prazo estabelecido no art. 12 desta Resolução. 
 
§ 4º Caso a base de contribuição do participante patrocinado seja reduzida a um nível igual ou inferior ao teto do RGPS em razão de 
perda parcial da remuneração, o participante deverá dirigir-se à unidade de gestão de pessoas do respectivo órgão para, em 
conformidade com as regras previstas no Regulamento do JUSMP-PREV, optar pelo instituto do Autopatrocínio ou, não o fazendo, ser 
reclassificado para a categoria de participante vinculado. 
 
§ 5º Em caso de afastamentos e licenças sem direito à remuneração, o participante poderá optar pelo instituto do Autopatrocínio, 
conforme previsto no Regulamento do JUSMP-PREV. 
 
§ 6º Em caso de perda do vínculo funcional, o participante poderá optar pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional 
Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, conforme previsto no Regulamento do JUSMP-PREV. 
 
§ 7º Na ocorrência das hipóteses previstas nos parágrafos 1º, 5º e 6º, o participante deverá dirigir-se à unidade de gestão de pessoas 
do respectivo órgão para manifestar seu interesse. 
 
Art. 7º O membro ou servidor efetivo que aderir ao JUSMP-PREV, na condição de participante patrocinado, deverá escolher a 
alíquota de contribuição normal, observado o intervalo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), considerando o limite mínimo de 6,5% 
(seis vírgula cinco por cento) e o máximo de 8,5% (oito vírgula cinco por cento), incidente sobre a sua remuneração de participação, 
conforme previsto no Regulamento do JUSMP-PREV. 
 
§ 1º A alíquota de contribuição do participante patrocinado será definida inicialmente no formulário de inscrição no JUSMP-PREV. 
 
§ 2º O participante patrocinado poderá requerer no mês de novembro de cada ano a revisão da alíquota de que trata o § 1º deste 
artigo, cuja vigência dar-se-á a partir do mês de janeiro do ano subsequente. 
 
§ 3º A remuneração de participação do participante patrocinado será equivalente à parcela da sua base de contribuição que exceder 
ao teto do RGPS. 
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§ 4º A alíquota da contribuição devida pelo órgão patrocinador em prol do participante patrocinado será igual a escolhida pelo 
membro ou servidor e incidirá sobre a sua respectiva remuneração de participação, observado o limite de 8,5%. 
 
§ 5º O valor da primeira contribuição devida pelo participante patrocinado, observada a data do protocolo da ficha de inscrição e o 
percentual escolhido, será proporcional aos dias de efetiva vinculação ao JUSMP-PREV no respectivo mês, calculado sobre a diferença 
entre o valor integral do subsídio ou da remuneração mensal e o teto do RGPS. 
 
§ 6º Na hipótese de vacância do cargo efetivo, aplicasse o procedimento previsto no § 
5º para a apuração do valor da última contribuição devida pelo participante patrocinado, computando-se os dias do mês apurados 
até a véspera do desligamento. 
 
Art. 8º O membro ou servidor efetivo que aderir ao JUSMP-PREV, na condição de participante vinculado, deverá escolher: 
 
I – a remuneração de participação no momento da inscrição, observados o valor mínimo de 10 (dez) Unidades de Referência do Plano 
(URPs) e o valor máximo a totalidade de sua base de contribuição; e 
 
II – a alíquota de contribuição vinculada, observado o intervalo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), considerando o limite mínimo 
de 6,5% (seis vírgula cinco por cento) e o máximo de 22% (vinte e dois por cento), incidente sobre a respectiva remuneração de 
participação, conforme previsto no Regulamento do JUSMP-PREV. 
 
§ 1º A remuneração de participação e a alíquota de contribuição previstas nos incisos I e II deste artigo poderão ser alteradas no mês 
de novembro de cada ano, com vigência a partir de janeiro do ano subsequente. 
 
§ 2º O valor da URP, atualizado mensalmente pelo índice do JUSMP-PREV, obtido com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou índice que venha a substituí-lo, será publicado 
no sítio eletrônico da Funpresp-Jud. 
 
§ 3º Caso o participante vinculado escolha o limite mínimo de 10 (dez) URPs como sua remuneração de participação, o valor apurado 
como contribuição inicial vigorará até dezembro do respectivo ano, passando a vigorar o novo valor da contribuição vinculada a 
partir de janeiro do ano subsequente, considerando o valor da URP no mês de novembro. 
 
§ 4º Não será devida pelos órgãos patrocinadores qualquer contribuição em benefício do membro ou servidor classificado na 
categoria participante vinculado. 
 
Art. 9º Além da contribuição normal ou vinculada, o participante poderá optar por realizar contribuições facultativas, sem 
contrapartida do patrocinador, mensalmente, por meio de desconto em folha de pagamento, ou esporádica, via transação bancária 
identificada, observado o limite mínimo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) incidente sobre a respectiva remuneração de 
participação, conforme previsto no Regulamento do JUSMP-PREV. 
 
Parágrafo único. O participante poderá requerer a alteração da alíquota de sua contribuição facultativa a qualquer momento, 
observado o processamento da folha de pagamento, cujos efeitos financeiros: 
 
I – serão imediatos, no caso de a folha de pagamento estar em processo de elaboração; 
 
II – ocorrerão na folha de pagamento do mês seguinte à data do protocolo do pedido, se já processada a folha. 
 
Art. 10. O membro ou servidor efetivo que aderir ao JUSMP-PREV deverá escolher o regime de tributação do imposto de renda, 
progressivo ou regressivo, da seguinte forma: 
 
I – no formulário de inscrição no JUSMP-PREV; ou 
 
II – no “formulário de opção pelo regime de tributação do imposto de renda” até o último dia útil do mês subsequente ao da 
inscrição. 
 
§ 1º Caso o participante não realize a opção referida no caput, será automática a vinculação ao regime progressivo, conforme § 6º do 
art. 1º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004. 
 
§ 2º A opção prevista no caput é irrevogável e irretratável, nos termos da Lei nº 11.053, de 2004. 
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Art. 11. Para viabilizar o controle do repasse das contribuições devidas pelos órgãos patrocinadores, a unidade de gestão de pessoas 
encaminhará: 
 
I – arquivo digital “txt”, contendo os dados financeiros dos participantes, os dados cadastrais dos membros e servidores e o mapa 
resumo das contribuições dos participantes em formato de planilha eletrônica, em leiautes definidos pela FUNPRESP-JUD, até o 
primeiro dia útil seguinte ao fechamento da respectiva folha de pagamento, para o portal eletrônico do patrocinador (FUNPRESP-
JUD.com.br/patrocinador); e 
 
II – a ordem bancária emitida em favor da FUNPRESP-JUD, até o primeiro dia útil seguinte à data do envio ao banco, para o portal 
eletrônico referido no inciso I. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de alterações da folha de pagamento relativas aos dados constantes dos incisos deste artigo, as 
informações deverão ser reencaminhadas para o portal eletrônico “FUNPRESP-JUD.com.br/patrocinador”. 
 
Art. 12. As contribuições devidas pelos membros, servidores e órgãos patrocinadores serão repassadas à FUNPRESP-JUD até o dia 10 
(dez) do mês seguinte ao da competência, sob pena de ensejar a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos federais 
e de sujeitar o titular da unidade de gestão de pessoas pelo atraso às sanções penais e administrativas cabíveis, conforme previsto no 
art. 11 da Lei nº 12.618, de 2012. 
 
Parágrafo único. As contribuições previstas no caput devem ser repassadas na mesma ordem bancária. 
 
Art. 13. Os órgãos patrocinadores designarão 2 (dois) servidores, no prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação desta Resolução, 
para atuarem como representantes da FUNPRESP-JUD, no âmbito do respectivo órgão, considerando os termos dos Convênios de 
Adesão, assinados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério Público da União. 
 
Parágrafo único. Os servidores designados receberão treinamento específico para desempenharem as atribuições decorrentes da 
designação de que trata o caput. 
 
Art. 14. Fica instituído o Manual do Patrocinador, a ser disponibilizado pela FUNPRESP-JUD, com o objetivo de proporcionar às partes 
interessadas informações claras e objetivas sobre o JUSMP-PREV, assim como orientar as unidades de gestão de pessoas sobre as 
suas competências e responsabilidades, constantes das disposições legais e regulatórias, do Estatuto da FUNPRESP-JUD, do 
Regulamento do JUSMP-PREV, do Plano de Custeio e dos Convênios de Adesão. 
 
Art. 15. Poderão ser instituídos incentivos funcionais para os membros e servidores dos patrocinadores e empregados da FUNPRESP-
JUD, tais como concessão de medalhas, diplomas e prêmios por trabalhos que favoreçam o aumento da adesão ao JUSMP-PREV, na 
forma regulamentada pelo Conselho Deliberativo da FUNPRESP-JUD. 
 
Art. 16. A FUNPRESP-JUD poderá realizar protocolo de intenções com os patrocinadores, visando a fomentar o relacionamento 
institucional. 
 
Art. 17. Fica recomendado aos órgãos patrocinadores realizar ações de educação financeira e previdenciária, com esclarecimentos 
sobre o regime de previdência complementar, nos termos do Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, da Recomendação CGPC 
nº 01, de 28 de abril de 2008, e da Portaria MPS nº 418, de 18 de dezembro de 2008. 
 
Parágrafo único. A participação nas ações de treinamento previstas no caput poderá ensejar o pagamento de Adicional de 
Qualificação (AQ), de que tratam as Leis nº 11.415 e nº 11.416, ambas de 15 de dezembro de 2006, se atendidos os critérios dos 
normativos que o regulamentam nos respectivos órgãos patrocinadores. 
 
Art. 18. Os formulários e as orientações relativas ao JUSMP-PREV estarão disponíveis no endereço eletrônico www.FUNPRESP-
JUD.com.br. 
 
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 

 
 

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 
Procurador-Geral da República 
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 RESOLUÇÃO CONJUNTA STF/MPU 3, DE 20 DE JUNHODE 2018. 

Orienta os órgãos do Poder Judiciário da União, do Ministério 

Público da União (MPU) e o Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) sobre a concessão do  Benefício Especial de que 

trata a Lei 12618, de 30 de abril de 2012. 

A PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA, no 
uso de suas atribuições, 

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 40 da Constituição Federal, na Lei 12.618, de 30 de abril de 2012, na 

Resolução STF 496, de 26 de outubro de 201 2, e no art. 11 do Estatuto Social da Fundação de 

Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud)  
 

CONSIDERANDO, ainda, o contido no Processo administrativo eletrônico 005016/2018, 

RESOLVEM: 

Art. 1 0 Os membros e servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Judiciário da 

União (PJU), do Ministério Público da União (MPU) e os servidores do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) que ingressaram até 1 3/10/201 3, permaneceram sem interrupção do vínculo e que, 

mediante prévia e expressa opção, irrevogável e irretratável, aderiram ao regime de previdência complementar 

instituído pela Lei 12.618, de 201 2, farão jus a um benefício especial calculado nos termos desta resolução 

conjunta, assegurada a compensação financeira de que trata o § 90 do art. 201 da Constituição Federal.  

S 1 0 0 benefício de que trata o caput será devido àqueles que manifestarem a opção pelo 

regime de previdência complementar até o dia 28/7/201 8, nos termos do art. 92 da Lei 13.328, de 29 de julho 

de 2016. 

§ 20 Observado o prazo do parágrafo anterior, o benefício especial também será devido ao 

membro ou servidor, oriundo, sem quebra de continuidade, de cargo público estatutário de outro ente da 

federação que não tenha instituído o respectivo regime de previdência complementar e que tenha ingressado em 

cargo  público efetivo federal a partir de 14/10/2013, considerando-se, para esse fim, o tempQL de contribuição 

estadual, distrital ou municipal, assegurada a compensação financeira de que trata o § 90 do art. 201 da 

Constituição Federal. 

Art. 20 0 benefício especial será equivalente à diferença entre a média aritmética simples das maiores 
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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 estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social. 
§ 1 0 0 valor apurado na forma do caput será multiplicado pelo fator de conversão, cujo 

resultado é limitado ao máximo de 1 (um), que será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

FC=Tc/Tt 
Onde:  

FC = fator de conversão 

Tc = quantidade de contribuições mensais efetuadas para os regimes de previdência de que 

trata o caput do art. 40 da Constituição Federal e o arta 22 da Lei 2.618, de 2012, efetivamente pagas pelo 

servidor ou membro até a data da opção 

Tt = 455, quando servidor titular de cargo efetivo ou membro do PJU, do 

MPU e do CNMP, se homem, nos termos da alínea "a" do inciso III do art. 40 da Constituição Federal  
Tt = 390, quando servidor titular de cargo efetivo ou membro do PJU, do 

MPU e do CNMP, se mulher, nos termos da alínea "a" do inciso III do art. 40 da Constituição Federal  

§ 20 Para o cômputo do tempo de contribuição de outros órgãos, inclusive de outros entes 

federativos, será necessária a apresentação prévia de certidão de tempo de contribuição emitida pelos órgãos 

dos respectivos regimes próprios de previdência.  

§ 30 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.  

 § 40 0 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 § 1 
0  

§ 50 A responsabilidade pelo cálculo do benefício especial será do órgão 

 
a que estiver vinculado o membro ou servidor do PJU, do MPU e do ONMF.J< 

§ 60 A apuração do benefício especial será efetuada em processo administrativo 

próprio.  

§ 70 0 valor do benefício especial será fornecido aos requerentes no prazo máximo de 30 dias, 

nos termos do art. 106, da Lei 8.112, de 1 1 de dezembro de 1990, independentemente da realização da opção 

prevista no § 1 0 do art. 1 0  

Art. 30 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.  

§ 1 0 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. 

§ 20 0 valor apurado do benefício especial será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao 

benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral de previdência social.  
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Arte 40 0 benefício especial será pago pelo órgão a que estiver vinculado o membro ou servidor, 

por ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez, ou da pensão por morte, paga pelo regime 

próprio de previdência da União, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, enquanto perdurar o benefício 

pago por regime.  

 
§ 1 0 0 valor do benefício especial será considerado no cálculo da gratificação natalina  

§ 20 0 benefício especial, pago nas hipóteses elencadas no caput, será atualizado de acordo com 

a regra estabelecida no § 20 do art. 30 desta Resolução Conjunta. 

§ 30 No caso do desligamento do membro ou do servidor dos órgãos do PJU, do MPU e do CNMP, 

a informação sobre o regime previdenciário e o benefício especial constará da certidão de tempo de 

contribuição,  

Arta 50 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ministra CARMEN LÚCIA RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
 

  PRESIDENTE DO STF PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 
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NOTA TÉCNICA Nº 408/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP  
  

Assunto: Recolhimento de PSS de forma retroativa  

            

SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

1. Por intermédio do processo acima epigrafado, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda solicita 

orientações quanto ao recolhimento de forma retroativa da contribuição previdenciária ao Plano de Seguridade 

Social do Servidor Público Federal - CPSS.  

ANÁLISE  

 

2. Os autos se iniciaram com a solicitação da senhora XXXXXXXXXXXXXXXX,  

Procuradora da Fazenda Nacional, de cálculo do valor devido ao Plano de Seguridade Social no período de 14.5.2001 a 1.5.2007, 

enquanto encontrava-se afastada para tratar de interesse particular.  

3. A respeito do assunto, a Secretaria de Recursos Humanos se manifestou por meio da Nota Informativa nº 

360/2011/CGNOR/DENOP/SRH-MP, no sentido de que não haveria legislação que permitisse o pagamento 

retroativo da contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público – CPSS, e que em razão da 

competência para regulamentação da matéria ter sido atribuída à Receita Federal, nos termos do art. 46 da lei nº 

12.350, de 20 de dezembro de 2010, tal recolhimento só se faria possível com a normatização pelo órgão 

competente.  

4. Às fls. 146 dos autos, a COGEP/MF informou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em análise de caso análogo, por 

intermédio do Parecer PGFN/CJU/COJPN nº 1567/2011, se manifestou nos seguintes termos:  

25. Sobre essa matéria, a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SRH/MP), em análise do art. 183 da Lei nº 8.112, de  

1190, entende que não é permitido o pagamento retroativo das contribuições previdenciárias,  

  

pois inexiste regulamentação nesse sentido, conforme se infere de trecho da Nota Informativa nº  
360/2011/CGNOR/DENOP/SRH-MP (copia anexa):  

(...)  

26. Todavia, a despeito do entendimento do SRH/MP, o pagamento retroativo das contribuições 

previdenciárias não recolhidas por servidor licenciado do cargo sem remuneração nos parece possível, em 

princípio, ressalvado entendimento diverso da Consultoria Jurídica competente.  

27. Isso porque, de acordo com o § 4º do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990, o pagamento da contribuição 

previdenciária do servidor licenciado sem remuneração, com o objetivo de manter o vínculo com o regime de 

previdência, “deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data de pagamento das remunerações dos servidores 

públicos”.  
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28. No entanto, a parte final do § 4º do art. 183 da lei nº 8.112, de 1190, prevê, de forma expressa, que aos 

pagamentos em atraso são aplicados os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais, in verbis:  

  § 4º O recolhimento de que trata o § 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das 
remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos 
federais quando não recolhidas na data do vencimento. (destaquei)  

29. Diante do previsto no dispositivo legal acima, parece-nos que existe sim previsão legal para o pagamento 

retroativo das contribuições previdenciárias. Isso porque, além da Lei nº 8.112, de 1990, não ter proibido o 

pagamento retroativo, disciplinou, de forma expressa, a forma como as contribuições em atraso devem ser 

cobradas. Assim, se há previsão legal acerca do modo de cobrança das contribuições não recolhidas no momento 

oportuno, parece-nos, portanto, que é possível o pagamento retroativo desse tributo.  

30. O que parece inexistir e que, portanto, teria o condão de impossibilitar o pagamento retroativo em 

discussão, é a regulamentação do procedimento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme informado 

pela SRH/MP no item 8 da Nota Informativa nº 360/2011/CGNOR/DENOP/SRH-MP:  

5. Destaque-se que a Coordenação-Geral de Assuntos Tributários da PGFN, via Parecer PGFN/CAT/Nº 1651/2011, adotou a 

mesma linha de raciocínio quanto à existência de previsão legal para tal recolhimento de forma retroativa, 

alegando ainda que “o fato de não existir a regulamentação do procedimento pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, não pode, obviamente, impedir que o Estado arrecade o que tem de direito e pior, que o requerente seja 

punido pela inércia da administração”.  

6. Sobre o tema, destaque-se que o Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal - DENOP corrobora com o 

entendimento exposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto à existência de previsão legal para o 

recolhimento de forma retroativa da contribuição ao plano de seguridade social – PSS pelos servidores públicos 

federais.  

7. Todavia, tal como destacado em outras manifestações deste Órgão Central do SIPEC, não se pode olvidar que a Lei nº 

12.350, de 2010, em seu art. 46, transferiu do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Secretaria 

da Receita Federal do Brasil a competência para normatizar, cobrar, fiscalizar e controlar a arrecadação da 

contribuição destinada ao custeio do Regime de Previdência Social do Servidor de que trata a Lei nº 10.887, de 18 

de junho de 2004, in verbis:   

Art. 46. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a normatização, cobrança, fiscalização e controle da 
arrecadação da contribuição destinada ao custeio do Regime de Previdência Social do Servidor de que trata a Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004.  
  

Parágrafo único. A contribuição de que trata este artigo sujeita-se às normas relativas ao processo administrativo 
fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais e de consulta, previstas no Decreto nº 70.235, de 
6 de março de 1972, e na Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  

8. Deste modo, no uso de sua competência, por meio da Nota Cosit n.º 112, de 17 de agosto de 2012, a Coordenação-Geral de 

Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda,  se manifestou nestes termos:  

  Relatório  
   

 Trata-se de demanda encaminhada pela Ouvidoria-Geral do Ministério da Fazenda, acerca da possibilidade de 
servidora que esteve em licenças para o trato de assuntos particulares recolher, em atraso, contribuições para o 
Plano de Seguridade Social dos Servidores (PSS), relativamente ao período de afastamento.  
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  Fundamentação  

2. A licença para o trato de assuntos particulares está disciplinada no art. 91 da Lei n.º 8.112, de 11 de novembro de 1990, 

na redação dada pela Medida Provisória n.º 2.225-45, de 4 de setembro de 2001:  

 Art. 91. A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não 
esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos 
consecutivos, sem remuneração. (Redação dada pela Medida Provisória n.º 2.225-45, de 4.9.2001)  
 Parágrafo único. A licença será interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. 
(Redação dada pela Medida Provisória n.º 2.225-45, de 4.9.2001)  

  

3. A Medida Provisória n.º 71, de 3 de outubro de 2002, estabeleceu a possibilidade de manutenção do vínculo com o PSS 

mediante recolhimento da contribuição, conforme se pode conferir a seguir:  

 Art. 10. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em 
organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua 
para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade 
Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os 
benefícios do mencionado regime de previdência.  
 § 1º Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração, a manutenção da vinculação ao regime 
do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no 
mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz 
jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para este efeito, inclusive as vantagens pessoais.  
 § 2º O recolhimento de que trata o § 1º deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das 
remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos 
federais quando não recolhidas na data do vencimento.  
 § 3º As contribuições em atraso, após a vigência da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, 
nas hipóteses do caput deste artigo, serão parceladas tendo-se por base os seus valores originários, atualizados 
pelos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social, sem incidência de juros ou multa, em até sessenta 
meses, mediante requerimento do interessado efetivado até 31 de dezembro de 2002. (Vide Medida Provisória n.º 
75, de  
24.10.2002)  

    

4. Posteriormente o art. 44 da Medida Provisória n.º 75, de 24 de outubro de 2002, revogou o § 3º do art. 10 da Medida 

Provisória n.º 71, de 2002, para afastar a possibilidade de parcelamento das contribuições não recolhidas após a edição 

da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 19983.  

  

5. Embora a Medida Provisória n.º 71 de 2002, tenha sido rejeitada por ato da Câmara dos Deputados4, a Lei n.º 10.667, de 

14 de maio de 2003, restabeleceu a permissão para que os servidores afastados sem remuneração pudessem 

permanecer vinculados ao PSS, ao incluir dispositivos de mesmo teor no art. 183 da Lei n.º 8.112, de 1990, confira-se:  

  Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família.  
 ..........................................................................................................................................§ 2º O servidor afastado ou 
licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do 
qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social 
no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto 
durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de 
previdência. (Incluído pela Lei n.º 10.667, de 14.5.2003)  
 § 3º Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime 
do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no 
mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz 
jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. (Incluído 
pela Lei n.º 10.667, de 14.5.2003)  

                                                 
3 Art. 44. Ficam revogados o § 2º do art. 6º da Lei n.º 9.3317, de 5 de dezembro de 1996, o art. 374 da Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, e o § 3º do art. 10 da Medida Provisória n.º 71, de 3 de outubro de 2002.  

  
4 ATO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002  

Presidente da Câmara dos Deputados faz saber que, em sessão realizada no dia 11 de dezembro de 2002, o Plenário da Casa rejeitou a 

Medida Provisória n.º 71, de 03 de outubro de 2002, que "Altera disposições das Leis n.ºs 9.028, de 12 de abril de 1995, e 10.480, de 2 

de julho de 2002, da Medida Provisória n.º 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, dispõe sobre a Secretaria da Receita Federal, e dá 

outras providências."  
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 § 4º O recolhimento de que trata o § 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das 
remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos 
federais quando não recolhidas na data de vencimento. (Incluído pela Lei n.º 10.667, de 14.5.2003)  

  

6. De se notar que os dispositivos reproduzidos acima asseveram que os afastamentos sem direito a remuneração 

suspendem o vínculo com o PSS, podendo o servidor, a seu critério, manter esse vínculo mediante pagamento de 
contribuição ao plano securitário.       

    

7. Ressalte-se que essa regra não se aplica a todos os afastamentos não remunerados tendo em vista que o art. 102 da Lei 
n.º 8.112, de 1990, estabelece algumas exceções, conforme se pode verificar a seguir:  

 Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os 
afastamentos em virtude de:  

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

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada 

pela Lei n.º 9.527, de 10.12.97)  

VIII - licença:  

  .......................................................................................................................................................  
 c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade 
cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por 
merecimento; (Redação dada pela Lei n.º 11.094, de 2005)  

  .......................................................................................................................................................  
  f) por convocação para o serviço militar;  
  .......................................................................................................................................................  

 XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. (Incluído 
pela Lei n.º 9.527, de 10.12.97)  

  

8. De acordo com o art. 1º do Decreto 91.800, de 18 de outubro de 1985, as viagens ao exterior do pessoal civil da 
administração direta e indireta, a serviço ou com a finalidade de aperfeiçoamento poderão ser:  

a) com ônus, quando implicarem direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o vencimento ou salário e demais 

vantagens de cargo, função ou emprego;  

b) com ônus limitado, quando implicarem direito apenas ao vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou 

emprego;  

c) sem ônus, quando implicarem perda total do vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego, e 

não acarretarem qualquer despesa para a Administração.  

  

9. Já a licença para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade 

cooperativa constituída por servidores e o afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil 

participe ou com o qual coopere serão não remunerados em razão do disposto nos arts. 92 e 96 da Lei n.º 8.212, 

de 1991.  

    

10. Do mesmo modo, a licença por convocação para o serviço militar também exclui o direito do servidor à remuneração, por 
força do § 1º do art. 60 da Lei n.º 4.375, de 17 de agosto de 1964.  

  

11. Consoante se pode verificar, as licenças para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou 

administração em sociedade cooperativa constituía por servidores e em razão de convocação para o serviço 

militar, bem como os afastamentos para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual 

coopere e para estudo no exterior, sem ônus para a administração, embora não remunerados, são considerados 

como efetivo exercício, restando assegurado ao servidor afastado todos os direitos decorrentes de seu vínculo 

com a Administração Pública Federal.  

  

12. No entanto, desde a edição da Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, o regime de previdência dos 

servidores titulares de cargos efetivos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 

e fundações é de caráter contributivo, sendo vedada a contagem de tempo fictício, nos termos do caput e do § 10 

do art. 40 da  

Constituição3, restando impossibilitada a contagem do tempo com a finalidade de vinculação ao PSS sem a 
contribuição respectiva.  
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13. Desse modo, com base na análise sistemática da legislação conclui-se que a garantia de manutenção do vínculo desses 

servidores ao PSS, tem como pressuposto a obrigatoriedade de se contribuir para esse regime nos termos dos §§ 

3º e 4º da Lei n.º 8.112, de 1990.  

  

14. Quanto às demais licenças ou afastamentos sem remuneração, a manutenção do vínculo com o PSS dar-se-á por opção do 

servidor, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, sobre a mesma base e no mesmo 

percentual devido pelos servidores em atividade. Caso não se verifique a manifestação dessa opção, o servidor 

terá suspenso o seu vínculo com o PSS enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhe assistindo, neste 

período, quaisquer dos benefícios do mencionado regime de previdência.      

         

15. No que diz respeito à possibilidade de se recolher essas contribuições após o seu vencimento, tem-se que, de acordo como 

§ 4º do art. 183 da Lei n.º 8.112, de 1990, reproduzido acima, o pagamento deve ser efetuado até o segundo dia 

útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos em atividade, aplicando-se os 

procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento, o que 

implica dizer que a lei possibilita o recolhimento em atraso, desde que os valores sejam acrescidos de:  

  

a) de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada 

mensalmente, incidente sobre a totalidade do montante devido, calculados a partir do mês subsequente ao do 

vencimento da Contribuição para o Plano de Seguridade dos Servidores (CPSS) até o mês anterior ao do pagamento, e de 
1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado; e   

  

b) multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20%.  

  

16. Importa salientar que não há previsão legal para o parcelamento dessas contribuições, entretanto não existe vedação legal 

para que servidores inadimplentes, recolham valores relativos à totalidade ou a parte das competências em 
atraso, desde que acrescidos de juros e  

multa, conforme já se indicou no item 15.  
  

    Conclusão  
  

17. Por todo o exposto, é possível concluir:    

  

 a) permanecem obrigados ao pagamento da CPSS os servidores regularmente afastados, sem direito à 
remuneração, quando o afastamento for considerado por lei como tempo de efetivo exercício, em razão do caráter 
contributivo do PSS, estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 20, de 1998. Enquadram-se nessa situação os 
afastamentos decorrentes de:  

  

i missão ou estudo no exterior, sem ônus para a administração;  

ii licença para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em 

sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros;  

iii licença por convocação para o serviço militar;  

iv afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere.  

  

b) os demais servidores afastados, sem direito a remuneração, podem contribuir  
facultativamente para o PSS, com base no art. 183 da Lei n.º 8.112, 1990, na redação dada pela Lei n.º 10.667, de 
2003, sendo que:  

  

i) em caso de atraso, a contribuição deverá ser acrescida de juros e multa, conforme item 15 desta Nota;  

ii) apesar de não haver previsão para o parcelamento dessas contribuições, não há vedação para que sejam 

recolhidos valores relativos a uma ou mais competências em atraso, em momentos distintos, desde que 
também acrescidos de juros e multa.   

  

 18. Sugere-se, por fim o encaminhamento desta Nota à Ouvidoria-Geral do Ministério da Fazenda, para 
conhecimento da servidora, e à Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, com vistas à 
orientação dos órgãos de pessoal a ela vinculados.   
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9. Do que se pode colher da transcrição acima, há possibilidade de recolhimento de contribuições ao PSS de forma retroativa, 

o que deverá ocorrer nos estritos moldes traçados pela Nota Cosit nº 112, de 17 de agosto de 2012, especialmente nos itens 15 a 18.         

CONCLUSÃO  

 

10. Isto posto, entende-se que a Nota Cosit n.º 112, de 17 de agosto de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil do 

Ministério da Fazenda deverá ser utilizada pelos órgãos integrantes do SIPEC para o recolhimento ao PSS de forma retroativa, uma 

vez que expõe os procedimentos necessários para tanto.   

11. Sendo assim, após a transferência para a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda da competência 

para normatizar, cobrar, fiscalizar e controlar a arrecadação da contribuição destinada ao custeio do Regime de Previdência Social 

do Servidor de que trata a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, não subsiste razão para a utilização, de forma subsidiária da 

Orientação Normativa nº 3, de 2002, uma vez que não compete a esta SEGEP regulamentar a matéria.  

12. Assim, sugere-se o envio dos autos à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda, para que de posse 

das informações postas adote os procedimentos necessários para a conclusão do assunto em apreço.  

13. Por fim, em atenção à solicitação da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, no sentido de que 

esta Secretaria de Gestão Pública oriente os órgãos do SIPEC a respeito do assunto, sugerimos a divulgação desta manifestação nos 

meios eletrônicos disponíveis nesta SEGEP, para amplo conhecimento das diversas unidades de recursos humanos dos órgãos 

federais.   

    À consideração da Senhora Coordenadora-Geral.  

  

Brasília, 19    de Dezembro  de     2012.  

    

RAIMUNDO BELARMINO COSTA                 EDILCE JANE LIMA CASSIANO  
                 Matrícula SIAPE n.º 1052423                                Chefe da DIPVS - Substituta  

  

De acordo. Ao Senhor Diretor para apreciação.  

Brasília, 19    de Dezembro  de     2012..  

 

ANA CRISTINA SÁ TELES D’ÁVILA  

Coordenadora-Geral de Elaboração, Orientação e Consolidação das Normas  

  

      De acordo. À sua Senhoria a Senhora Secretária de Gestão Pública, para aprovação.    

  

 Brasília, 19    de Dezembro  de     2012.  

 

ANTONIO DE FREITAS  

Diretor do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais de Pessoal  

 

Aprovo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda , na forma proposta, 
com cópia ao DEGEP, para que divulgue a presente manifestação nos meios eletrônicos disponíveis nesta SEGEP, para amplo 
conhecimento das diversas unidades de recursos humanos dos órgãos federais.   

  

Brasília, 21 de Dezembro de 2012.  

  

ANA LÚCIA AMORIM DE BRITO 

Secretária de Gestão Pública 
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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público 

Departamento de Normas e Benefícios do Servidor Coordenação-Geral de 

Aplicação das Normas 

  

  

Nota Técnica nº 5949/2017-MP 

Assunto: Tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, no período 
de afastamento para tratar de assuntos particulares 

Referência: Processo nº 03110.206916/2015-15 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

  

1. Por intermédio do processo epigrafado, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão solicita pronunciamento quanto à possibilidade de averbação do tempo de contribuição referente ao 
período em que servidor esteve afastado de licença para tratar de assuntos particulares, na situação em que tenha contribuído, no 
período de afastamento, como contribuinte individual ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS. 

  

ANÁLISE 

 

  

2. Os autos tratam da situação concreta de servidor que esteve de licença para tratar de interesses particulares, com início 
em 08 de setembro de 2010, por um período de 03 (três) anos, e que durante o período da licença não efetuou o recolhimento 
para o Plano de Seguridade Social do Servidor-PSS, contribuindo, entretanto, para o Regime Geral de Previdência Social-RGPS, na 
qualidade de contribuinte individual. Com isso, o requerente solicita que o tempo de contribuição relativo ao período em que 
esteve afastado por licença para tratar de interesses particulares seja averbado em seu histórico funcional, para fins de contagem 
de tempo para aposentadoria. 

  

3. Instada a se manifestar sobre o assunto, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas deste Ministério pronunciou-se no 
seguinte sentido: 

8. Desse modo, verifica-se divergência de entendimento entre o disposto no supracitado §3º do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990, o 
qual determina que a contribuição do servidor licenciado sem remuneração dar-se-á "mediante o recolhimento mensal da respectiva 
contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade", o disposto no art. 4º da Orientação Normativa nº 8, de 
2010, ao explicitar que "a partir de 19.12.2002 será considerado o tempo de contribuição para o Plano de Seguridade Social do 
Servidor - PSS", e a mencionada Nota Técnica nº 172, de 2014, que dispõe sobre a possibilidade de servidor, afastado por licença sem 
remuneração, contribuir na qualidade de segurado obrigatório. 
9.Assim, dada a discrepância de entendimentos, esta Divisão de Legislação Aplicada - DILEA entende ser prudente o envio dos autos à 
Secretaria de Gestão Pública – SEGEP, Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, para que 
sejam sanadas as dúvidas abaixo relacionadas: 

a) Haja vista o §3º do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990 e o art. 4º da Orientação Normativa nº 8, de2010, que 

corroboram no sentido de o servidor afastado em licença para tratar de assuntos particulares recolher 

contribuição para manutenção de vínculo ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público, no mesmo 

percentual devido pelos servidores em atividade, e o exposto na Nota Técnica nº 172, de 2014, é cabível, 

portanto, que o recolhimento, por parte do servidor em licença sem remuneração, ocorra na condição de 

segurado obrigatório? 

b) É cabível, à opção do servidor afastado por motivo de licença para tratar de assuntos particulares, decidir-

se pelo RPPS ou pelo RGPS, independentemente, e, ainda assim, ter garantido o cômputo do referido período 

para fins de aquisição do direito à aposentadoria estatutária? 

  

4. Inicialmente, devemos esclarecer que inexiste a citada contradição apontada pelo órgão consulente, uma vez que os 
normativos apontados tratam de assuntos distintos que se complementam e que, portanto, não se excluem. Assim, para melhor 
deslinde da matéria, passamos a esclarecer o objeto de cada normativo. 
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5. O art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990, ao tratar do Plano de Seguridade Social do Servidor-PSS, facultou ao servidor afastado 
ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, que realize a sua contribuição nos moldes estabelecidos no referido 
artigo e nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.332, de 2013, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a manutenção da 
vinculação ao RFB nº 1.332, de 2013, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a manutenção da vinculação ao regime do PSS e, 
por consequente, usufruir dos benefícios deste regime. Todavia, a não contribuição do servidor ao PSS não é por si só impeditivo 
para a averbação das contribuições realizada junto ao RGPS, desde que na qualidade de segurado obrigatório. Nesse sentido, é o 
entendimento contido na Nota Técnica nº 172/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. Vejamos: 

13. Instada a se pronunciar sobre o conflito jurídico do caso, a Coordenação-Geral de Elaboração, 

Sistematização e Aplicação das Normas emitiu a Nota Técnica nº 211/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, datada em 05 de maio de 2011, 
(fls. 117/124), manifestando entendimento conforme excertos abaixo transcritos:  

(...) 
“20. Nesse sentido, conclui-se que, eventuais atividades privadas sujeitarão vinculação obrigatória ao RGPS, 
ainda que exercidas durante o período no qual o servidor público encontrava-se em licença sem 
vencimentos.  

21. Consequentemente, as atividades vinculadas ao RGPS ensejarão contribuição a este regime e contarão 

tempo de serviço. Neste ponto, interessante notar o disposto no art. 103, V, da Lei 8.112, de 11 de novembro de 

1990, que determina a contagem, para fins de aposentadoria e disponibilidade do tempo de contribuição ao RGPS, 

confira-se:  

(...) 
Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:  
(...)  
V – o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social; 
(...)  

22. Verifica-se, portanto, que a Lei 8.112, de 1990, apesar de limitar a contagem de tal tempo de contribuição 

apenas à aposentadoria e disponibilidade, não faz qualquer limitação quanto ao tempo em que tal atividade foi 

exercida.  

(...)  
24. Em vista do exposto acima, entende-se que a atividade privada sujeita à vinculação obrigatória ao Regime 

Geral da Previdência Social, quando exercida por servidor público em pleno cumprimento de suas atribuições não 

poderá ensejar a contagem de tempo de serviço em dobro no serviço público. Todavia, nos casos em que o 

servidor encontrar-se em afastamento que obste a contagem de seu tempo de contribuição no regime público, a 

averbação no serviço público, do tempo de contribuição junto ao RGPS, não ensejará duplicidade e, desta feita, não 

será vedada.  

25. Pelo exposto, entende-se devida a averbação de todo o tempo de contribuição obrigatória para o Regime 
Geral da Previdência Social, enquanto a 
servidora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx encontrava-se em licença para o trato de interesses 
particulares.(Grifo nosso).  

26. Em vista do entendimento exarado por este órgão na Orientação Normativa nº 03/2002, sugere-se o 

encaminhamento dos presentes autos à Consultoria Jurídica deste Ministério do Planejamento e Gestão.  

(...)  
14. Instada a se manifestar, a Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão/AGU, emitiu o PARECER Nº 0475-3.21/2011/RA/CONJUR/MP, datado em 17 de maio de 2011, (fls. 
126/132), do qual transcrevemos os seguintes excertos:  
(...)“6. Todavia, o que se depreende dos autos é que, possivelmente por sua redação um tanto truncada, a 
Orientação Normativa/SRH nº 03, de 13.11.2002, ensejou o surgimento de entendimentos conflitantes no 
âmbito da Administração Pública (v.g. Capítulo XXXIV do item 17 da CRNRH, fls. 64 e 67; Despacho s/nº 
DENOP/SRH, de 06.07.2009 – cópia às fls. 78 e 79), quanto à possibilidade de cômputo de tempo de 
contribuição obrigatória ao RGPS, durante o período de licença sem vencimentos da estatutária.  
7. Vai aqui consignada, portanto, a sugestão, dirigida à Secretaria de Recursos Humanos, para que 

analise, a conveniência e oportunidade de modificar e atualizar aquela Orientação Normativa, a fim de 

imprimir-lhe sentido inequívoco, bem como de modo a não deixar dúvidas quanto à vigência e eficácia atual 

de suas disposições, tendo em vista, inclusive, que aquela Orientação faz remissão expressa à Medida 

Provisória nº 71, de 03.10.2002, rejeitada desde 11.12.2002 e que a Lei nº 10.667, de 14.05.2003, no artigo 

1º, revigorou-lhe o teor, ao introduzir modificações no art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990.  
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8. Haveria necessidade, ainda, de acordo com o entendimento ora sustentado que, vale frisar, é 

coerente com o esposado na Nota nº 125/2010DPES/CGMADM/PFE-INSS, de 20.12.2010 (fls. 98 a 102) e 

com o contido na Nota Técnica nº 211/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, de 

05.05.2011 (fls. 117 a 124), de proceder-se à alteração do art. 4º da Orientação Normativa SRH nº 8, de 05 
de novembro de 2010, a fim de admitir-se expressamente o cômputo do tempo de contribuição obrigatória 
sob o RGPS, para fins de aquisição do direito à aposentadoria estatutária, na hipótese do art. 183, §2º, da 
Lei nº 8.112, de 1990, com redação dada pela Lei nº 10.667, de 14.05.2003. 
9. Do exposto, verifica-se que, em tese, não há, na forma da lei, óbice ao cômputo do tempo de 
contribuição relativo à atividade privada, vinculada à Previdência Social, na qualidade de segurado 
obrigatório, durante o gozo de licença estatutária para tratar de assuntos particulares, prevista no art. 91 da 
Lei nº 8.112, de 1990, para fins de aquisição do direito à aposentadoria estatutária, sob o Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores Públicos, competindo ao Órgão Setorial do SIPEC a verificação, in 
concreto, do implemento dos requisitos legais e a inocorrência de hipótese de exceção ou vedação (vide 
item “5”, retro), relativamente à servidora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular do cargo de 
Engenheiro, SIAPE xxxxxxxx, lotada no Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário da Superintendência 
do INSS. (...) 

  

6. Observe-se que, por sua vez, a Orientação Normativa SRH nº 8, de 2010, trata dos esclarecimentos quanto à concessão de 
aposentadoria aos servidores públicos do Poder Executivo Federal, estabelecendo em seu art. 4º, o critério para cálculo dos 
proventos de aposentaria. Vejamos: 

Art. 4º Para o cálculo das aposentadorias constantes dos arts. 2º e 3º, ocorridas a partir de 20 de fevereiro de 2004, considerar-se-á a 
média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base as contribuições do servidor aos regimes de 
previdência a que esteve vinculado, correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência 
julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, devendo ser observados: I - a fixação do valor do 
provento inicial do benefício, nas seguintes condições:  

a) se o valor resultante da média for inferior ao valor do salário mínimo, o provento inicial será igual 

ao valor do salário mínimo; e 

b) se o valor da média for superior à remuneração ou subsídio do cargo efetivo em que se dera 

aposentadoria, o provento inicial será limitado ao valor da remuneração ou do subsídio do cargo efetivo. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, serão utilizados os valores das remunerações ou subsídios que 
constituíram a base de cálculo das contribuições do servidor aos regimes de previdência, 
independentemente do percentual da alíquota estabelecida ou de terem sido referidas contribuições 
destinadas ao custeio de parte dos benefícios previdenciários. §2º Nas competências a partir de julho de 
1994, em que não tenha havido contribuição do servidor vinculado a regime próprio, considerar-se-á como 
base de cálculo dos proventos a remuneração ou subsídio do cargo efetivo do servidor, inclusive nos 
períodos em que houve afastamento do cargo, desde que o respectivo afastamento seja legalmente 
considerado como de efetivo exercício, observando-se os seguintes parâmetros:  
I - até 16.12.1998, todo o tempo de efetivo exercício será considerado como tempo de contribuição;  

II - de 17.12.1998 a 18.12.2002 (data da Medida Provisória nº 86, de 2002, convertida na Lei 

nº10.667, de 2003), o tempo será considerado, desde que tenha havido a respectiva contribuição a regimes 

de previdência; e  

III - a partir de 19.12.2002 será considerado o tempo de contribuição para o Plano de Seguridade 
Social do Servidor - PSS. 

  

7. Cumpre destacar ainda que, a referida Orientação Normativa estabelece que será considerado para fins de cálculo dos 
proventos das aposentadorias fundamentadas no art. 40 da Constituição Federal, o tempo de contribuição ao Plano de Seguridade 
Social do Servidor - PSS, a partir de 19.12.2002. 

  

8. Isto posto, não se verifica nos normativos citados vedação quanto à averbação de tempo de outro regime. Vejamos:  

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:  
§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na 
atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei.   

  



 

282 

 

9. Feitos estes esclarecimentos, passa-se a responder aos questionamentos apresentados pelo órgão consulente. 

Pergunta: Haja vista o §3º do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990 e o art. 4º da Orientação Normativa nº 8, de 2010, que 
corroboram no sentido de o servidor afastado em licença para tratar de assuntos particulares recolher contribuição 
para manutenção de vínculo ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público, no mesmo percentual devido pelos 
servidores em atividade, e o exposto na Nota Técnica nº 172/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 2014, é cabível, portanto, 
que o recolhimento, por parte do servidor em licença sem remuneração, ocorra na condição de segurado obrigatório? 

Resposta: Sim, é cabível o recolhimento de contribuição previdenciária de servidor licenciado, sem remuneração, ao 
RGPS, na condição de segurado obrigatório. A Constituição Federal veda ao servidor público vinculado ao regime 
próprio, como é o caso dos servidores federais, a vinculação ao RGPS na condição de segurado facultativo (§ 5º do art. 
201), ou seja, é permitida a vinculação na condição de segurado obrigatório, tendo, por consequente, direito à 
averbação deste tempo contributivo no PSS (§ 9º do art. 201 da 
CF), nos termos estabelecidos na Nota Técnica nº 172/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/ M P , desde que os tempos n ã o 
sejam concomitantes.  

Pergunta: É cabível a opção do servidor afastado por motivo de licença para tratar de assuntos particulares, decidir-se 
pelo RPPS ou pelo RGPS, independentemente, e, ainda assim, ter garantido o cômputo do referido período para fins de 
aquisição do direito à aposentadoria estatutária? 

Resposta: Para fins de aposentadoria, as contribuições realizadas pelo servidor ao RGPS na condição de segurado 
obrigatório serão contadas no PSS somente como tempo contribuitivo para fins de aposentadoria. Ressalte-se, todavia, 
que o servidor, nesta condição e nesse período, caso venha a óbito, se  for o caso, deixara o benefício pensional regido 
pelas regras do RGPS. 

  

CONCLUSÃO 

 

  

10. Assim, orienta-se ao órgão consulente que os entendimentos deste Órgão Central do SIPEC contidos na Orientação 
Normativa nº 8, de 2010, e na Nota Técnica nº  172/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP encontram-se corretos e válidos, não 
havendo divergência entre esses e o disposto no art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990. 

  

11. Por fim, a título de contribuição, sugere-se ao órgão consulente a leitura do Parecer Normativo COSIT nº 01, de 18 de abril 
de 2016 e da Instrução Normativa RFB nº 1.332/2013, ambas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que tratam da Contribuição 
do Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSS, e da Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009, que 
orientam quanto aos Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. 

Submete-se à avaliação da Senhora Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas.  

  

  TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA 

Chefe da DIPVS 

De acordo. À Senhora Diretora do Departamento de Normas e Benefícios do Servidor para apreciação. 

  

ANA CRISTINA SÁ TELES D'AVILA 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

Aprovo. Restituam-se os autos à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, na forma proposta. 

  

RENATA VILA NOVA DE MOURA 

Diretora do Departamento de Normas e Benefícios do Servidor 
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Documento assinado eletronicamente por  RENATA VILA NOVA DE MOURA ,  Diretora 
do Departamento de Normas e Benefícios do Servidor , em 25/04/2017, às 17:38. 

Documento assinado eletronicamente por  ANA CRISTINA SA TELES DAVILA , 
Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas , em 25/04/2017, às 18:28. 

Documento assinado eletronicamente por  TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA ,  Chefe de 
Divisão , em 26/04/2017, às 09:29. 

Documento assinado eletronicamente por  Luis Fernando Rondon ,  Analista de Negócios , 
em 26/04/2017, às 09:31. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
[ https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador  3580168  e o 
código CRC  3 C4DC0C 3 . 



 

284 

 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público 

Departamento de Normas e Benefícios do Servidor 

Coordenação-Geral de Aplicação das Normas 

  

  

Nota Técnica nº 303/2017-MP 
  

Assunto: Concessão concomitante de pensão ao cônjuge e a companheira  

Referência: Processo nº 44000.001661/2000-29 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

1. Por meio do processo epigrafado, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do extinto Ministério da Previdência Social, atual 
Ministério do Trabalho, solicita manifestação quanto à possibilidade de concessão de pensão, de forma concomitante, ao 
cônjuge e à companheira.  

ANÁLISE 

 

2. Conforme informações constantes dos autos, o órgão consulente efetuou a concessão de pensão à Senhora Antônia da Costa 
Ramos, na condição de cônjuge do ex-servidor José Moreira Ramos, em face do seu falecimento em 26/6/2000. Todavia, já 
havia naquele órgão, solicitação de pensão da senhora Belzair Soares das Flores, na condição de companheira, cabendo 
esclarecer que tal solicitação é pendente de comprovação judicial de convivência marital com o de cujus. 

3. Após diligências e manifestações, tanto administrativas quanto jurídicas, a Consultoria Jurídica daquela pasta concluiu, por 
meio do PARECER/CONJUR/MPS/N° 478/2008, às fls. 148/153, pela comprovação da união estável, entendendo ser devido o 
benefício desde o falecimento do ex-servidor, sendo 50% para a viúva e 50% para a companheira, até o falecimento da 
Senhora Antônia da Costa Ramos e, após, 100% à Senhora Belzair Soares das Flores. Entretanto, opinou pela remessa do 
presente processo a este Órgão Central do SIPEC para análise do que fora defendido naquele parecer jurídico favorável. 

4. Relatou-se o essencial. 

5. Preliminarmente, convém ressaltar que a concessão de pensão deve sempre ser analisada à luz da legislação previdenciária 
vigente à data de óbito do servidor, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e do Tribunal de 
Contas da União - TCU, que, por intermédio da Súmula nº 284, orienta: 

"A concessão de pensão deve observar a legislação em vigor à data do óbito do instituidor, ocasião em que os requisitos legais nela 
previstos deverão estar preenchidos pelos beneficiários.” 

6. Especificamente sobre o assunto, a Consultoria Jurídica deste Ministério se manifestou, no exercício de 2011, por meio do 
Parecer nº 0776-3.21/2011/EF/CONJUR/MP/CGU/AGU, do qual é pertinente transcrever: 

45. Nesse diapasão, podem-se extrair as seguintes conclusões do presente processo: 

a) no caso concreto, enquanto não houver decisão judicial que reconheça a condição de companheira do ex-servidor à Sra. ....,  esta 
não poderá concorrer com a Sra. ..... na divisão do benefício pensional; 

(...) 

  

7. Em recente manifestação, o mesmo órgão de assessoramento jurídico manifestou-se na forma do PARECER n. 
01705/2016/MZDA/CGJRH/CONJUR-MP/CGU/AGU,  nestes termos:  

7. Esta CONJUR já se manifestou anteriormente sobre assunto similar, no PARECER n. 00619/2016 /LFL/CGJRH/CONJUR-
MP/CGU/AGU, que tratou de pensão civil pleiteada por viúva e suposta companheira, tendo afastado a possibilidade de recebimento 
pela suposta companheira, uma vez que não foi demonstrada a separação de fato do falecido com a viúva (NUP: 
05100.205479/2015-59). 

8. Transcrevem-se o essencial do supracitado Parecer: 

16. (...) No caso de a união estável envolver, contudo, pessoa(s) casada(s), deverá a companheira 

interessada demonstrar que não houve impedimento à constituição do vínculo de união estável, ou 
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seja, deverá evidenciar que a(s) pessoa(s) casadas que integraram a relação se encontravam separadas 

de fato ou judicialmente, caso contrário ter-se-á mero concubinato, que não se confunde com a união 

estável e não recebe proteção do Estado. 

17. A jurisprudência nacional, inclusive dos Tribunais Superiores, na mesma direção do raciocínio 

exposto, sustenta, de forma uníssona e consolidada, que o direito à pensão por morte de servidor 

público pressupõe vínculo tutelado pelo ordenamento jurídico, reputando-se indevido o implemento 

de divisão do benefício a favorecer, em prejuízo da família, a concubina, conforme explicitam as 

ementas de acórdãos abaixo reproduzidas:  

  

"MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EX-SERVIDOR DA FUNAI. PENSÃO CIVIL 
VITALÍCIA. PAGAMENTO PARA CÔNJUGE E COMPANHEIRA. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÃO 
DE REFAZIMENTO DO ATO. UNIÃO 
ESTÁVEL E CONCUBINATO: INSTITUTOS DISTINTOS. PRECEDENTE. INDEFINIÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DA 
IMPETRANTE. LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. 

1. O reconhecimento da ausência de base legal para o rateio da pensão entre viúva e alegada 

companheira está fundado na impossibilidade jurídica de concomitância dessas duas situações, 

conforme expresso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 397.762/BA (Relator o Ministro 

Marco Aurélio, Primeira Turma), quando assentada a distinção entre os institutos da união estável e 

do concubinato, sendo não acolhido no sistema previdenciário brasileiro. 

2. O ato do Tribunal de Contas da União, fundado no inc. III do art. 71 da Constituição da República, 

é inconclusivo sobre a situação da Impetrante e dos demais interessados, não se havendo cogitar de 

lesão a direito subjetivo decorrente de relação fático-jurídica incontroversa. 3. Mandado de segurança 

denegado, cassando-se a liminar antes deferida e julgando-se prejudicado o agravo regimental 

interposto. 

(STF, MS 33555, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 06-11-2015 PUBLIC 09-11-2015)  

  

COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. Sendo o Direito uma verdadeira ciência, impossível é 
confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO ESTÁVEL - 
PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas 
e nestas não está incluído o concubinato. PENSÃO - SERVIDOR PÚBLICO - MULHER - CONCUBINA - 
DIREITO. A titularidade da pensão decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo 
agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a 
beneficiar, em detrimento da família, a concubina.  

(STF, RE 590779, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 
10/02/2009, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009) 

  

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESTATUTÁRIA. COMPANHEIRA. CONCUBINATO. IMPOSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES 

1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão 

atacada. 

2. A relação concubinária, paralela ao casamento válido, não pode ser reconhecida como união 

estável, salvo se configurada a separação de fato ou judicial entre os cônjuges. 

3. Existência de impedimento para a convolação da relação concubinária em união estável.  

4. Agravo regimental improvido. 

(STJ, AgREsp nº 1147046, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 
26/05/14)  

  

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.CONCUBINATO. PENSÃO. 
RATEIO COM A VIÚVA. 
IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES. 
1. Não incide o óbice da Súmula 7/STJ sobre a decisão agravada, porquanto, para concluir 
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pelo provimento do recurso da ora agravada, não foi necessário o revolvimento de matéria fático-
probatória, mas tão somente a detida análise do acórdão da Corte de origem . 
2. Da leitura do acórdão recorrido, o que se conclui é que o Tribunal a quo reconheceu haver o 

concubinato, especificamente quando julgou os aclaratórios, nos quais sustenta: "a existência de 

impedimento ao casamento previsto no Código Civil, não invalida a proteção social conferida pela 

constituição Federal à união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar". 

3. Apesar deste posicionamento do Tribunal de origem, a jurisprudência desta Corte é pacífica no 

sentido de que é possível o rateio de pensão entre a viúva e a companheira com quem o 

instituidor da pensão mantinha união estável, assim entendida aquela na qual inexiste 

impedimento para a convolação do relacionamento em casamento, que somente não se 

concretiza pela vontade dos conviventes. 

Agravo regimental improvido. 

(STJ, AgRg no AREsp 329.879/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)  

  

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO DE CONCUBINATO. CAUSA IMPEDITIVA DE UNIÃO 
ESTÁVEL. 

1. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte no sentido de que, configurada a uniãoestável entre 

o de cujus e a companheira, rever tal entendimento demandaria o exame fáticoprobatório dos 

autos. 

2. O simples fato de a agravante exercer uma relação de concubinato com o falecido,por si só, 

constitui fundamento suficiente para o indeferimento de pensão por morte, haja vista ser causa 

impeditiva para o recebimento do benefício. 

3. Agravo regimental não provido. 

(STJ, AgRg no REsp 1359304/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
21/03/2013, DJe 02/04/2013)  

  

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO. CONCUBINATO. RATEIO DA PENSÃO ENTRE A CONCUBINA E A 
VIÚVA. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a agravante objetivava o recebimento de 

cota da pensão instituída por falecido militar, com quem alegava viver em união estável. Em primeira 

instância, o pedido foi julgado procedente, determinando-se a partilha da pensão entre a agravante, a 

viúva e os filhos do militar, decisão essa mantida pelo Tribunal de origem 

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é possível o rateio de pensão entre a 

viúva e a companheira com quem o instituidor da pensão mantinha união estável, assim entendida 

aquela na qual inexiste impedimento para a convolação do relacionamento em casamento, que 

somente não se concretiza pela vontade dos conviventes. Nos casos em que o instituidor da pensão 

falece no estado de casado, necessário se faz que estivesse separado de fato, convivendo 

unicamente com a companheira, para que esta possa fazer jus ao recebimento da pensão. 

3. No caso dos autos, todavia, não se verifica a existência de relação estável, mas, sim, de 

concubinato, pois o instituidor da pensão "manteve os dois relacionamentos por um longo período 

concomitantemente", consoante consta do acórdão recorrido, o que impossibilita o recebimento de 

pensão pela agravante, na esteira do entendimento jurisprudencial deste Tribunal. 

Agravo regimental improvido. 
(STJ, AgRg no REsp 1344664/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012)  
  

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINATO. RELACIONAMENTO NA CONSTÂNCIA DO 
CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
PRECEDENTES. 
1. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado 

ou não, entre eles, nos termos do art. 16 da Lei 8.213/91, o(a) companheiro(a). 

2. Conjunto probatório constituído nos autos demonstra que o suposto instituidor do benefício era 

casado e conduz à ilação de que o segurado possuiu, de fato, relacionamento com a apelada, não 

restando comprovada, contudo, a união estável que autorize a instituição da pensão por morte pelo 

de cujus. 
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3. O concubinato adulterino não gera direitos previdenciários, isso porque a proteção do Estado à 

união estável somente pode alcançar as situações legítimas e nestas não está incluído o 

concubinato. Precedentes. 

4. Não há que se falar em convolação do concubinato em união estável. O reconhecimento da união 

estável exige que ambos (segurado e companheira) sejam solteiros, separados de fato ou 

judicialmente, divorciados ou viúvos, além de conviverem em uma entidade familiar, ainda que 

não sob o mesmo teto. Assim, estão excluídas as situações de concomitância, de simultaneidade 

de relação marital e de concubinato (REsp 674.176-PE, 17/03/2009; AgRg no REsp 1.016.574-SC, 

3/3/2009, REsp 362.743-PB, DJ 11/10/2004 e AgRg no REsp 628.937-RJ, DJ 27/3/2006.). 

5. Apelação do INSS e remessa necessária providos. (TRF1, Rel. HERMES GOMES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA, julgado em 22/02/2016, e-DJf1 
14/03/2016)" (grifos acrescidos) 
(...)  
20. O concubinato, como visto, não pode ser erigido ao mesmo patamar jurídico da união estável, 
sendo certo que o reconhecimento dessa última é condição imprescindível à garantia dos direitos 
previstos na Constituição Federal e na legislação pátria aos companheiros, inclusive para fins 
previdenciários. 

  

9. Cabe destacar entendimento da Corte de Contas da União no sentido de que para recebimento de pensão a título de 
companheira, no caso do ex-servidor ser casado, há necessidade de comprovar a separação de fato da esposa, o que não resta 
demonstrado nos autos. Eis o entendimento da Corte:  

Segunda Câmara  
TC 023.845/2009-0  

SUMÁRIO: PENSÃO CIVIL. ATO INICIAL E ALTERAÇÃO. PARTILHA DO BENEFÍCIO 
ENTRE VIÚVA E CONCUBINA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ACÓRDÃO 1384/2010 – 
TCU – PLENÁRIO. LEGALIDADE DO ATO INICIAL. REGISTRO. ILEGALIDADE DO ATO DE ALTERAÇÃO. 
NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES AO ÓRGÃO DE ORIGEM.  
- Na ausência de decisão judicial, prevalece a presunção de existência da sociedade conjugal, situação 
na qual não há que falar em direito da concubina à pensão. 

RELATÓRIO  

4. Neste momento, permito-me transcrever trecho do Voto do Relator do Acórdão nº 
1.388/2010-TCU-2ª Câmara, no qual ficou espelhada, de forma cristalina, a irregularidade da divisão de 
benefício pensional entre viúva e companheira de ex-servidor:  
“7.2. Ao examinar situação semelhante, a 1ª Câmara desta Corte, por intermédio do acórdão 
2.174/2007, ao acolher voto do Ministro Valmir Campelo, considerou que:  
2.1. o Código Civil, ao tratar da repartição de patrimônio de cônjuge e de companheiro falecido, deixou 
o companheiro sobrevivente em situação desfavorecida em relação ao cônjuge sobrevivente, tanto 
que, no caso deste último, chegou a dispensar a convivência uxória; 
2.2. o casamento tem prova pré-constituída: a respectiva certidão, nos termos do art. 1.543 do Código 
Civil; 
2.3. cabe ao companheiro provar cabalmente sua situação; 
2.4. "se o servidor, ao falecer, detinha o estado civil de casado, não há possibilidade de deferimento do 
benefício à companheira ao mesmo tempo". 
3. Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência dos tribunais superiores, como se nas 
seguintes ementas, apontadas pelo Ministério Público junto ao TCU:  
"Resp 1104316/RS - DOU de 18/05/2009: 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPARTILHAMENTO DA PENSÃO ENTRE 
A VIÚVA E CONCUBINA. IMPOSSIBILIDADE. CONCOMITÂNCIA ENTRE CASAMENTO E CONCUBINATO 
ADULTERINO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. 
1 - Para fins previdenciários, há união estável na hipótese em que a relação seja constituída entre 

pessoas solteiras, ou separadas de fato ou judicialmente, ou viúvas, e que convivam como entidade 

família, ainda que não sob o mesmo teto. 

2 - As situações de concomitância, isto é, em que há simultânea relação matrimonial e de concubinato, 

por não se amoldarem ao modelo estabelecido pela legislação previdenciária, não são capazes de 

ensejar união estável, razão pela qual apenas a viúva tem direito à pensão por morte. 

3 - Recurso especial provido. 

Resp 931155/RS - DJ de 20/08/2007:  
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DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. 
CASAMENTO E CONCUBINATO SIMULTÂNEO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
- A união estável pressupõe a ausência de impedimentos para o casamento, ou, pelo menos, que 

esteja o companheiro (a) separado de fato, enquanto que a figura do concubinato repousa sobre 

pessoas impedidas de casar;  

- Se os elementos probatórios atestam a simultaneidade das relações conjugal e de concubinato, 
impõe-se a prevalência dos interesses da mulher casada, cujo matrimônio não foi dissolvido, ao 
alegados direitos subjetivos pretendidos pela concubina, pois não há sob o prima do Direito de Família, 
prerrogativa desta à partilha dos bens deixados pelo concubino. - Não há, portanto, como ser 
conferido status de união estável a relação concubinária concomitante a casamento válido. REx 
590779/ES - DJ de 27/03/2009: 
Companheira e concubina - distinção. Sendo o Direito uma verdadeira ciência, impossível é confundir 
institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. UNIÃO ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO 
ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas não está 
incluído o concubinato. PENSÃO - SERVIDOR PÚBLICO - MULHER CONCUBINA - DIREITO. A titularidade 
da pensão decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo 
ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento 
da família, a concubina." 
(...)  

  

VOTO 

Apreciam-se atos inicial (fls. 1-3) e de alteração (fls. 4-6) de pensão civil instituída por Francisco Dias de 
Resende, ex-servidor do Ministério das Comunicações, encaminhada ao Tribunal para exame de 
legalidade, por intermédio do sistema Sisac.  
2. Observo que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - SEFIP, após realizar diligência junto ao órgão 

concedente, chegou à conclusão de que o ato inicial, em favor da viúva do instituidor (Sra. Donatila 

Paula da Costa), deve ser considerado legal e, por sua vez, o ato de alteração, em favor de sua 

companheira (Sra. Maria de Lourdes Alves), considerado ilegal, uma vez ser irregular a divisão de 

benefício pensional entre viúva e companheira.  

3. Esse encaminhamento está conformidade com deliberado no Acórdão 1348/2010 – TCU –

Plenário, mediante o qual esta Corte, em sede de consulta efetuada pelo Ministério da Defesa, 

discorreu sobre a possibilidade de concessão de pensão militar simultânea à mulher e à companheira. 

4. Naquele julgado, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita, decidiu-se que, salvo determinação 

judicial que expressamente declare a inexistência de dependência econômica do cônjuge, separada de 

fato em relação ao instituidor da pensão militar, à época do seu falecimento, é juridicamente possível a 

concessão simultânea de pensão militar à viúva, separada de fato do instituidor, à data do óbito, e à 

companheira, reconhecida judicialmente.  

Veja-se: 
"1. A Administração deve fazer cumprir a lei.  
2.Na hipótese de reconhecimento judicial da união estável e da separação de fato, mantém-se a 
presunção de dependência econômica da viúva em relação ao instituidor, salvo expressa disposição 
em contrário da sentença judicial, razão pela qual deverá a Administração dividir o benefício 
previdenciário entre a viúva e companheira.  
3. Na constância formal do casamento, o direito a alimentos da cônjuge se presume. 

4. Na ausência de decisão judicial, prevalece a presunção de existência da sociedade conjugal, situação 

na qual não há que falar em direito da concubina à pensão militar".  

5. Como visto, a consulta, que possui caráter normativo e constitui prejulgamento de tese, conforme 

disposto no §3º, do art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal, deixou assente quais aspectos 

devem ser observados em processos da espécie. 

6. Volvendo ao caso concreto e a ele aplicando as premissas contidas no referenciado decisum, 

observo que não houve reconhecimento judicial da união estável existente entre o instituidor e a 

Sra. Maria de Lourdes Alves, a qual somente foi atestada em certidão de óbito e documentos 

particulares. 

7. Desse modo, aplicando ao caso concreto a inteligência do Acórdão 1.348/2010 – TCU –Plenário, não 

pode prosperar a concessão simultânea em apreço, pois, como não há decisão judicial 

reconhecendo a união estável, prevalece a presunção de existência da sociedade conjugal, que é 

impeditiva do pagamento de pensão à companheira. Isso posto, Voto no sentido de que o Tribunal 

adote a deliberação que ora submeto a este Colegiado. 
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(...)  
(ACÓRDÃO Nº 1932/2011 – TCU – 2ª Câmara) Destaques nossos 

10. Cabe traçar alguns delineamentos acerca da União Estável. 

11. A Constituição de 1988, em seu art. 226, parágrafo terceiro, reconhece a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, para efeito da proteção do Estado. 

12. No âmbito da legislação infraconstitucional, a temática em análise foi regulamentada pela Lei nº 

9.278/96 e pelo Código Civil de 2002. 
13. A Lei nº 9.278/96 fixou requisitos para que a união estável seja considerada uma entidade familiar. 

Transcreve-se, a seguir, o teor de seu artigo 1º, ipsis litteris: 

“Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de 
um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.”  

14. O Código Civil de 2002, por sua vez, previu o seguinte a respeito da matéria: 

"Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família. 
§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a 
incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. 
Art. 1.521. Não podem casar: 
(...) 
VI - as pessoas casadas; (...) 
Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem 
concubinato." (grifos acrescidos)  

15. Da leitura dos dispositivos legais retrotranscritos, verifica-se que, para fazer jus à pensão, a companheira 

deverá provar o preenchimento dos requisitos subjetivos (a comunhão de vidas e o mútuo propósito de 

formação de uma entidade familiar) e objetivos (a notoriedade da relação, a ausência de interrupções que 

desnaturem o seu caráter estável e a duração prolongada no tempo) da configuração de união estável. No 

caso de a união estável envolver, contudo, pessoa(s) casada(s), deverá a companheira interessada 

demonstrar que não houve impedimento à constituição do vínculo de união estável, ou seja, deverá 

evidenciar que a(s) pessoa(s) casadas que integraram a relação se encontravam separadas de fato ou 

judicialmente, caso contrário ter-se-á mero concubinato, que não se confunde com a união estável e não 

recebe proteção do Estado. 

16. No caso dos autos, entendo que as provas apresentadas demonstram os requisitos subjetivos (a comunhão 

de vidas e o mútuo propósito de formação de uma entidade familiar) e objetivos (a notoriedade da relação, 

a ausência de interrupções que desnaturem o seu caráter estável e a duração prolongada no tempo) da 

configuração de união estável, entretanto, conforme abordado no parágrafo acima, o ex-militar era 

casado e não há demonstração nesses autos de separação de fato, pelo que há impedimento de 

reconhecimento da união estável e, portanto, incabível a concessão da pensão. 

  

8. Por sua vez, o Tribunal de Contas da União, sobre o tema assim entende: 

  

Acórdão nº 3072/2015-TCU/Segunda Câmara.  

  

ACORDÃO os Ministros do TCU, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

(...) 

9.2. responder ao consulente que, salvo determinação judicial que expressamente declare a inexistência de dependência econômica 
da cônjuge separada de fato em relação ao instituidor da pensão militar, à época do seu falecimento, é juridicamente possível a 
concessão simultânea de pensão militar à viúva, separada de fato do instituidor, à data do óbito, e á companheira, reconhecida 
judicialmente, que comprove união estável com o "de cujus", (...)  

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

É o relatório. 

VOTO 

1. Cuidam os autos de pensões civis instituídas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 

encaminhados a este Tribunal para apreciação na sistemática definida na IN nº 55/2007. 
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2. As pensões foram instituídas pelos ex-servidores Aldo Vitorino de Menezes, Aquilina Rita de Souza e 

Francisco Teófilo do Nascimento. 

3. As questões que poderiam levar à ilegalidade das concessões foram enfrentadas pela unidade técnica e, 

conforme documentos acostados aos autos, foram devidamente superadas. 

4. Os dois casos em que ocorreram habilitação de viúva e companheira, nas concessões instituídas por Aldo 

Vitorino de Menezes e Francisco Teófilo do Nascimento, foram amparados em robustas provas, conforme 

transcrição abaixo: 

“9.    Do exame do ato em comento, verifica-se a inclusão de beneficiárias habilitadas na condição de 
viúva e companheira do ex-servidor. A documentação enviada pelo órgão gestor alusiva à comprovação 
da união estável entre o instituidor e a beneficiária Maria Elite Guimarães Bastos Pereira (CPF: 
310.677.513-00), habilitada na condição de companheira, consiste de (peça 4, p. 9-17): a) documento 
firmado pelo instituidor junto ao DNOCS, designando a interessada como sua beneficiária, na condição 
de companheira, para efeito do disposto no art. 217, I, “c”, da Lei 8.112/90 (beneficiária de pensão); b) 
certidões de nascimento de 04 (quatro) filhos havidos em comum pelo instituidor e a interessada entre 
os anos de 1984 e 1998; c) declaração de terceiros testemunhando a existência de entidade familiar 
entre o instituidor e a beneficiária Maria Elite Guimarães Bastos Pereira; e d) requerimento firmado 
pelo ex-servidor junto ao DNOCS, com data de 24/10/1991, em que solicita a concessão de Salário-
Família, fundamentado na sua então união estável com a interessada, Sra. Maria Elite Guimarães. 

10.    É robusta a prova da existência de união estável trazida aos autos, notadamente no que concerne 
ao nascimento de 04 filhos havidos em comum dentro de um período de 14 anos. Ademais, depõe em 
favor da companheira o fato de que, a teor dos documentos carreados ao processo, a viúva do 
instituidor, Sra. Maria de Lourdes Ribeiro de Menezes, excluída em razão de falecimento em 
04/06/2011, não questionou a habilitação da companheira, seja na via administrativa ou judicial, tendo 
o benefício sido dividido entre ambas (e os filhos habilitados) por mais de 12 (doze) anos.” 

(...) 

21.    Do exame do ato de concessão da pensão instituída pelo ex-servidor Francisco Teófilo do 
Nascimento, verifica-se a habilitação concomitante de viúva e companheira do ex-servidor. A 
documentação enviada pelo órgão gestor alusiva à comprovação da união estável entre o instituidor e 
a companheira, Sra. Juraci Paulino da Silva (CPF:709.404.523-91), consiste de (peça 4, p. 19-25): a) 
documento firmado pelo instituidor junto ao DNOCS, designando a interessada como sua beneficiária, 
na condição de companheira, para efeito do disposto no art. 217, I, “c”, da Lei 8.112/90 (beneficiária de 
pensão); b) certidões de nascimento de Vanessa da Silva do Nascimento,  filha havida em comum pelo 
instituidor e a interessada no ano de 1999; c) comprovantes de residência comum do ex-servidor e a 
interessada; e d) Escritura Declaratória firmada em cartório pelo ex-servidor, em que resta consignado 
que: “Então, polo Outorgante Declarante referido me foi dito, que pela presente escritura e na melhor 
forma de direito, o seguinte: - 1) Que sendo separado de fato, vive na companhia da Senhora JURACI 
PAULINO DA SILVA, brasileira, solteira, maior, do lar, residente e domiciliada no endereço supra 
referido, portadora da identidade RG nº 94018002941 – SSP-Ceará, e inscrita no CFFMF sob nº 
709.404.523-91, há mais de quatro (04) anos, com quem tem uma filha de nome 
Vanessa da Silva do Nascimento, nascida aos 22 de janeiro de 1999, em Fortaleza - Ceará; 2) Que o 
outorgante declara que a presente escritura é feita para fins de benefício à sua companheira JURACI 
PAULINO DA SILVA . Pela Senhora Juraci Paulino da Silva foi dito aceitar esta escritura nos seus 
expressos termos.” 

5. Entendo razoável, ainda que não presentes nos autos documento judicial de reconhecimento de união 
estável entre companheira e instituidor ou da separação de fato entre o ex-servidor e sua esposa, privilegiar a 
verdade material e afastar, nestes casos, a ênfase no formalismo. (grifo nosso) 

6. Estou de acordo com os exames realizados e também com a manifestação uníssona da unidade técnica 

com o Parquet especializado, pelos seus fundamentos e aderência à legislação e à jurisprudência desta Corte, e 

os incorporo às minhas razões de decidir.  

  

Acórdão 3072/2015 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Augusto Nardes) Enunciado 

Em respeito ao princípio da verdade material, é possível a concessão simultânea de pensão à viúva e à companheira, ainda que 
inexistente reconhecimento judicial da união estável entre o instituidor e a companheira ou da separação de fato entre ele e sua 
esposa, quando essa situação puder ser comprovada por outros elementos probatórios robustos. 

  

Acordão nº 11232/2015-TCU- 2ª Câmara 
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(...) 

Voto: 

(...) 

8. Resta observar se a situação de fato atende aos requisitos estabelecidos no Acórdão nº 1.348/2010TCU-
Plenário, através do qual o TCU passou a admitir a percepção concomitante de pensão por companheira e 
viúva, desde que haja decisão judicial reconhecendo a união estável da companheira com o instituidor e a 
separação de fato entre o mesmo e a viúva. 

9. Entretanto, tem sido considerado pelo Tribunal rigor formal excessivo a exigência de declaração 
dereconhecimento de união estável, sedo possível analisar situações de fato bem documentadas. Além disso, o 
art. 1.723, § 1o, do atual Código Civil dispõe que o reconhecimento da união estável envolvendo pessoas 
casadas não exige separação judicial prévia, bastando a separação de fato. 

  

ACÓRDÃO 8660/2015-TCU- 2ª Câmara  

(...) 

4. É assente o entendimento neste E. TCU que, nos casos em que houver beneficiária habilitada nacondição 

de companheira, repartindo o benefício com viúva igualmente habilitada, exigir-se-á sentença judicial 

reconhecendo a união estável com o instituidor. (Acórdão 1.348/2010 – TCU – Plenário). 

5. A unidade técnica diligenciou junto ao órgão gestor para oitiva das interessadas (peça 12). As respostas 

apresentadas demonstram que as beneficiárias se enquadram nas condições exigidas para usufruírem do 

benefício pleiteado. 

6. Maria Lemes de Abreu Garcia apresentou certidão de casamento, certidão de óbito do instituidor econta 

de energia elétrica. Há informação no processo de que ação consensual de divórcio estava em curso e foi 

extinta ao tempo do óbito do instituidor. A companheira, Maria Rosane de Arruda, trouxe aos autos cópia da 

peça inicial da ação de reconhecimento de sociedade de fato interposta perante o juízo da comarca de 

Poconé/MT. 

7. Em que pese não constar do processo comprovação de separação judicial entre instituidor e a viúva,os 
documentos anexados corroboram com suficiente força a situação que permite a partilha do benefício 
pensional. 

8. Destarte, entendo razoável, ainda que não presentes nos autos documento judicial conclusivo 
dereconhecimento de união estável entre companheira e instituidor ou da separação de fato entre o exservidor 
e sua esposa, privilegiar a verdade material e afastar, neste caso, a ênfase no formalismo. 

  

  

CONCLUSÃO 

 

9. Pelo exposto, conclui-se, amparando-se no entendimento do Tribunal de Contas da União e da Consultoria Jurídica deste 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que  a pensão somente poderá ser concedida de forma simultânea 
entre o cônjuge e a (o) companheira (o), nas seguintes situações: 

a) quando da existência de decisão judicial reconhecendo a união estável entre a (o) companheira (o) e o (a) 
instituidor(a) ou a separação de fato entre o (a) ex-servidor (a) e o cônjuge. 

b) quando houver elementos probatórios robustos nos autos, a administração poderá, excepcionalmente, conceder 
a pensão à(ao) companheira (o) de forma administrativa. 

b.1) deverá a (o) companheira (o) evidenciar, cumulativamente, que o (a) ex-servidor (a) encontrava-se 
separado de fato ou judicialmente do cônjuge e a união estável com o (a) ex-servidor (o) na data do óbito. 

c) não se caracterizando as situações anteriores, a pensão será concedida somente ao cônjuge.  

  

10. Com esta informações, sugere-se a restituição dos autos à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério do 
Trabalho, para conhecimento e providências que julgue necessárias. 

À consideração da Senhora Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas. 
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TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA 

Chefe da Divisão de Provimento, Vacância e Benefícios da Seguridade Social 

  

Aprovo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério do Trabalho, na forma proposta. 

  

ANA CRISTINA  SÁ TELES D’ÁVILA 

Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas 

  

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por  ANA CRISTINA SA TELES DAVILA , 
Coordenadora-Geral de Aplicação das Normas , em 12/05/2017, às 15:41. 

Documento assinado eletronicamente por  TEOMAIR CORREIA DE OLIVEIRA ,  Chefe de 
Divisão , em 12/05/2017, às 16:08. 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
[ https://seimp.planejamento.gov.br/conferir], informando o código verificador  3050159  e o 
código CRC  B85C9C87 . 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

Secretaria de Previdência 

Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social 

Coordenação-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal Coordenação de 
Estudos e Diretrizes de Normatização 

  

   

Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME 
   

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA APLICÁVEIS AOS REGIMES 
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ENTES FEDERADOS SUBNACIONAIS. 

   

INTERESSADOS: REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

1. A reforma do sistema de previdência social decorrente da Emenda Constitucional (EC) nº 103, de 12.11.2019, 

prescreve um conjunto de regras aplicável a todos os entes da Federação, outro conjunto aplicável somente à União 

Federal, e, por fim, disposições específicas para os entes subnacionais, isto é, aplicáveis somente aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. 

2. Numa análise das disposições relacionadas aos entes subnacionais, podemos identificar nessa reforma 

constitucional, conforme a lição clássica de José Afonso da Silva: 

(a) normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata; 

(b) normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata; e 

(c) normas de eficácia limitada, não autoaplicável, e dependente de complementação legislativa 

(aplicabilidade diferida). 

3. Como todas as normas constitucionais possuem força normativa, acentue-se que as referidas disposições da 

reforma sempre terão alguma espécie de eficácia. 

4. Esta Nota Técnica busca analisar e categorizar as normas da aludida reforma previdenciária conforme a sua 

eficácia e aplicabilidade em face dos regimes próprios de previdência social dos entes subnacionais, o que tem relevância 

quanto aos limites e aos resultados da interpretação constitucional. 

5. Feitas estas considerações, passemos ao exame das disposições da EC nº 103, de 2019. 

I - DAS CLÁUSULAS DE REVOGAÇÃO E DE VIGÊNCIA DA REFORMA 

6. Os arts. 35 e 36 da EC nº 103, de 2019, prescrevem normas complementares, contendo cláusula de revogação de 

dispositivos constitucionais até então em vigor e cláusula de vigência de disposições acrescidas ou alteradas por essa 

reforma, respectivamente. 

7. Em regra, para os RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos os dispositivos da reforma não 

expressamente ressalvados pelo art. 36 da EC nº 103, de 12.11.2019, vigoram desde a data de sua publicação, nos 

termos de seu inciso III. 

8. Já para determinados preceitos da reforma, nominados adiante, a cláusula de vigência constante do inciso II do 

art. 36 da EC nº 103, de 2019, estabelece um período de vacância, em que o início da produção de efeitos jurídicos dar-

se-á somente com a publicação de lei do ente subnacional que promova o seu referendo integral. 

9. Por outro lado, a cláusula de vigência do inciso I do art. 36 leva em consideração o princípio da anterioridade 

tributária (nonagesimal), para determinar que os arts. 11, 28 e 32 da Emenda, que tratam das alíquotas de contribuição 

do RPPS da União e do RGPS, bem como da alíquota de contribuição prevista na Lei nº 7.689, de 1988, respectivamente, 

devem entrar em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de sua publicação. 
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10. A teor do aludido inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 

da Constituição Federal e a cláusula de revogação contida na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 daquela 

Emenda não têm aplicabilidade constitucional para os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios enquanto estiverem em período de vacância, já que dependem de referendo para o 
início de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo destes entes da 
Federação, nestes termos: 

EC nº 103, de 2019 

Art. 35. Ficam revogados: 

I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal:  

a) o § 21 do art. 40; 

b) o § 13 do art. 195; 

 

II - os arts. 9°, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998;   
 
III - os arts. 2°, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; IV - o art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005. 
 

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entrará em vigor: 

I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda 

Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32; 

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à 

alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações 

previstas na alínea “a” do inciso I e 

nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que as 
referende integralmente;  

III - nos demais casos, na data de sua publicação. 

 

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação. 

  

11. Assim, enquanto não houver o referendo integral dos mencionados dispositivos da reforma, por meio de lei 

estadual, distrital ou municipal, continua a valer o parágrafo 21 do art. 40 da Constituição, bem como valem os arts. 2°, 

6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, sendo aplicável, 

quanto ao art. 149 da Constituição, a redação anterior à data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. 

12. Isto significa que, sem o referendo mediante lei do ente subnacional, de que trata o inciso II do art. 36 da EC nº 

103, de 2019, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão instituir alíquotas de contribuição para o 

custeio do RPPS de forma progressiva, nem fazer incidir a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o 

valor dos proventos e pensões que superem o salário mínimo, se houver deficit atuarial, pois, em todo o caso, deverá 

incidir sobre proventos e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, ou que 

superem o dobro desse limite quando o beneficiário for acometido de doença incapacitante. 

13. Além disso, consideram-se ainda vigentes para os entes subnacionais as regras de transição dos arts. 2°, 6º e 6º-A 

da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, nessa hipótese de 

ausência de lei que referende integralmente a alteração do art. 149 da Constituição Federal e a cláusula de revogação 

da alínea a do inciso I e dos incisos III e IV do art. 35 da EC nº 103, de 2019. 

14. Acresce que a lei estadual, distrital ou municipal, quando se referir ao referendo de que trata o inciso II do art. 36 

da EC nº 103, de 2019, terá efeitos prospectivos, a partir de sua publicação, por força do que dispõe o parágrafo único 

desse mesmo artigo, o qual veda a produção de efeitos retroativos. 

15. Observe-se que nos parece válido o referendo da lei estadual, distrital ou municipal incidir apenas sobre a 

alteração promovida pelo art. 1º da EC nº 103, de 2019, no art. 149 da Constituição Federal, desde que integral, mesmo 

que o inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, também aborde o referendo para as revogações previstas na alínea “a” 
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do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 dessa Emenda. Isto porque a aplicação do novo teor do art. 149 da Constituição 

é relativamente independente da aplicação da imunidade de parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão em 

caso de doença incapacitante e das regras de transição das reformas constitucionais anteriores das Emendas 

Constitucionais nº 41, de 2003, e 47, de 2005, de que tratam as aludidas revogações. 

16. Na hipótese a que se refere o inciso III do art. 36 por exclusão (isto é, “nos demais casos”), a 

reforma decorrente da EC nº 103, de 2019, entra em vigor na data de sua publicação para todos os regimes próprios de 
previdência social, sendo relevante discernir quais os dispositivos da reforma se aplicam imediatamente aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios com eficácia plena dos que se aplicam com eficácia limitada ou contida, como veremos a 
seguir. 

  

II – DAS INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES 

17. Um exame da redação que a EC nº 103, de 2019, conferiu ao inciso XXI do art. 22 da Constituição mostra-nos que 

a reforma atribuiu à União a competência privativa para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias 

militares e corpos de bombeiros militares. Essa nova competência que se lhe atribuiu tem eficácia plena e aplicabilidade 

imediata. 

18. Porém, note-se que está mantida, nos termos do art. 42 da CF, a competência dos Estados para dispor, em lei 

estadual específica, tanto sobre as matérias do art. 142, § 3º, X (entre outras, a que trata da transferência do militar para 

a inatividade), quanto sobre as pensões militares. 

19. Por conseguinte, os Estados deverão adaptar suas leis específicas ao que vier a ser disposto em lei de caráter 

nacional da União sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares, 

sob pena de invalidade. 

20. Por sua vez, a situação das inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares do 

Distrito Federal não sofre qualquer alteração com a reforma do sistema de previdência social decorrente da 

promulgação da EC nº 103, de 2019. E isso porque o regime jurídico de policiais militares e 

bombeiros militares do Distrito Federal continua sendo disciplinado por leis federais, com fundamento no inciso XIV do 
art. 21 da Lei Maior, porquanto essa norma constitucional fixou a competência material exclusiva da União para 
organizar e manter os respectivos órgãos de segurança pública distritais. Da mesma forma, essa legislação federal 
também observará a aludida lei nacional de normas gerais a ser editada pela União. 

21. A situação das inatividades e pensões dos policiais civis, inclusive dos policiais civis do Distrito Federal, será 

analisada nos tópicos respectivos dos servidores civis dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

  

III – DA CONTAGEM RECÍPROCA E DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO TEMPO DE SERVIÇO MILITAR  

22. O direito à contagem recíproca do tempo de serviço militar e do tempo de contribuição ao RGPS ou RPPS, para 

fins de inativação militar ou aposentadoria, passa a ter previsão constitucional expressa no art. 201, § 9º-A, da Carta 

Magna, com a reforma previdenciária da EC nº 103, de 2019, tendo eficácia plena e aplicabilidade imediata. 

23. No entanto, o referido dispositivo, quando interpretado em conjunto com o antecedente § 9º do mesmo artigo, 

leva-nos a concluir que a compensação financeira entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas 

de contribuição aos demais regimes depende de lei para regulamentá-la, tendo eficácia limitada, já que a atual Lei nº 

9.796, de 5.5.1999, referente às compensações financeiras inter-regimes previdenciários, não abrange a inatividade 

militar. Confira-se a redação: 

Art. 201. (...): 

... 

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral 

de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, 

de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição 

ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de 
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inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes 
aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. 

  

IV – DAS APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS COMUNS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DOS ESTADOS, DO DISTRITO 

FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS  

24. A reforma desconstitucionalizou regras de elegibilidade da aposentadoria voluntária comum dos servidores 

públicos civis nos regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. De acordo com o dispositivo transcrito a seguir, com exceção da idade mínima, cuja fixação exige 
emenda às respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, os demais requisitos de aposentadoria deverão ser 
estabelecidos mediante lei complementar do respectivo ente federativo (grifos nossos): 

Constituição Federal 

Art. 40. (...). 

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 

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

III - no âmbito da União, aos sessenta e dois anos de idade, se mulher, e aos 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. 

(...). 

  

25. Portanto, foram desconstitucionalizados os requisitos de tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício no 

serviço público e de tempo no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria para todos os entes da Federação. A 

ausência desses parâmetros na Carta Magna implica a eficácia limitada, não autoaplicável, dessa norma constitucional 

de concessão do benefício de aposentadoria voluntária comum dos servidores públicos civis. 

26. Esse modelo previdenciário federal de desconstitucionalização é de observância obrigatória pelas Constituições 

dos Estados e pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, em razão do princípio da simetria federativa. 

27. Para salvaguardar expectativas de direito do servidor titular de cargo efetivo, esse que já era, ao tempo da 

reforma, destinatário das regras constitucionais permanentes do sistema previdenciário próprio, e que permaneceria, 

neste regime, sujeito a novos requisitos (mais exigentes) para a aposentação, foi adotada uma disciplina jurídica de 

transição entre o sistema jurídico anterior e o novo sistema de previdência social, tendo em vista o princípio da 

segurança jurídica e a proteção da confiança do servidor que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a 

data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. 

28. Por outro lado, em face da eficácia limitada da norma constitucional permanente de concessão de aposentadoria 

voluntária (inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição), a qual depende de providência legislativa para se concretizar, a 

reforma estabeleceu disposições transitórias para os servidores federais que venham a ingressar no serviço público em 

cargo efetivo após a data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, também aplicáveis aos que já haviam ingressado 

até a data de sua publicação, se mais vantajosas, com eficácia plena e aplicabilidade imediata enquanto não sobrevier 

tal complementação legislativa. 

29. Em relação à aposentadoria voluntária comum no RPPS da União, a reforma prescreve uma 

disciplina jurídica de transição nos arts. 4º e 20, e estabelece disposições transitórias no art.10 da EC nº 103, de 2019. 

30. Contudo, o Poder Legislativo decidiu não estender a disciplina jurídica de transição, bem como as disposições 

transitórias da nova Emenda às aposentadorias voluntárias comuns dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Não obstante,  para contornar a não autoexecutoriedade da norma do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição, e a 

ausência de disposições transitórias para os entes subnacionais, o Poder Constituinte Reformador resolveu recepcionar 

expressamente as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor dessa Emenda, 

assegurando-lhes a continuidade da vigência em face dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com eficácia 

plena e aplicabilidade imediata, embora as tenha recebido por prazo certo, isto é, até que sejam promovidas alterações 
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na legislação destes entes subnacionais referente aos respectivos regimes próprios, quando então a sua eficácia estará 

exaurida. 

31. A recepção das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à reforma, para os entes subnacionais, 

ocorreu com base no mesmo preceito constante de todos os aludidos artigos da disciplina jurídica de transição, bem 

como o da disposição transitória da EC nº 103, de 2019, relacionados à aposentadoria voluntária comum, assim redigido: 

Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais 

e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas 

alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 

  

V – DAS APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS ESPECIAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 

DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS  

32. Não obstante a reforma das normas constitucionais sobre aposentadorias voluntárias especiais advinda da EC nº 

103, de 2019, elas continuam não autoaplicáveis, já que dependem de lei complementar do respectivo ente federativo 

para regulamentá-las, ou seja, carecem de integração normativa para viabilizar o exercício do direito que consagram, 

sendo, portanto, de eficácia limitada. 

33. A regulamentação agora deve sobrevir limitada aos requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados da 

regra geral, ou, no caso de professor, com a determinação do requisito de tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, porquanto a sua idade mínima já foi estabelecida pela 

reforma como inferior em cinco anos às idades mínimas que venham a ser fixadas para os servidores em geral dos 

respectivos entes federados. 

34. Observe-se que, em relação à União, a eficácia limitada dos parágrafos 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C, e 5º do art. 40 da 

Constituição, a respeito das aposentadorias voluntárias especiais, acabou sendo integrada normativa e temporariamente 

pela disciplina jurídica de transição dos arts. 4º, 5º, 20 e 21 da EC nº 103, de 2019, assim como pelas disposições 

transitórias de seus arts. 10 e 22. 

35. Mas em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios o Poder Constituinte Reformador não prescreveu a 

disciplina jurídica de transição nem as disposições transitórias já referidas, salvo na situação específica descrita adiante. 

Em seu lugar, contornou a não autoexecutoriedade das normas constitucionais permanentes sobre aposentadoria 

voluntária especial recepcionando expressamente e pro tempore as normas constitucionais e infraconstitucionais 

anteriores à entrada em vigor da nova Emenda, assegurando-lhes a continuidade da vigência em face desses entes 

subnacionais, com eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos respectivos regimes próprios, quando 
então a sua eficácia estará exaurida. 

36. Destarte, a reforma preservou o quadro jurídico anterior à sua promulgação no que concerne, entre outras 

matérias, à aplicação das normas constitucionais sobre aposentadorias especiais então vigentes, as quais continuam a ter 

aplicação para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com a redação citada abaixo, enquanto estes não 

promulgarem a respectiva reforma previdenciária, devendo obediência aos condicionamentos impostos pela EC nº 103, 

de 2019, ou seja, à supremacia da Constituição Federal, já que a reforma da Carta do Estado ou da Lei Orgânica do 

Município trata-se de Poder decorrente. 

Constituição Federal (redação anterior à EC nº 103, de 2019) 

Art. 40. (...) 

... 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo 

regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:              

I - portadores de deficiência;         

II - que exerçam atividades de risco;                

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou aintegridade física.  
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§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, 

III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

  

37. A propósito, mesmo que as normas sobre aposentadoria especial anteriores à entrada em vigor da EC nº 103, de 

2019, apresentem incompatibilidade com a redação atribuída pela reforma aos §§ 4º, 4º-A, 4º B e 4º-C do art. 40 da 

Constituição, isto não poderá afastar a sua aplicação aos regimes próprios dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, a teor do § 10 do art. 4º da EC nº 103, de 2019. 

38. A recepção das aludidas normas constitucionais, com a redação em vigor antes da reforma da 

EC nº 103, de 2019, estende-se à respectiva norma infraconstitucional regulamentadora. É o caso da Lei Complementar 
federal nº 51, de 20.12.1985, que continua a reger, na condição de lei federal de normas gerais de abrangência nacional, 
a aposentadoria especial do servidor policial do Estado, conforme a redação transcrita a seguir, até que essa matéria seja 
alterada para o respectivo regime próprio, por meio de lei complementar do ente federativo, nos termos, condições e 
alcance previstos nos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição, com a redação dada pela EC nº 103, de 2019. 

Lei Complementar nº 51, de 1985 (art. 1º) 

Art. 1º O servidor público policial será aposentado:        

I - (Revogado pela Lei Complementar nº 152, de 2015) 

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:  (Redação dada pela Lei 

Complementar n° 144, de 2014) 

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos deexercício em cargo de 
natureza estritamente policial, se homem;       (Incluído pela Lei 

Complementar n° 144, de 2014) 

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze)anos de exercício em 

cargo de natureza estritamente policial, se mulher.       (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014) 

  

39. A preservação do quadro jurídico anterior à promulgação da EC nº 103, de 2019, no que concerne à aplicação das 

normas constitucionais e infraconstitucionais sobre aposentadorias especiais então vigentes, ainda que pro tempore, 

também implica a da jurisprudência constitucional do colendo Supremo Tribunal Federal – STF, consolidada sobre a 

referida matéria. Assim é que a Súmula Vinculante - SV do STF nº 33 continua aplicável aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios, quanto à observância da legislação do Regime Geral de Previdência Social como parâmetro de 

regulamentação infraconstitucional da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal (na 

redação anterior à EC nº 103, de 2019), ou seja, nas atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a 

saúde ou a integridade física, até a edição de lei complementar do respectivo ente federativo. 

40. Para a aposentadoria especial dos servidores com deficiência no âmbito dos regimes próprios de previdência 

social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal (na redação 

anterior à EC nº 103, de 2019), à míngua de lei complementar federal ou, após a promulgação da EC nº 103, de 2019, de 

lei complementar estadual, distrital ou municipal regulamentadora dessa matéria, permanece a necessidade de 

impetração de mandado de injunção para viabilizar o exercício desse direito constitucional. 

41. Isso já não ocorre em relação à União, porquanto, com a reforma, houve perda de objeto da SV nº 33 em face 

deste ente político, bem como não haveria interesse processual na impetração de mandado de injunção para a 

regulamentação das normas de aposentadoria especial previstas na Constituição. Como vimos, a eficácia limitada dos 

parágrafos 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C, e 5º do art. 40 da Constituição, a respeito das aposentadorias voluntárias especiais, 

acabou sendo integrada normativa e temporariamente, tão somente para a União, pela disciplina jurídica de transição 

dos arts. 4º, 5º, 20 e 21 da EC nº 103, de 2019, assim como pelas disposições transitórias de seus arts. 10 e 22. 

42. Convém ressaltar que a União exerce por meio de leis federais, com fundamento no inciso XIV do art. 21 da Lei 

Maior, a competência material exclusiva para organizar e manter os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, e 

entre eles a Polícia Civil, razão por que a reforma decorrente da promulgação da EC nº 103, de 2019, acabou por conferir, 

na situação específica do policial civil do Distrito Federal, uma regra jurídica de transição e uma disposição transitória 

sobre aposentadoria especial, respectivamente, em seus arts. 5º e 10. 
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VI – DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO 

43. Com a reforma previdenciária, a aposentadoria “por invalidez permanente” passa a denominar-se aposentadoria 

“por incapacidade permanente para o trabalho”. A EC nº 103, de 2019 constitucionaliza a exigência de avaliações 

periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, bem como a 

condição de o servidor ser insuscetível de readaptação, nestes termos: 

Art. 40. (...). 

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: 

I – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de 

readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das 
condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; 

  

44. Trata-se de norma com eficácia limitada. Contudo, até que entre em vigor lei federal que discipline esse 

benefício no âmbito da União, está prevista uma disposição transitória de concessão da aposentadoria por incapacidade 

permanente para o trabalho, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, no art. 10, § 1º, II, e de cálculo dos proventos 

conforme o § 4º desse mesmo artigo c/c o art. 26, § 2º, II, e § 3º, II, todos da EC nº 103, de 2019. Segundo essa norma 

transitória, o valor do benefício corresponderá a 60% da média definida na forma do caput e do § 1º do art. 26, com 

acréscimo de 2% por ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, salvo na hipótese de 

incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, quando o 

percentual da referida média corresponderá a 100%. Note-se, todavia, que esta exceção não mais se aplica às hipóteses 

de doença grave, contagiosa ou incurável. 

45. Já em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, ante a ausência de disposição transitória, e por força do 

que prescreve o § 7º do art. 10 da EC nº 103, de 2019, mantém-se o quadro jurídico imediatamente anterior à 

promulgação da EC nº 103, de 2019, no que concerne à aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais que 

estavam em vigor sobre a concessão e cálculo da “aposentadoria por invalidez permanente”, com eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, até a edição de lei do respectivo ente federativo. 

46. Quando for promovida a reforma dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios referente aos respectivos 

regimes próprios, deverá ser observado, na edição da lei regulamentadora do benefício de aposentadoria por 

incapacidade permanente para o trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição), como vimos, que a EC nº 103, de 2019, 

constitucionaliza a exigência de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a 

concessão dessa aposentadoria, bem como a condição de o servidor ser insuscetível de readaptação. 

  

VII - DA APOSENTADORIA CONCEDIDA COM UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE CARGO, 

EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA E DA VEDAÇÃO RELACIONADA À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES 

47. É entendimento assente na Orientação Normativa nº 2, de 2009, e na Nota Técnica nº 3, de 2013, ambas da lavra 

desta Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, que o aproveitamento de qualquer tempo sob o regime 

estatutário para fins de concessão de aposentadoria, inclusive pelo Regime Geral, implica a vacância do cargo 

titularizado pelo servidor público. 

48. Além disso, o art. 12 da Portaria MPS nº 154, de 2008, já dispunha que a Certidão de Tempo de Contribuição - 

CTC somente poderia ser emitida por regime próprio de Previdência Social para exservidor, ou seja, para servidor 

exonerado ou demitido do cargo efetivo. Essa interpretação veio a ser acolhida expressamente pelo legislador no inciso 

VI do art. 96 da Lei nº 8.213, de 1991, acrescentado pela Lei nº 13.846, de 18.6.2019.  A propósito, de acordo com a 

nossa Nota Informativa SEI nº 2/2019/CONOR/CGNAL/SRPPS/SPREVSEPRT-ME, "o objetivo principal da previsão é 

impedir que servidores titulares de cargos efetivos se aposentem pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 

mantendo-se no exercício do cargo com vinculação ao RPPS, podendo, além de acumular benefícios com a remuneração 

do cargo efetivo, receber dois benefícios previdenciários futuramente decorrentes de um único cargo público em 

detrimento do equilíbrio dos regimes previdenciários". 
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49. O que acentuamos de novo na reforma da EC nº 103, de 2019, é o preceito segundo o qual não só a utilização de 

tempo de contribuição de cargo público, mas também a de emprego ou função pública, ainda que se trate de tempo de 

contribuição para o RGPS, acarreta o rompimento do vínculo do agente público com a Administração Pública. Confira-se 

o dispositivo: 

“Art. 37. ................................................................ 

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

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função 

pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo 

de contribuição. 

  

50. Essa norma constitucional tem eficácia plena e aplicabilidade imediata em relação à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, mas não alcança a aposentadoria concedida pelo RGPS até a data de entrada em vigor da reforma 

decorrente da EC nº 103, de 2019, conforme a ressalva expressa em seu art. 6º. 

51. Outro ponto a ser destacado é a restrição determinada pela reforma previdenciária da EC nº 103, de 2019, 

quanto à complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. Essa 

complementação estará, em regra, vedada após a data de entrada em vigor dessa Emenda, com eficácia plena e 

aplicabilidade imediata para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, salvo em relação às complementações relacionadas à instituição do Regime de Previdência Complementar a 
que se referem os §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição e em relação à prevista em lei que extinga RPPS, a teor do que 
dispõe o § 15 do art. 37 da Constituição, acrescido pela EC nº 103, de 2019, c/c o art. 7º dessa Emenda (este último 
dispositivo também determina que a vedação prevista no § 15 do art. 37 da Constituição não se aplica a 
complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019). 

  

VIII - DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO NO CARGO EFETIVO, PARA FINS DE CÁLCULO DE PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA COM BASE NA TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO 

52. Consta do § 8º do art. 4º da EC nº 103, de 2019, regra de transição a respeito da apuração da remuneração do 

servidor público federal cujos proventos venham a ser calculados pela totalidade da remuneração, com fundamento no 

inciso I do § 6º do art. 4º ou no inciso I do § 2º do art. 20. 

53. O RPPS da União deverá observar que uma parcela dessa remuneração integrará o cálculo dos proventos com 

base numa média aritmética simples, mesmo havendo o direito à totalidade da remuneração, nas seguintes hipóteses de 

que tratam os incisos I e II do aludido § 8º do art. 4º da EC nº 103, de 2019, a saber: (I) quando o cargo estiver sujeito a 

variações na carga horária; e (II) se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis. 

54. Essa regra de transição foi prevista tão somente para o servidor público federal que tenha ingressado no serviço 

público em cargo efetivo até 31.12.2003 e que não tenha feito a opção pelo Regime de Previdência Complementar de 

que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

55. A nosso ver, o § 8º do art. 4º da EC nº 103, de 2019, não rege a apuração da totalidade da remuneração em 

relação aos regimes próprios de previdência dos entes subnacionais. Com efeito, a reforma contém uma ressalva, 

expressa tanto no § 9º desse art. 4º quanto no § 4º do art. 20, com eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, segundo a qual: 
Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais 

e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas 

alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 

  

56. Assim sendo, o cálculo dos proventos de aposentadoria concedida com fundamento na integralidade, no âmbito 

do RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mantém-se regido, quanto à apuração da remuneração, pela lei do 

respectivo ente federativo, em vigor antes da publicação da EC nº 103, de 2019, isto é, de acordo com o que for prescrito 

como remuneração do cargo efetivo, a título de vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes, com o acréscimo de 

adicionais de caráter individual e vantagens pessoais permanentes. 
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IX – DAS PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 

57. A EC nº 103, de 2019, promoveu a desconstitucionalização das regras permanentes de concessão de pensão aos 

dependentes dos servidores públicos civis de todos os entes da Federação, remetendo a sua regulamentação para a lei 

do respectivo ente federativo, de modo que o seguinte § 7º do art. 40 da Constituição passou a ter aplicabilidade 

diferida, ou seja, eficácia limitada, nestes termos (grifamos): 

Constituição Federal (Redação dada pela EC nº 103, de 2019) 

Art. 40. (...). 

§ 7º    Observado o disposto no § 2º do art. 201 quando se tratar da única fonte de rendaformal auferida pelo 

dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual 

tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida 
no exercício ou em razão da função. 

  

58. Ainda que a norma supracitada tenha eficácia limitada, ela contém uma prescrição constitucional mandatória, 

cujo cumprimento é obrigatório para todos os entes da Federação, por força de remissão expressa ao § 2º do art. 201 da 

Constituição, que estabelece o piso de um salário mínimo para a pensão por morte no âmbito do RPPS, quando esse 

benefício se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente. Essa ressalva não se estende ao RGPS, já 

que foi mantido o piso de um salário mínimo para o benefício deste regime que substitua o salário de contribuição ou o 

rendimento do trabalho do segurado. 

59. Por outro lado, aquele mesmo preceito também visa a orientação da atividade legislativa futura, ao traçar a 

diretiva do tratamento diferenciado para a hipótese de concessão de pensão por morte decorrente de agressão sofrida 

no exercício ou em razão da função, para o servidor policial, agente penitenciário ou socioeducativo, a qual depende de 

lei para se concretizar. 

60. Ocorre que, no âmbito da União, a reforma prescreve disposições transitórias sobre o 

benefício de pensão por morte com eficácia plena e aplicabilidade imediata, enquanto não sobrevier a referida 
complementação legislativa. Com efeito, o art. 23 da EC nº 103, de 2019, determina regras de concessão de pensão 
passíveis de serem alteradas por lei federal sobre o Regime Próprio de Previdência Social da União. 

61. Além disso, com base na competência material exclusiva da União para organizar e manter os órgãos de 

segurança pública do Distrito Federal, e entre eles a Polícia Civil, a reforma já estatui, em seu art. 10, § 6º, que a pensão 

devida aos dependentes do policial federal, agente federal penitenciário ou socioeducativo, bem como aos dependentes 

do policial civil do Distrito Federal, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo, 

quando decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Note-se que esse dispositivo da reforma não 

abrange os policiais civis dos Estados, já que não há remissão expressa ao inciso IV do caput do art. 144 da Constituição. 

62. À exceção tão somente dessa hipótese de concessão de pensão por morte do policial civil do Distrito Federal em 

decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, as disposições transitórias a respeito do benefício 

de pensão por morte previstas no art. 10, § 6º, e no art. 23 da EC nº 103, de 2019, não se aplicam aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

63. Para o lugar dessas disposições transitórias da EC nº 103, de 2019, com vistas a remediar a eficácia limitada da 

norma sobre pensão por morte do art 40, § 7º, do corpo permanente da Constituição, o Poder Constituinte Reformador 

recepcionou expressamente e pro tempore as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em 

vigor daquela Emenda, assegurando-lhes a continuidade da vigência em face dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos 

respectivos regimes próprios, quando então a sua eficácia estará exaurida. 

64. Destarte, até a edição de lei do respectivo ente federativo subnacional, ou de lei federal (no caso da Polícia Civil 

do DF), aplicam-se as normas constitucionais e infraconstitucionais que estavam em vigor antes do advento da EC nº 103, 

de 2019, para reger a concessão de pensão por morte no âmbito do RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, salvo para a pensão decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função de policial civil do DF, 

conforme os seguintes dispositivos da reforma: 
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EC nº 103, de 2019 

Art. 10. (...). 

... 

§ 6º A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput 

do art. 21 da Constituição Federal [Polícia Civil do DF], do policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 

51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e dos ocupantes dos 

cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da 

função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo. 

(...). 

Art. 23. (...). 

... 

§ 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, 

enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência 
social. 

  

65. Assim, até a edição de lei do respectivo ente federativo subnacional, ou de lei federal (no caso da Polícia Civil do 

DF), os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aplicar, para fins de concessão do benefício de pensão por 

morte, as disposições previstas no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18.6.2004, com esta redação: 

Lei nº 10.887, de 2004 

Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de 

publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: 

I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até olimite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela 

excedente a este limite; ou 

II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por 

cento) da parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor ainda estiver em atividade. 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor das pensões o limite previsto no art. 40, § 2º , da Constituição Federal. 

  

X – DO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DOS ESTADOS, DO DISTRITO 

FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS 

66. Na nova redação do § 3º do art. 40 da Constituição, a reforma transfere integralmente a regulamentação do 

cálculo dos proventos de aposentadoria para a lei de cada ente federativo, nestes termos: 

Art. 40. (...). 

.... 

§ 3º  As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei dorespectivo ente federativo. 

  

67. Dada a eficácia limitada do preceito supracitado, que depende de complementação legislativa, a reforma 

prescreveu as disposições transitórias do art. 26 da EC nº 103, de 2019, com eficácia plena e aplicabilidade imediata 

enquanto não sobrevier lei que discipline o cálculo dos proventos de aposentadoria. 

68. Ocorre que, em relação aos regimes próprios, essas normas de cálculo dos proventos de aposentadoria do art. 26 

da EC nº 103, de 2019, baseado na apuração de um média aritmética de todo o período contributivo desde julho de 1994 

(ou do início da contribuição, se posterior), abarcam unicamente os benefícios que vierem a ser concedidos no âmbito do 

RPPS da União, com base na disciplina jurídica de transição dos arts. 4º, 20 e 21, bem como nas disposições transitórias 

do art. 10 da reforma. Há, portanto, regras de cálculo para aposentadorias voluntárias comuns e especiais, por 

incapacidade permanente para o trabalho, e para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos federais. 
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69. Além dos aludidos critérios de cálculo dos proventos, aos servidores públicos federais também são aplicadas 

regras de transição para aposentadoria voluntária com direito à integralidade (EC nº 103, de 2019, art. 4º, § 6º, I, e art. 

20, § 2º, I, observado quanto à apuração da remuneração do servidor o previsto no § 8º do art. 4º); são aplicados os 

critérios de cálculo da aposentadoria especial do servidor público federal com deficiência, na forma da Lei Complementar 

nº 142, de 8.5.2013 (art. 22 da EC nº 103, de 2019); e aos policiais federais, agentes federais penitenciários ou 

socioeducativos, bem como aos policiais civis do Distrito Federal, que tenham ingressado na carreira até a data de 

entrada em vigor da reforma, é assegurada a aposentadoria na forma da Lei Complementar nº 51, de 20.12.1985, desde 

que observem o requisito de idade mínima para esta aposentadoria especial (art. 5º da EC nº 103, de 2019). 

70. Exceto em relação à aposentadoria especial dos policiais civis do Distrito Federal, os dispositivos da EC nº 103, de 

2019, que versam sobre critérios de cálculo dos proventos de aposentadoria a ser concedida com base na disciplina 

jurídica de transição dos arts. 4º, 5º, 20 e 21, ou com base nas disposições transitórias dos arts. 10 e 22, visam ao 

servidor público federal, não sendo aplicáveis aos servidores públicos vinculados aos RPPS dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

71. Para os entes subnacionais da Federação, a reforma recepcionou as normas constitucionais e 

infraconstitucionais a ela anteriores, no que concerne às aposentadorias, o que a nosso ver se estende ao cálculo dos 
proventos, assegurando-lhes a continuidade da vigência com eficácia plena e aplicabilidade imediata, até que sejam 
promovidas alterações na legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios referente aos respectivos regimes 
próprios, quando então a sua eficácia estará exaurida. 

72. Assim, enquanto não sobrevier lei do Estado, Distrito Federal ou Município que discipline o cálculo dos proventos 

de aposentadoria (salvo em relação à aposentadoria especial dos policiais civis do Distrito Federal), estes entes da 

Federação deverão aplicar o disposto no art. 1º da Lei nº 10.887, de 18.6.2004, com esta redação: 

Lei nº 10.887, de 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 Federal 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 seusvalores 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. 

§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho 
de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime próprio. 
§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante 

documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve 

vinculado ou por outro documento público, na forma do regulamento. 

§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º 

deste artigo, não poderão ser: 

I - inferiores ao valor do salário-mínimo; 

II - superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que oservidor esteve vinculado 

ao 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. 

  

XI – DO ABONO DE PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

MUNICÍPIOS 

73. A norma de concessão de abono de permanência da atual reforma previdenciária tem eficácia contida, já que o 

legislador de cada ente federativo pode restringir-lhe o alcance, estabelecendo critérios que possam importar em 
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redução de seu valor ou até mesmo em sua supressão, conforme o seguinte teor do § 19 do art. 40 da Constituição, na 

redação dada pela EC nº 103, de 2019: 

Constituição Federal (Redação dada pela EC nº 103, de 2019) 

Art. 40. (...). 

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo 

que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá 

fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até 
completar a idade para aposentadoria compulsória. 

  

74. Em relação ao servidor público federal e ao servidor policial civil do Distrito Federal, a reforma assegura a 

concessão de abono de permanência no valor equivalente ao de sua contribuição previdenciária, até que entre em vigor 

lei federal que regulamente o disposto no citado § 19 do art. 40 da Constituição, nos termos do art. 10 da EC nº 103, de 

2019. 

75. Ocorre que, em relação às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, esse 

mesmo art. 10 da EC nº 103, de 2019, prescreve a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores 

à data de entrada em vigor dessa reforma, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao 

respectivo regime próprio de previdência social. Isso leva a crer que as regras sobre o abono de permanência anteriores 

ao advento da atual reforma previdenciária permanecem em vigor para os entes subnacionais até a edição de lei para os 

respectivos regimes próprios que regulamente a norma do § 19 do art. 40 da Constituição. 

76. Veja-se que, em relação a regime próprio, o art. 3º da EC nº 103, de 2019, versa sobre o direito adquirido à 

aposentadoria exclusivamente para o servidor público federal, assegurando-lhe a concessão de abono de permanência 

equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, enquanto não editada lei federal, desde que tenha cumprido, 

até a promulgação dessa reforma, os requisitos para aposentadoria voluntária com base em normas constitucionais até 

então em vigor. Em relação aos entes subnacionais não haveria, contudo, razão para disciplinar a concessão de abono em 

face do direito adquirido, já que as regras de aposentadoria dos servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não teriam sofrido alteração com a reforma. 

77. Já o art. 8º da EC nº 103, de 2019, assegura a concessão de abono de permanência equivalente ao valor da 

contribuição previdenciária para o servidor público federal que venha a cumprir os requisitos para a concessão de 

aposentadoria voluntária nos termos da disciplina jurídica de transição dos arts. 4º, 5º, 20 e 21, e da disposição 

transitória do art 22 dessa Emenda. Essas regras de aposentadoria (não permanentes) não são aplicáveis aos servidores 

públicos dos entes subnacionais pela mesma razão. 

78. Por outro lado, quando o art. 35 da EC nº 103, de 2019, revogou os arts. 2º e 6º da EC nº 41, de 19.12.2003, e o 

art. 3º da EC nº 47, de 5.7.2005, a própria reforma de 2019 determinou um período de vacância para a vigência dessa 

revogação em face dos entes subnacionais (art. 36, II), durante o qual não haverá aplicabilidade constitucional para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, já que ela dependerá de referendo para o início de sua vigência, mediante a 

publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo destes entes da Federação. Ou seja, enquanto não 

houver esse referendo mediante lei dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aqueles artigos das reformas das 

Emendas nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, continuam em vigor e ainda podem embasar a concessão de abono de 

permanência no âmbito dos RPPS subnacionais. 

79. Assim, em relação às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a reforma 

recepcionou as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da nova Emenda, 

enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência 

social. Essa recepção, a nosso ver, também abarcou as normas sobre abono de permanência, constitucionais e 

infraconstitucionais. Isso significa que, a princípio, o abono de permanência continua sendo devido no valor equivalente 

ao da contribuição previdenciária do servidor estadual, distrital ou municipal, enquanto não for editada lei do respectivo 

ente subnacional que regulamente os critérios que possam importar em redução de seu valor ou até mesmo em sua 

supressão, conforme a norma de eficácia contida do § 19 do art. 40 da Constituição, na redação dada pela EC nº 103, de 

2019. 
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80. Por sua vez, a concessão de abono de permanência com base nas regras de transição das reformas 

previdenciárias anteriores das Emendas nº 41, de 2003 (arts. 2º e 6º), e nº 47, de 2005 (art. 3º), pode vir a ser extinta 

para os RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios mediante lei do respectivo ente que referende integralmente a 

sua revogação pelo art. 35, incisos III e IV, da EC nº 103, de 2019. No entanto, tal abono poderá ser mantido pro tempore, 

na reforma previdenciária dos entes subnacionais, nos moldes da redação do § 3º do art. 3º da EC nº 103, de 2019, até 

que entre em vigor a lei do respectivo ente que regulamente o disposto no § 19 do art. 40 da Constituição. 

  

XII – DAS NORMAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO, DE FUNCIONAMENTO E DE RESPONSABILIDADE NA GESTÃO DOS 

REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  

81. A EC nº 103, de 2019, acresceu ao art. 40 da Constituição o § 22 para estatuir algumas diretivas, em numerus 

apertus, acerca do objeto da lei complementar federal que deverá dispor sobre normas gerais de organização, de 

funcionamento e de responsabilidade na gestão dos regimes próprios de previdência social. 

82. Essas diretivas não exaustivas visam orientar a atividade legislativa futura da União, portanto, com caráter 

prospectivo e eficácia limitada. Não obstante, o mesmo dispositivo veicula uma prescrição mandatória proibitiva, cuja 

eficácia é plena (aplicabilidade imediata), a qual veda a instituição de novos regimes próprios de previdência social. 

83. Em outro dispositivo dessa Emenda, precisamente no caput do art. 9º, o Poder Constituinte Reformador 

recepcionou, com status de lei complementar, a Lei Federal nº 9.717, de 27.11.1998, a qual estabelece normas gerais 

para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos entes da Federação, e, a par disso, 

determinou a observância de determinadas prescrições acerca desse tema, em regra, com eficácia plena. Cumpre 

observar que o referido status abarca as normas gerais de responsabilidade na gestão previdenciária dos regimes 

próprios de previdência social, já previstas na Lei nº 9.717, de 1998. 

84. Nos termos do aludido art. 9º da EC nº 103, de 2019, podemos mencionar, entre outras, as seguintes prescrições 

constitucionais com eficácia plena e aplicabilidade imediata aos regimes próprios de previdência social dos entes 

federativos: 

(a) limitação do rol de benefícios às aposentadorias e à pensão por morte; 

(b) os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o saláriomaternidade não devem ser pagos à 

conta do RPPS, ficando a cargo do Tesouro dos entes federativos, passando agora a ser considerado como um benefício 

estatutário e não mais previdenciário, integrando a remuneração para todos os fins; 

(c) o modo de comprovação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio deprevidência social, cuja norma 

encerra em si o conceito desse equilíbrio; 

(d) salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, os Estados, oDistrito Federal e os Municípios 

não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, e mesmo naquela hipótese a 

alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS; 

(e) o prazo para a instituição do regime de previdência complementar na forma dos§§ 14 a 16, e para a adequação 

do órgão ou entidade gestora do RPPS ao § 20 (isto é, quanto à existência de um único órgão ou entidade gestora com 

abrangência de todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais), todos do art. 40 da Constituição 

Federal, é de dois anos da data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019; 

(f) fica vedada a moratória/parcelamento de débitos dos entes federativos com seusregimes próprios em prazo 

superior a sessenta meses, exceto em relação aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada 

em vigor da EC nº 103, de 2019, cuja reabertura ou prorrogação de prazo para adesão não é admitida pelo art. 31 da 

mesma Emenda. 

85. Pode-se aduzir que as normas do art. 9º da EC nº 103, de 2019, sobre organização e funcionamento dos regimes 

próprios de previdência social, como a referente à limitação do rol de benefícios dos RPPS ou a que atribui ao ente 

federativo a responsabilidade direta pelo pagamento de saláriomaternidade e afastamentos por incapacidade 

temporária, mencionadas acima (a e b), não seriam constitucionais em termos materiais, sendo provisórias, já que serão 

substituídas em futura regulamentação por meio de lei federal complementar, e por essa razão haveria somente a 
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suspensão de eficácia das normas dos entes subnacionais contrárias aos preceitos gerais de RPPS contidos no aludido art. 

9º dessa Emenda. 

86. Ocorre que a mera suspensão de eficácia não se opera ante a supremacia formal da Constituição. As normas dos 

entes federados incompatíveis com a EC nº 103, de 2019, não são recepcionadas por esta, perdem a sua vigência diante 

da revogação, mesmo que não haja preceito revogatório expresso. Em verdade, a autoridade hierárquico-normativa da 

Constituição, cuja supremacia absoluta é reconhecida pelo colendo STF de forma inequívoca, independe do conteúdo do 

preceito constitucional, ou seja, da matéria de fundo presente na Constituição. 

87. Com relação ao salário-família e o auxílio-reclusão, entendemos que a sua natureza é de benefício assistencial a 

ser concedido a servidores de baixa renda, inclusive quando aposentados, não integrando a remuneração destes, 

estando a cargo do ente federativo o seu pagamento. 

88. Por outro lado, as seguintes disposições do art. 9º da EC nº 103, de 2019, precisam de complementação 

normativa para a sua executoriedade em relação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

EC nº 103, de 2019 

Art. 9º  (...). 

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

§ 7º Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus 

segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário 

Nacional. 

§ 8º Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de vinte anos, nos termos dos 
§§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição Federal. 

(...). 

  

89. A aplicação de recursos do RPPS na concessão de empréstimos com consignação em folha de pagamento dos 

segurados depende, nos termos do § 7º do art. 9º da EC nº 103, de 2019, citado acima, de norma integradora de sua 

eficácia a ser expedida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. A despeito de sua eficácia limitada, tal preceito já 

produz o efeito normativo de paralisar a disposição em sentido contrário prevista no inciso V, in fine, do art. 6º da Lei nº 

9.717, de 1998, que veda a utilização de recursos de fundo previdenciário do RPPS para empréstimos aos respectivos 

segurados, bem como a prevista no inciso II do § 2º do art. 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar 

nº 101, de 4.5.2000), que veda a aplicação das disponibilidades de caixa dos regimes próprios em empréstimos aos 

segurados. Deste modo, a concessão de empréstimos com consignação em folha de pagamento dos segurados dos RPPS 

não é mais vedada, contudo, depende de regulamentação do CMN. 

90. Com relação à instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 

149 da Constituição Federal (objeto de remissão expressa do supracitado § 8º do art. 9º da EC nº 103, de 2019), o certo é 

que a regulamentação dessa matéria no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios somente poderá ser editada 

quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal tiver vigência em relação a estes 

entes subnacionais, isto é, não estiver mais em período de vacância, o que dependerá de publicação de lei estadual, 

distrital ou municipal que referende integralmente a alteração promovida nesse artigo da Constituição, a teor do que 

dispõe o inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019. 

91. Por fim, cumpre ainda mencionar que o art. 1º da EC nº 103, de 2019, acrescentou ao art. 167 da Constituição 

Federal, que trata de normas de finanças públicas, os incisos XII e XIII, com vedações relacionadas aos regimes próprios 

de previdência social e, no art. 12, atribuiu competência à União para instituir sistema integrado de dados relativos às 

remunerações, proventos e pensões dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, dos regimes próprios de 

previdência social e dos participantes e assistidos dos Regimes de Previdência Complementar, aos benefícios dos 

programas de assistência social de que trata o art. 203 da Constituição e às remunerações, proventos de inatividade e 

pensão por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, em 

interação com outras bases de dados, ferramentas e plataformas. Confira-se a alteração do art. 167 da Constituição: 

“Art. 167. .................................................................................................... 

XII – na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilizaçãode recursos de regime 

próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a realização de 
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despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das 
despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento; 

XIII – a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a 

concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio 
de previdência social. 

....................................................................” (NR) 

  

92. A recepção, com status de lei complementar, da Lei nº 9.717, de 1998, pelo art. 9º da EC nº 103, de 2019, 

preenche a falta da lei complementar federal a que se refere o inciso XII da art. 167 supracitado, até a edição desta 

última. Isto significa que o descumprimento desse preceito constitucional, quanto à vedação de utilização de recursos de 

RPPS, implica a impossibilidade de ser atestada a regularidade do respectivo regime mediante a emissão de Certificado 

de Regularidade Previdenciária (CRP), nos termos previstos na Lei nº 9.717, de 1998. Em relação ao inciso XIII do art. 167, 

essas sanções serão aplicadas também em conformidade com o que dispõe a Lei nº 9.717, de 1998, até a edição da 

aludida lei complementar. 

  

XIII – DAS RESTRIÇÕES À ACUMULAÇÃO DE PENSÕES E DE PENSÕES E PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA OU DE INATIVIDADE MILITAR 

93. A reforma previdenciária da EC nº 103, de 2019, preceitua uma proibição de acumulação, no mesmo regime de 

previdência social, de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, salvo se decorrentes do exercício de 

cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição, quando forem deixadas pelo mesmo instituidor, nestes termos: 

EC nº 103, de 2019 

Art. 24.  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 Constituição Federal. 

(...).   

94. No âmbito do RGPS, o inciso VI do art. 124 da Lei nº 8.213, de 1991, prescreve a mesma vedação supracitada 

constante do art. 24 da EC nº 103, de 2019. Contudo, a ressalva da parte final deste preceito, quanto ao exercício de 

cargos acumuláveis na forma da Constituição pelo mesmo instituidor, não se aplica em relação a atividades 

concomitantes deste no mesmo Regime Geral, seja em cargos, empregos ou funções públicas, já que não é possível a 

concessão de mais de uma pensão oriunda de um mesmo vínculo previdenciário nesse Regime, razão por que a 

totalidade da remuneração do instituidor nessas atividades não deve ultrapassar o limite máximo do salário de 

contribuição para efeito de contribuição ao RGPS, bem como para o cálculo do respectivo benefício, a teor do art. 32 da 

Lei nº 8.213, de 1991. 

95. Aquela regra da EC nº 103, de 2019, é complementada por alguns casos de acumulação previstos no § 1º do 

mesmo art. 24, referentes ao acúmulo de pensões, bem como ao de pensões com aposentadorias ou com proventos de 

inatividade de origem militar, para os quais, não obstante seja permitida a acumulação, sofrem uma restrição quanto ao 

valor do benefício a ser pago a partir do segundo benefício numa escala decrescente de rendimento, consistente numa 

redução percentual apurada cumulativamente por faixas de cada um desses benefícios. 

96. Essas restrições à acumulação de benefícios são normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata a todos os 

regimes próprios de previdência social, sem embargo de não poderem prejudicar o direito adquirido antes de sua 

entrada em vigor, a teor do que dispõe o § 4º do art. 24 da EC nº 103, de 2019. 

97. Além disso, pode-se inferir do § 5º do art. 24 da EC nº 103, de 2019, que a reforma recepcionou, naquilo que não 

for contrário às aludidas restrições desse mesmo artigo, as regras sobre acumulação de benefícios prevista na legislação 

vigente na data de sua entrada em vigor, nestes termos: 

EC nº 103, de 2019 

Art. 24. (...). 

... 
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§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal. 

  

98. Assim, por exemplo, o Regime Jurídico Único – RJU da União veda “a percepção cumulativa de pensão deixada 

por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) pensões”, conforme o art. 225 da Lei nº 

8.112, de 11.12.1990.  A nosso ver, essa vedação permanece em vigor e teria sido recepcionada pela reforma, se a 

interpretarmos como aplicável às pensões por morte deixadas no âmbito do mesmo RPPS da União, por mais de um 

cônjuge ou companheiro, cuja acumulação seria vedada nos termos do art. 24 da EC nº 103, de 2019. Mas, se essa 

acumulação provier de diferentes regimes de previdência, isto é, em decorrência da concessão de pensão por regimes 

próprios de entes federativos distintos, inclusive a concedida pelo RGPS, a acumulação de até duas pensões seria em 

princípio admitida, mesmo quando deixadas por mais de um cônjuge ou companheiro, mas com uma redução percentual 

em relação ao benefício de menor valor dos dois. 

99. Do mesmo modo, a previsão da Lei nº 3.765, de 4.5.1960, que trata das pensões militares, e que “permite a 

acumulação de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria ou de 

uma pensão militar com pensão de outro regime”, permanece em vigor e teria sido recepcionada pela reforma, de 

forma que ainda que o beneficiário tenha mais de uma pensão por morte em regimes próprios de entes federativos 

distintos, inclusive do RGPS, a acumulação dessas pensões com a pensão militar implica a limitação da condição de 

beneficiário de, no máximo, duas pensões, sendo uma militar, aplicando-se ainda os redutores previstos no art. 24 da EC 

nº 103, de 2019. 

100. É preciso atentar ainda para a possibilidade de alteração tanto das normas constitucionais de acumulação 

previstas naquele art. 24 da EC nº 103, de 2019, quanto da legislação infraconstitucional que permanece em vigor, sendo 

neste ponto a sua eficácia limitada. De fato, isto vai depender de complementação legislativa, na forma de lei 

complementar sobre vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários no Regime Geral de 

Previdência Social, a qual terá caráter de lei nacional, já que sua aplicação deverá ser estendida aos regimes próprios de 

previdência social, nos termos do § 6º do art. 40 da Constituição. 

  

XIV – DAS INCORPORAÇÕES DE VANTAGENS TEMPORÁRIAS À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO 

101. A vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança 
ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, constante do § 9º do art. 39 da Constituição, tem eficácia 
plena e aplicabilidade imediata, independentemente de lei regulamentadora. A reforma determina a sua aplicação com 
caráter prospectivo, porquanto o art. 13 da EC nº 103, de 2019, ressalva de sua incidência as incorporações dessa 
natureza ocorridas até a data de entrada em vigor dessa Emenda, com esta redação: 

EC nº 103, de 2019 

Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de 

incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em 

comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 

  

XV – DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA APLICÁVEIS A TITULARES DE MANDATO ELETIVO  

102. De acordo com o art. 14 da EC nº 103, de 2019, consideram-se em extinção os regimes de previdência aplicáveis 

a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dada a vedação de adesão de 

novos segurados e de instituição de novos regimes dessa natureza. 

103. É concedida a opção de retirada desses regimes no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em 

vigor dessa reforma. Caso o segurado exerça a referida opção, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 

contribuição vertido para tal regime previdenciário de titulares de mandato eletivo do respectivo ente federado, nos 

termos do § 9º do art. 201 da Constituição. 

104. Ainda nos termos do art. 14 da EC nº 103, de 2019, foi prevista uma regra de transição específica para o regime 

de previdência de que trata a Lei nº 9.506, de 30.10.1997, segundo a qual os segurados do Plano de Seguridade Social 

dos Congressistas que optarem por manter a vinculação a esse regime devem cumprir um pedágio correspondente a 
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30% (trinta por cento) do tempo de contribuição faltante, na data de promulgação dessa reforma, para a aquisição do 

direito à aposentadoria de titular de mandato eletivo da União, observada a idade mínima de 62 anos, se mulher, e 65 

anos, se homem. 

105. Acresce que foram preservados os direitos adquiridos em relação às pensões e aposentadorias de titulares de 

mandato eletivo cujos requisitos tenham sido cumpridos até a entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. 

106. Todos estes preceitos se aplicam imediatamente com eficácia plena. 

107. Em relação aos regimes de titulares de mandato eletivo que porventura existam atualmente nos Estados, no 

Distrito Federal ou nos Municípios, a reforma prescreve uma norma de eficácia limitada conducente à disciplina, por lei 

específica desses entes da Federação, tão somente de regra de transição para aqueles que fizerem a opção de 

permanecer em tais regimes, que por força constitucional passam a ser em extinção. Confira-se: 

EC nº 103, de 2019 

Art. 14. (...). 

...         

§ 5º Lei específica do Estado, do Distrito Federal ou do Município deverá disciplinar a regra de transição a ser aplicada 
aos segurados que, na forma do caput, fizerem a opção de permanecer no regime previdenciário de que trata este artigo. 

  

108. Cumpre observar ainda que a reforma da EC nº 103, de 2019, constitucionalizou uma regra de filiação 

previdenciária para o servidor que venha a exercer qualquer mandato eletivo, federal, estadual, distrital ou municipal, 

porquanto, o servidor, no exercício de mandato eletivo, “na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência 

social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem”. A alteração do art. 38 da Constituição, levada a 

efeito pela EC nº 103, de 2019, tem eficácia plena e aplicabilidade imediata aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

  

XVI – DA EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO 

MAGISTRADO OU DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SANÇÃO DISCIPLINAR  

109. A reforma previdenciária excluiu a possibilidade de aplicação, como sanção administrativa, da pena de 
aposentadoria compulsória de magistrados e membros do ministério público da União ou dos Estados, com direito a 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, ao modificar, com eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, o texto dos arts. 93, VIII, 103-B, § 4º, III, e art. 130-A, § 2º, III, da Constituição, na parte em que 
previa tal prestação previdenciária. 

  

XVII –  DA ADMINISTRAÇÃO, POR ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DE PLANO DE BENEFÍCIO DE 

REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COM PATROCÍNIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

110. Com a reforma previdenciária da EC nº 103, de 2019, passa a ser admitida a administração, por entidade aberta 

de previdência complementar, de planos de benefícios patrocinados pelos entes federados ou pelas entidades de sua 

administração indireta, conforme a nova redação dada ao § 15 do art. 40 da Constituição (grifamos): 

Constituição Federal (na redação dada pela EC nº 103, de 2019) Art. 40. (...) 

§ 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. 

  

111. Contudo, essa norma do § 15 do art. 40 da Constituição não é autoaplicável em relação às entidades abertas de 

previdência complementar, possuindo eficácia limitada, porque a disciplina da relação destas com a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas 

controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios de previdência privada a serem 

administrados por aquelas entidades, está pendente de regulamentação mediante lei complementar da União. Com 

efeito, enquanto esta não for editada, apenas as entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a 



 

310 

 

administrar planos de benefícios previdenciários para os aludidos patrocinadores, de acordo com o seguinte preceito do 

art. 33 da EC nº 103, de 2019: 

EC nº 103, de 2019 

Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e entidades 

abertas de previdência complementar na forma do disposto nos §§ 4º e 5º do art. 202 da Constituição Federal, somente 

entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e 

empresas controladas direta ou indiretamente. 

  

XVIII – DA EXTINÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  

112. O art. 34 da EC nº 103, de 2019, dispôs sobre alguns requisitos para a hipótese de extinção, por lei do ente 
federativo, do respectivo regime próprio de previdência social. Essa norma da reforma possui eficácia plena e 
aplicabilidade imediata até que seja editada lei complementar federal sobre normas gerais que discipline o § 22 do art. 
40 da Constituição, dispondo, entre outras matérias, sobre os requisitos para a referida extinção e consequente migração 
para o Regime Geral de Previdência Social. 

  

XIX – DA APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS 

ANTERIORES À DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103, DE 2019, PARA OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E 

MUNICÍPIOS, PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES 

113. Com a entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, somente os servidores públicos federais, vinculados ao RPPS da 

União, e os segurados do RGPS foram alcançados pela reforma das regras constitucionais de elegibilidade e de cálculo 

das aposentadorias voluntárias, comum e especial, e das pensões respectivas dos seus dependentes. Além disso, a EC nº 

103, de 2019, também estabeleceu novas regras de cálculo das aposentadorias por incapacidade permanente e 

compulsória, e pensões decorrentes, exclusivamente para os referidos servidores e segurados. 

114. Com efeito, o Poder Constituinte Reformador, na estruturação da EC nº 103, de 

2019, restringiu o âmbito de aplicação da disciplina jurídica de transição de seus arts. 4º, 5º, 20 e 21, e o das disposições 
transitórias dos arts. 10, 22 e 23, fazendo uma ressalva em relação aos entes federados subnacionais, já que para estes 
incluiu uma disposição normativa, no texto de todos os referidos artigos, que determina a aplicação das normas 
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, para efeito de 
concessão de aposentadorias aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de pensão aos seus 
dependentes, “enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de 
previdência social”. 

115. Assim, a reforma da EC nº 103, de 2019, manteve em vigor, ainda que pro tempore e apenas em relação aos 

Estados, DF e Municípios, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais concernentes a regras de elegibilidade e 

cálculo de aposentadorias e pensões, como estavam redigidos antes da promulgação dessa Emenda, até que sobrevenha 

a reforma previdenciária dos referidos entes subnacionais. 

116. Não obstante, a aplicação da legislação federal, estadual, distrital ou municipal em vigor no dia imediatamente 

anterior ao de publicação da referida EC nº 103, de 2019, impõe a observância do princípio da supremacia da 

Constituição Federal, inclusive da jurisprudência assentada do Supremo Tribunal Federal, quanto à mencionada 

matéria, portanto, não pode ir de encontro aos dispositivos da Constituição Federal cuja vigência considera-se mantida 

em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

117. Neste sentido, por exemplo, os arts. 1º e 2º da Lei Federal nº 10.887, de 2004, na redação vigente na véspera da 

publicação da EC nº 103, de 2019, continuam a ser aplicados aos Estados, DF e 

Municípios para fins de cálculo dos proventos de aposentadorias e pensões, respectivamente (salvo em relação à 
aposentadoria especial dos policiais civis do Distrito Federal e às pensões decorrentes de agressão sofrida no exercício ou 
em razão da função policial, as quais já contam com disciplina dada pela reforma). 

118. Assim é que a Súmula Vinculante - SV do STF nº 33 continua aplicável aos Estados, ao 
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Distrito Federal e aos Municípios, quanto à observância da legislação do Regime Geral de Previdência Social como 
parâmetro de regulamentação infraconstitucional da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da 
Constituição Federal (na redação anterior à EC nº 103, de 2019), até a edição de lei complementar do respectivo ente 
federativo. 

119. É o caso também da Lei Complementar federal nº 51, de 1985, que continua a reger, na condição de lei federal 

de normas gerais de abrangência nacional, a aposentadoria especial do servidor policial do Estado (salvo em relação ao 

policial civil do DF), até que essa matéria seja alterada para o respectivo regime próprio, por meio de lei complementar 

do ente federativo, nos termos, condições e alcance previstos nos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição, com a redação 

advinda da reforma da EC nº 103, de 2019. 

120. Para a aposentadoria especial dos servidores com deficiência no âmbito dos regimes próprios de previdência 

social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal (na redação 

anterior à EC nº 103, de 2019), à míngua de lei complementar federal ou, após a promulgação da EC nº 103, de 2019, de 

lei complementar estadual, distrital ou municipal regulamentadora dessa matéria, permanece a necessidade de 

impetração de mandado de injunção para viabilizar o exercício desse direito constitucional. 

  

XX – DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CUSTEIO DO RPPS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL 

E MUNICÍPIOS, COBRADAS DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

121. De acordo com a cláusula de vigência do art. 36, II, da EC nº 103, de 2019, a nova redação que a reforma conferiu 

ao art. 149 da Constituição não é aplicável aos Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto estiver em período de 

vacância, já que depende de referendo destes entes da Federação para o início de sua vigência, mediante a publicação 

de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo. 

122. Assim, enquanto não houver o referendo integral da nova redação dada ao art. 149 da CF, por meio de lei 

estadual, distrital ou municipal, continua a valer para os entes subnacionais a redação do referido artigo anterior à data 

de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. 

123. Isto significa que, sem o referendo  mediante lei do ente subnacional, de que trata o inciso II do art. 36 da EC nº 

103, de 2019, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão instituir alíquotas de contribuição para o 

custeio do RPPS de forma progressiva, nem fazer incidir a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o 

valor dos proventos e pensões que superem o salário mínimo, se houver deficit atuarial, pois, em todo o caso, deverá 

incidir sobre proventos e pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, ou que 

superem o dobro desse limite quando o beneficiário for acometido de doença incapacitante. 

124. Por outro lado, salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, e mesmo naquela 

hipótese de ausência de deficit a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS. É o que dispõe o § 4º 

do art. 9º da EC nº 103, de 2019. Esse preceito da reforma tem eficácia plena e aplicabilidade imediata aos regimes 

próprios de previdência social dos entes federativos. 

125. Deste modo, a vigência da alíquota de contribuição previdenciária de 14%, que será exigida no âmbito do RPPS 

da União a partir de 1/3/2020, de acordo com o disposto no caput do art. 11 c/c o art. 36, I, da EC nº 103, de 2019, 

implica, a partir dessa mesma data, para os demais entes da Federação, em regra, o dever de majorar a sua alíquota, 

quando inferior, ao menos até o referido percentual, por meio de lei, em observância ao que dispõe o § 4º do art. 9º da 

EC nº 103, de 2019, antes mencionado, sob pena de o 

respectivo RPPS ser considerado em situação previdenciária irregular, a teor dos arts. 3º e 7º da Lei nº 9.717, de 1998. 
Esse dever de majorar a alíquota de contribuição do segurado também se estende à majoração da alíquota do ente, por 
meio de lei, já que a contribuição do ente não poderá ser inferior ao valor da contribuição do segurado nem superior ao 
dobro desta, consoante o art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998. 

126. Com relação à instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 

149 da Constituição Federal (objeto de remissão expressa do § 8º do art. 9º da EC nº 

103, de 2019), o certo é que a regulamentação dessa matéria no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
somente poderá ser editada quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal tiver 
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vigência em relação a estes entes subnacionais, isto é, não estiver mais em período de vacância, o que dependerá de 
publicação de lei estadual, distrital ou municipal que referende integralmente a alteração promovida nesse artigo da 
Constituição, a teor do que dispõe o inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019. 

127. Independentemente de haver ou não o aludido referendo, mantém-se o dever do ente federativo subnacional de 

preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, sendo responsável, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998, 

pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de 

benefícios previdenciários. Portanto, no caso de deficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu 

equacionamento, como o plano de amortização com alíquota suplementar, a cargo do ente federativo, segregação da 

massa e aporte de bens, direitos e ativos, entre outras medidas previstas na Portaria MF nº 464, de 19.11.2018. 

  

CONCLUSÃO 

128. Conforme esclarecimentos contidos nesta Nota Técnica conclui-se: 

I – Quanto às Cláusulas de Revogação e de Vigência da Reforma: 

(a) Os arts. 35 e 36 da EC nº 103, de 2019, prescrevem normas complementares, contendocláusula de revogação de 

dispositivos constitucionais até então em vigor e cláusula de vigência de disposições acrescidas ou alteradas por essa 

reforma, respectivamente. 

(b) A cláusula de vigência do inciso I do art. 36 dessa Emenda leva em consideração o princípio da anterioridade 

tributária (nonagesimal), para determinar que os seus arts. 11, 28 e 32, que tratam das alíquotas de contribuição do RPPS 

da União e do RGPS, bem como da alíquota de contribuição prevista na Lei nº 7.689, de 1988, respectivamente, devem 

entrar em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de sua publicação. 

(c) A teor do inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da 

Constituição Federal e a cláusula de revogação contida na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 daquela 

Emenda não têm aplicabilidade constitucional para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios enquanto estiverem 

em período de vacância, já que dependem de referendo para o início de sua vigência, mediante a publicação de lei de 

iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo destes entes da Federação. 

(d) Observe-se que nos parece válido o referendo da lei estadual, distrital ou municipal incidir apenas sobre a 

alteração promovida pelo art. 1º da EC nº 103, de 2019, no art. 149 da Constituição Federal, desde que integral, mesmo 

que inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, também aborde o referendo para as revogações previstas na alínea “a” do 

inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 dessa Emenda. Isto porque a aplicação do novo teor do art. 149 da Constituição é 

relativamente independente da aplicação da imunidade de parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão em caso 

de doença incapacitante e das regras de transição das reformas constitucionais anteriores das Emendas Constitucionais 

nº 41, de 2003, e 47, de 2005, de que tratam as aludidas revogações.   

(e) Em regra, para os RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos osdispositivos da reforma não 

expressamente ressalvados pelo art. 36 da EC nº 103, de 2019, vigoram desde a data de sua publicação, nos termos de 

seu inciso III, sendo relevante discernir quais os dispositivos da reforma se aplicam imediatamente com eficácia plena 

dos que se aplicam com eficácia limitada ou contida.  

II -  Quanto às Inatividades e Pensões das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares: 

(a) A reforma atribuiu à União a competência privativa para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das 

polícias militares e corpos de bombeiros militares. Essa nova competência que se lhe atribuiu tem eficácia plena e 

aplicabilidade imediata. 

(b) Porém, está mantida, nos termos do art. 42 da CF, a competência dos Estados para dispor, em lei estadual 

específica, tanto sobre as matérias do art. 142, § 3º, X (entre outras, a que trata da transferência do militar para a 

inatividade), quanto sobre as pensões militares. 

(c) Por conseguinte, os Estados deverão adaptar suas leis específicas ao que vier a ser disposto 

em lei de caráter nacional da União sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e 
corpos de bombeiros militares, sob pena de invalidade. 
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(d) A situação das inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militaresdo Distrito Federal 

não sofre qualquer alteração com a reforma do sistema de previdência social decorrente da promulgação da EC nº 103, 

de 2019, porque o seu regime jurídico continua sendo disciplinado por leis federais, com fundamento no inciso XIV do 

art. 21 da Lei Maior, porquanto essa norma constitucional fixou a competência material exclusiva da União para 

organizar e manter os órgãos de segurança pública distritais. Da mesma forma, essa legislação federal também observará 

a aludida lei nacional de normas gerais a ser editada pela União 

III - Quanto à Contagem Recíproca e Compensação Financeira do Tempo de Serviço Militar: 

(a) O direito à contagem recíproca do tempo de serviço militar e do tempo de contribuição ao RGPS ou RPPS, para 

fins de inativação militar ou aposentadoria, passa a ter previsão constitucional expressa no art. 201, § 9º-A, da Carta 

Magna, com a reforma previdenciária da EC nº 103, de 2019, tendo eficácia plena e aplicabilidade imediata. 

(b) No entanto, o referido dispositivo, quando interpretado em conjunto com o antecedente § 9ºdo mesmo artigo, 

leva-nos a concluir que a compensação financeira entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas 

de contribuição aos demais regimes depende de lei para regulamentá-la, tendo eficácia limitada, já que a atual Lei nº 

9.796, de 5.5.1999, referente às compensações financeiras inter-regimes previdenciários, não abrange a inatividade 

militar.                      

IV -  Quanto às Aposentadorias Voluntárias Comuns dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

(a) A reforma desconstitucionalizou regras de elegibilidade da aposentadoria voluntária comumdos servidores 

públicos civis nos regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. De acordo 

com o inciso III do §1º do art. 40 da Constituição, com exceção da idade mínima, cuja fixação exige emenda às 

respectivas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas, os demais requisitos deverão ser estabelecidos mediante lei 

complementar do respectivo ente federativo. 

(b) Assim, foram desconstitucionalizados os requisitos de tempo de contribuição, tempo deefetivo exercício no 

serviço público e de tempo no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria para todos os entes da Federação. A 

ausência desses parâmetros na Carta Magna implica a eficácia limitada, não autoaplicável, da referida norma 

constitucional de concessão do benefício de aposentadoria voluntária comum dos servidores públicos civis.  

(c) Esse modelo previdenciário federal de desconstitucionalização é de observância obrigatóriapelas Constituições 

dos Estados e pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, em razão do princípio da simetria federativa. 

(d) Para salvaguardar expectativas de direito do servidor titular de cargo efetivo, esse que já era,ao tempo da 

reforma, destinatário das regras constitucionais permanentes do sistema previdenciário próprio, e que permaneceria, 

neste regime, sujeito a novos requisitos (mais exigentes) para a aposentação, foi adotada uma disciplina jurídica de 

transição entre o sistema jurídico anterior e o novo sistema de previdência social, tendo em vista o princípio da 

segurança jurídica e a proteção da confiança do servidor que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a 

data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. 

(e) Por outro lado, em face da eficácia limitada da norma constitucional permanente de concessãode aposentadoria 

voluntária (inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição), a qual depende de providência legislativa para se concretizar, a 

reforma estabeleceu disposições transitórias para os servidores federais que venham a ingressar no serviço público em 

cargo efetivo após a data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, também aplicáveis aos que já haviam ingressado 

até a data de sua publicação, se mais vantajosas, com eficácia plena e aplicabilidade imediata enquanto não sobrevier 

tal complementação legislativa.  

(f) Em relação à aposentadoria voluntária comum no RPPS da União, a reforma prescreve uma disciplina jurídica de 

transição nos arts. 4º e 20, e estabelece disposições transitórias no art.10 da EC nº 103, de 2019. 

(g) Contudo, o Poder Legislativo não estendeu a disciplina jurídica de transição, bem como asdisposições transitórias 

da EC nº 103, de 2019, às aposentadorias voluntárias comuns dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Não 

obstante,  para contornar a não autoexecutoriedade da norma do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição, e a 
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ausência de disposições transitórias para os entes subnacionais, o Poder Constituinte Reformador resolveu recepcionar 

expressamente as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor da nova Emenda, 

assegurando-lhes a continuidade da vigência em face dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com eficácia 

plena e aplicabilidade imediata, embora as tenha recebido por prazo certo, isto é, até que sejam promovidas alterações 

na legislação destes entes subnacionais referente aos respectivos regimes próprios, quando então a sua eficácia estará 

exaurida. 

V - Quanto às Aposentadorias Voluntárias Especiais dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

(a) Não obstante a reforma das normas constitucionais sobre aposentadorias voluntárias especiaisadvinda da EC nº 

103, de 2019, elas continuam não autoaplicáveis, já que dependem de lei complementar do respectivo ente federativo 

para regulamentá-las, ou seja, carecem de integração normativa para viabilizar o exercício do direito que consagram, 

sendo, portanto, de eficácia limitada. 

(b) Em relação à União, a eficácia limitada dos parágrafos 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C, e 5º do art. 40 da Constituição, a 

respeito das aposentadorias voluntárias especiais, acabou sendo integrada normativa e 

temporariamente pela disciplina jurídica de transição dos arts. 4º, 5º, 20 e 21 da EC nº 103, de 2019, assim como pelas 
disposições transitórias de seus arts. 10 e 22.  

(c) Mas em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios o Poder Constituinte Reformadornão prescreveu a 

disciplina jurídica de transição nem as disposições transitórias já referidas, salvo na situação específica descrita adiante. 

Em seu lugar, recepcionou expressamente e pro tempore as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à 

entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, assegurando-lhes a continuidade da vigência em face desses entes subnacionais, 

com eficácia plena e aplicabilidade imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos respectivos regimes 

próprios, quando então a sua eficácia estará exaurida. 

(d) Destarte, a reforma preservou o quadro jurídico anterior à sua promulgação no que concerne,entre outras 

matérias, à aplicação das normas constitucionais sobre aposentadorias especiais então vigentes, as quais continuam a ter 

aplicação para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, enquanto estes não promulgarem a respectiva reforma 

previdenciária, devendo obediência aos condicionamentos impostos pela EC nº 103, de 2019, ou seja, à supremacia da 

Constituição Federal, já que a reforma da Carta do Estado ou da Lei Orgânica do Município trata-se de Poder decorrente. 

(e) A recepção das aludidas normas constitucionais, com a redação em vigor antes da reformada EC nº 103, de 2019, 

estende-se à respectiva norma infraconstitucional regulamentadora. É o caso da Lei Complementar federal nº 51, de 

20.12.1985, que continua a reger, na condição de lei federal de normas gerais de abrangência nacional, a aposentadoria 

especial do servidor policial do Estado, até que essa matéria seja alterada para o respectivo regime próprio, por meio de 

lei complementar do ente federativo, nos termos, condições e alcance previstos nos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da 

Constituição, com a redação dada pela EC nº 103, de 2019. 

(f) A preservação do quadro jurídico anterior à promulgação da EC nº 103, de 2019, no queconcerne à aplicação das 

normas constitucionais e infraconstitucionais sobre aposentadorias especiais então vigentes, ainda que pro tempore, 

também implica a da jurisprudência constitucional do colendo Supremo Tribunal Federal – STF, consolidada sobre a 

referida matéria. Assim é que a Súmula Vinculante - SV do STF nº 33 continua aplicável aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios, quanto à observância da legislação do Regime Geral de Previdência Social como parâmetro de 

regulamentação infraconstitucional da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal (na 

redação anterior à EC nº 103, de 2019), ou seja nas atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a 

saúde ou a integridade física, até a edição de lei complementar do respectivo ente federativo. 

(g) Para a aposentadoria especial dos servidores com deficiência no âmbito dos regimes própriosde previdência 

social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal (na redação 

anterior à EC nº 103, de 2019), à míngua de lei complementar federal ou, após a promulgação da EC nº 103, de 2019, de 

lei complementar estadual, distrital ou municipal regulamentadora dessa matéria, permanece a necessidade de 

impetração de mandado de injunção para viabilizar o exercício desse direito constitucional. 
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(h) Isso já não ocorre em relação à União, porquanto, com a reforma, houve perda de objeto da SV nº 33 em face 

deste ente político, bem como não haveria interesse processual na impetração de mandado de injunção para a 

regulamentação das normas de aposentadoria especial previstas na Constituição. Como vimos, a eficácia limitada dos 

parágrafos 4º, 4º-A, 4º-B, 4º-C, e 5º do art. 40 da Constituição, a respeito das aposentadorias voluntárias especiais, 

acabou sendo integrada normativa e temporariamente, tão somente para a União, pela disciplina jurídica de transição 

dos arts. 4º, 5º, 20 e 21 da EC nº 103, de 2019, assim como pelas disposições transitórias de seus arts. 10 e 22.  

(i) A reforma decorrente da promulgação da EC nº 103, de 2019, acabou por conferir ao policial civil do Distrito 

Federal uma regra jurídica de transição e uma disposição transitória sobre aposentadoria especial, respectivamente, em 

seus arts. 5º e 10, tendo em vista a competência material exclusiva da União para organizar e manter os órgãos de 

segurança pública do Distrito Federal. 

VI - Quanto à Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho: 

(a) Com a reforma previdenciária, a aposentadoria “por invalidez permanente” passa a denominarse aposentadoria 

“por incapacidade permanente para o trabalho”. A EC nº 103, de 2019, constitucionaliza a exigência de avaliações 

periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, bem como a 

condição de o servidor ser insuscetível de readaptação, conferindo nova redação ao inciso I do § 1º do art. 40 da 

Constituição. 

(b) Trata-se de norma com eficácia limitada. Contudo, até que entre em vigor lei federal que discipline esse 

benefício no âmbito da União, está prevista uma disposição transitória de concessão da aposentadoria por incapacidade 

permanente para o trabalho, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, no art. 10, § 1º, II, e de cálculo dos proventos 

conforme o § 4º desse mesmo artigo c/c o art. 26, § 2º, II, e § 3º, II, todos da EC nº 103, de 2019. Segundo essa norma 

transitória, o valor do benefício corresponderá a 60% da média definida na forma do caput e do § 1º do art. 26, com 

acréscimo de 2% por ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, salvo na hipótese de 

incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, quando o 

percentual da referida média corresponderá a 100%. Note-se, todavia, que esta exceção não mais se aplica às hipóteses 

de doença grave, contagiosa ou incurável. 

(c) Já em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, ante a ausência de disposiçãotransitória, e por força do 

que prescreve o § 7º do art. 10 da EC nº 103, de 2019, mantém-se o quadro jurídico imediatamente anterior à 

promulgação da EC nº 103, de 2019, no que concerne à aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais que 

estavam em vigor sobre a concessão e cálculo da “aposentadoria por invalidez permanente”, com eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, até a edição de lei do respectivo ente federativo. 

VII - Quanto à Aposentadoria Concedida com Utilização de Tempo de Contribuição Decorrente de Cargo, Emprego ou 
Função Pública e da Vedação Relacionada à Complementação de Aposentadorias e Pensões: 

(a) É entendimento assente na Orientação Normativa nº 2, de 2009, e na Nota Técnica nº 3, de2013, ambas da lavra 

desta Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, que o aproveitamento de qualquer tempo sob o regime 

estatutário para fins de concessão de aposentadoria, inclusive pelo Regime Geral, implica a vacância do cargo 

titularizado pelo servidor público. 

(b) Além disso, o art. 12 da Portaria MPS nº 154, de 2008, já dispunha que a Certidão de Tempode Contribuição - CTC 

somente poderia ser emitida por regime próprio de previdência social para exservidor, ou seja, para servidor exonerado 

ou demitido do cargo efetivo. Essa interpretação veio a ser acolhida expressamente pelo legislador no inciso VI do art. 96 

da Lei nº 8.213, de 1991, acrescentado pela Lei nº 13.846, de 18.6.2019.  

(c) O que acentuamos de novo na reforma da EC nº 103, de 2019, é o preceito segundo o qual nãosó a utilização de 

tempo de contribuição de cargo público, mas também a de emprego ou função pública, ainda que se trate de tempo de 

contribuição para o RGPS, acarreta o rompimento do vínculo do agente público com a Administração Pública. 

(d).                  Essa norma constitucional tem eficácia plena e aplicabilidade imediata em relação aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, mas não alcança a aposentadoria concedida pelo RGPS até a data de entrada em vigor da reforma 
decorrente da EC nº 103, de 2019, conforme a ressalva expressa em seu art. 6º. 
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(e)                   Outro ponto a ser destacado é a restrição determinada pela reforma previdenciária da EC nº 103, de 2019, 
quanto à complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. Essa 
complementação estará, em regra, vedada após a data de entrada em vigor dessa Emenda, com eficácia plena e 
aplicabilidade imediata para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, salvo em relação às complementações relacionadas à instituição do Regime de Previdência 
Complementar a que se referem os §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição e em relação à prevista em lei que extinga RPPS, 
a teor do que dispõe o § 15 do art. 37 da Constituição, acrescido pela EC nº 103, de 2019, c/c o art. 7º dessa Emenda 
(este último dispositivo também determina que a vedação prevista no § 15 do art. 37 da Constituição não se aplica a 
complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019). 

VIII - Quanto à Remuneração do Servidor Público no Cargo Efetivo, para Fins de Cálculo de Proventos de Aposentadoria 
com Base na Totalidade da Remuneração: 

(a) Consta do § 8º do art. 4º da EC nº 103, de 2019, regra de transição a respeito da apuração daremuneração do 

servidor público federal cujos proventos venham a ser calculados pela totalidade da remuneração, com fundamento no 

inciso I do § 6º do art. 4º ou no inciso I do § 2º do art. 20. 

(b) O RPPS da União deverá observar que uma parcela dessa remuneração integrará o cálculo dosproventos com 

base numa média aritmética simples, mesmo havendo o direito à totalidade da remuneração, nas seguintes hipóteses de 

que tratam os incisos I e II do aludido § 8º do art. 4º da EC nº 103, de 2019, a saber: (I) quando o cargo estiver sujeito a 

variações na carga horária; e (II) se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis. 

(c) Essa regra de transição foi prevista tão somente para o servidor público federal que tenha ingressado no serviço 

público em cargo efetivo até 31.12.2003 e que não tenha feito a opção pelo Regime de Previdência Complementar de 

que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

(d) A nosso ver, o § 8º do art. 4º da EC nº 103, de 2019, não rege a apuração da totalidade daremuneração em 

relação aos regimes próprios de previdência dos entes subnacionais. Com efeito, a reforma contém uma ressalva, 

expressa tanto no § 9º desse art. 4º quanto no § 4º do art. 20, com eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, segundo a qual: 

Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais 

e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas 
alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social 

  

(e) Assim sendo, o cálculo dos proventos de aposentadoria concedida com fundamento naintegralidade, no âmbito 

do RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mantém-se regido, quanto à apuração da remuneração, pela lei do 

respectivo ente federativo, em vigor antes da publicação da EC nº 103, de 2019, isto é, de acordo com o que for prescrito 

como remuneração do cargo efetivo, a título de vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes, com o acréscimo de 

adicionais de caráter individual e vantagens pessoais permanentes. 

IX -  Quanto às Pensões dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(a) A EC nº 103, de 2019, promoveu a desconstitucionalização das regras permanentes deconcessão de pensão aos 

dependentes dos servidores públicos civis de todos os entes da Federação, remetendo a sua regulamentação para a lei 

do respectivo ente federativo, de modo que o § 7º do art. 40 da Constituição passou a ter aplicabilidade diferida, ou seja, 

eficácia limitada. Não obstante, essa norma contém uma prescrição constitucional mandatória, cujo cumprimento é 

obrigatório para todos os entes da Federação, por força de remissão expressa ao § 2º do art. 201 da Constituição, que 

estabelece o piso de um salário mínimo para a pensão por morte no âmbito do RPPS, quando esse benefício se tratar da 

única fonte de renda formal auferida pelo dependente. Essa ressalva não se estende ao RGPS, já que foi mantido o piso 

de um salário mínimo para o benefício deste regime que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho 

do segurado. 

(b) Por outro lado, aquele mesmo § 7º do art. 40  da Constituição também visa a orientação daatividade legislativa 

futura, ao traçar a diretiva do tratamento diferenciado para a hipótese de concessão de pensão por morte decorrente de 
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agressão sofrida no exercício ou em razão da função, para o servidor policial, agente penitenciário ou socioeducativo, a 

qual depende de lei para se concretizar. 

(c) Ocorre que, no âmbito da União, a reforma prescreve disposições transitórias sobre obenefício de pensão por 

morte com eficácia plena e aplicabilidade imediata, enquanto não sobrevier a referida complementação legislativa. Com 

efeito, o art. 23 da EC nº 103, de 2019, determina regras de concessão de pensão passíveis de serem alteradas por lei 

federal sobre o Regime Próprio de Previdência Social da União. 

(d) Além disso, com base na competência material exclusiva da União para organizar e manter os órgãos de 

segurança pública do Distrito Federal, e entre eles a Polícia Civil, a reforma já estatui, em seu art. 10, § 6º, que a pensão 

devida aos dependentes do policial federal, agente federal penitenciário ou socioeducativo, bem como aos dependentes 

do policial civil do Distrito Federal, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo, 

quando decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Esse dispositivo da reforma não abrange os 

policiais civis dos Estados, já que não há remissão expressa ao inciso IV do caput do art. 144 da Constituição. 

(e) À exceção tão somente dessa hipótese de concessão de pensão por morte do policial civil doDistrito Federal 

decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, as disposições transitórias a respeito do benefício 

de pensão por morte previstas no art. 10, § 6º, e  no art. 23 da EC nº 103, de 2019, não se aplicam aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

(f) Para o lugar dessas disposições transitórias da EC nº 103, de 2019, com vistas a remediar aeficácia limitada da 

norma sobre pensão por morte do art 40, § 7º, do corpo permanente da Constituição, o Poder Constituinte Reformador 

recepcionou expressamente e pro tempore as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em 

vigor daquela Emenda, assegurando-lhes a continuidade da vigência em face dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, até que sejam promovidas alterações na legislação dos 

respectivos regimes próprios, quando então a sua eficácia estará exaurida. 

(g) Destarte, até a edição de lei do respectivo ente federativo subnacional, ou de lei federal (nocaso da Polícia Civil 

do DF), aplicam-se as normas constitucionais e infraconstitucionais que estavam em vigor antes do advento da EC nº 103, 

de 2019, para reger a concessão de pensão por morte no âmbito do RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, salvo para a pensão decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função de policial civil do DF. 

(h) Assim, até a edição de lei do respectivo ente federativo subnacional, ou de lei federal (no casoda Polícia Civil do 

DF), os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aplicar, para fins de concessão do benefício de pensão por 

morte, as disposições previstas no art. 2º da Lei nº 10.887, de 2004. 

X -  Quanto ao Cálculo dos Proventos de Aposentadoria dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

(a) Na nova redação do §3º do art. 40 da Constituição, a reforma transfere integralmente aregulamentação do 

cálculo dos proventos de aposentadoria para a lei de cada ente federativo. 

(b) Dada a eficácia limitada do preceito supracitado, que depende de complementação legislativa,a reforma 

prescreveu as disposições transitórias do art. 26 da EC nº 103, de 2019, com eficácia plena e aplicabilidade imediata 

enquanto não sobrevier lei que discipline o cálculo dos proventos de aposentadoria. 

(c) Ocorre que, em relação aos regimes próprios, essas normas de cálculo dos proventos deaposentadoria do art. 26 

da EC nº 103, de 2019, baseado na apuração de um média aritmética de todo o período contributivo desde julho de 1994 

(ou do início da contribuição, se posterior), abarcam unicamente os benefícios que vierem a ser concedidos no âmbito do 

RPPS da União, com base na disciplina jurídica de transição dos arts. 4º, 20 e 21, bem como nas disposições transitórias 

do art. 10 da reforma. 

(d) Além dos aludidos critérios de cálculo dos proventos, aos servidores públicos federaistambém são aplicadas 

regras de transição para aposentadoria voluntária com direito à integralidade (EC nº 103, de 2019, art. 4º, § 6º, I, e art. 

20, § 2º, I, observado quanto à apuração da remuneração do servidor o previsto no § 8º do art. 4º); são aplicados os 

critérios de cálculo da aposentadoria especial do servidor público federal com deficiência, na forma da Lei Complementar 

nº 142, de 8.5.2013 (art. 22 da EC nº 103, de 2019); e aos policiais federais, agentes federais penitenciários ou 
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socioeducativos, bem como aos policiais civis do Distrito Federal, que tenham ingressado na carreira até a data de 

entrada em vigor da reforma, é assegurada a aposentadoria na forma da Lei Complementar nº 51, de 20.12.1985, desde 

que observem o 

requisito de idade mínima para esta aposentadoria especial (art. 5º da EC nº 103, de 2019). 

(e) Exceto em relação à aposentadoria especial dos policiais civis do Distrito Federal, osdispositivos da EC nº 103, de 

2019, que versam sobre critérios de cálculo dos proventos de aposentadoria a ser concedida com base na disciplina 

jurídica de transição dos arts. 4º, 5º, 20 e 21, ou com base nas disposições transitórias dos arts. 10 e 22, visam ao 

servidor público federal, não sendo aplicáveis aos servidores públicos vinculados aos RPPS dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

(f) Para os entes subnacionais da Federação, a reforma recepcionou as normas constitucionais e 

infraconstitucionais a ela anteriores, no que concerne às aposentadorias, o que a nosso ver se estende ao cálculo dos 
proventos, assegurando-lhes a continuidade da vigência com eficácia plena e aplicabilidade imediata, até que sejam 
promovidas alterações na legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios referente aos respectivos regimes 
próprios, quando então a sua eficácia estará exaurida.     

XI – Quanto ao Abono de Permanência dos Servidores Públicos Civis dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

(a) A norma de concessão de abono de permanência da atual reforma previdenciária tem eficácia contida, já que o 

legislador de cada ente federativo pode restringir-lhe o alcance, estabelecendo critérios que possam importar em 

redução de seu valor ou até mesmo em sua supressão, conforme o teor do § 19 do art. 40 da Constituição, na redação 

dada pela EC nº 103, de 2019. 

(b) Em relação ao servidor público federal e ao servidor policial civil do Distrito Federal, areforma assegura a 

concessão de abono de permanência no valor equivalente ao de sua contribuição previdenciária, até que entre em vigor 

lei federal que regulamente o disposto no citado § 19 do art. 40 da Constituição, nos termos do art. 10 da EC nº 103, de 

2019. 

(c) Ocorre que, em relação às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal edos Municípios, esse 

mesmo art. 10 da EC nº 103, de 2019, prescreve a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores 

à data de entrada em vigor dessa reforma, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao 

respectivo regime próprio de previdência social. Isso leva a crer que as regras sobre o abono de permanência anteriores 

ao advento da atual reforma previdenciária permanecem em vigor para os entes subnacionais até a edição de lei para os 

respectivos regimes próprios que regulamente a norma do § 19 do art. 40 da Constituição. 

(d) Veja-se que, em relação a regime próprio, o art. 3º da EC nº 103, de 2019, versa sobreo direito adquirido à 

aposentadoria exclusivamente para o servidor público federal, assegurando-lhe a concessão de abono de permanência 

equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, enquanto não editada lei federal, desde que tenha cumprido, 

até a promulgação dessa reforma, os requisitos para aposentadoria voluntária com base em normas constitucionais até 

então em vigor. Em relação aos entes subnacionais não haveria, contudo, razão para disciplinar a concessão de abono em 

face do direito adquirido, já que as regras de aposentadoria dos servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não teriam sofrido alteração com a reforma. 

(e) Já o art. 8º da EC nº 103, de 2019, assegura a concessão de abono de permanência equivalenteao valor da 

contribuição previdenciária para o servidor público federal que venha a cumprir os requisitos para a concessão de 

aposentadoria voluntária nos termos da disciplina jurídica de transição dos arts. 4º, 5º, 20 e 21, e da disposição 

transitória do art 22 dessa Emenda. Essas regras de aposentadoria (não permanentes) não são aplicáveis aos servidores 

públicos dos entes subnacionais pela mesma razão. 

(f) Por outro lado, quando o art. 35 da EC nº 103, de 2019, revogou os arts. 2º e 6º da EC nº 41, de 19.12.2003, e o 

art. 3º da EC nº 47, de 5.7.2005, a própria reforma de 2019 determinou um período de vacância para a vigência dessa 

revogação em face dos entes subnacionais (art. 36, II), durante o qual não haverá aplicabilidade constitucional para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, já que ela dependerá de referendo para o início de sua vigência, mediante a 

publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo destes entes da Federação. Ou seja, enquanto não 
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houver esse referendo mediante lei dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aqueles artigos das reformas das 

Emendas nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, continuam em vigor e ainda podem embasar a concessão de abono de 

permanência no âmbito dos RPPS subnacionais. 

(g) Assim, em relação às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dosMunicípios, a reforma 

recepcionou as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da EC nº 103, de 

2019, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de 

previdência social. Essa recepção, a nosso ver, também abarcou as normas sobre abono de permanência, constitucionais 

e infraconstitucionais. Isso significa que, a princípio, o abono de permanência continua sendo devido no valor 

equivalente ao da contribuição previdenciária do servidor estadual, distrital ou municipal, enquanto não for editada lei 

do respectivo ente subnacional que regulamente os critérios que possam importar em redução de seu valor ou até 

mesmo em sua supressão, conforme a norma de eficácia contida do § 19 do art. 40 da Constituição, na redação dada 

pela EC nº 103, de 2019. 

(h) Por sua vez, a concessão de abono de permanência com base nas regras de transição das reformas 

previdenciárias anteriores das Emendas nº 41, de 2003 (arts. 2º e 6º), e nº 47, de 2005 (art. 3º), pode vir a ser extinta 

para os RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios mediante lei do respectivo ente que referende integralmente a 

sua revogação pelo art. 35, incisos III e IV, da EC nº 103, de 2019. No entanto, tal abono poderá ser mantido pro tempore, 

na reforma previdenciária dos entes subnacionais, nos moldes da redação do § 3º do art. 3º da EC nº 103, de 2019, até 

que entre em vigor a lei do respectivo ente que regulamente o disposto no § 19 do art. 40 da Constituição. 

XII -  Quanto às Normas Gerais de Organização, de Funcionamento e de Responsabilidade na Gestão dos Regimes 
Próprios de Previdência Social: 

(a) A EC nº 103, de 2019, acresceu ao art. 40 da Constituição o § 22 para estatuir algumas diretivas, em numerus 

apertus, acerca do objeto da lei complementar federal que deverá dispor sobre normas gerais de organização, de 

funcionamento e de responsabilidade na gestão dos regimes próprios de previdência social. 

(b) Essas diretivas não exaustivas visam orientar a atividade legislativa futura da União, portanto,com caráter 

prospectivo e eficácia limitada. Não obstante, o mesmo dispositivo veicula uma prescrição mandatória proibitiva, cuja 

eficácia é plena (aplicabilidade imediata), a qual veda a instituição de novos regimes próprios de previdência social. 

(c) Em outro dispositivo dessa Emenda, precisamente no caput do art. 9º, o Poder Constituinte Reformador 

recepcionou, com status de lei complementar, a Lei Federal nº 9.717, de 27.11.1998, a qual estabelece normas gerais 

para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos entes da Federação, e, a par disso, 

determinou a observância de determinadas prescrições acerca desse tema, em sua maioria, com eficácia plena. Cumpre 

observar que o referido status abarca as normas gerais de responsabilidade na gestão previdenciária dos regimes 

próprios de previdência social, já previstas na Lei nº 9.717, de 1998. 

(d) Como exceções, indicamos os §§7º e 8º do art. 9º da EC nº 103, de 2019, os quais precisam decomplementação 
normativa para a sua executoriedade em relação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

(e) A aplicação de recursos do RPPS na concessão de empréstimos com consignação em folha depagamento dos 

segurados depende, nos termos do § 7º do art. 9º da EC nº 103, de 2019, citado acima, de norma integradora de sua 

eficácia a ser expedida pelo Conselho Monetário Nacional. 

(f) Com relação à instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 

149 da Constituição Federal (objeto de remissão expressa do supracitado § 8º do art. 9º da EC nº 103, de 2019), o certo é 

que a regulamentação dessa matéria no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios somente poderá ser editada 

quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal tiver vigência em relação a estes 

entes subnacionais, isto é, não estiver mais em período de vacância, o que dependerá de publicação de lei estadual, 

distrital ou municipal que referende integralmente a alteração promovida nesse artigo da Constituição, a teor do que 

dispõe o inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019. 

(g) Por fim, cumpre ainda mencionar que o art. 1º da EC nº 103, de 2019, acrescentou ao art. 167 da Constituição 

Federal, que trata de normas de finanças públicas, os incisos XII e XIII, com vedações relacionadas aos regimes próprios 

de previdência social e, no art. 12, atribuiu competência à União para instituir sistema integrado de dados relativos às 
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remunerações, proventos e pensões dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, dos regimes próprios de 

previdência social e dos participantes e assistidos dos Regimes de Previdência Complementar, aos benefícios dos 

programas de assistência social de que trata o art. 203 da Constituição e às remunerações, proventos de inatividade e 

pensão por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, em 

interação com outras bases de dados, ferramentas e plataformas. 

(h) A recepção, com status de lei complementar, da Lei nº 9.717, de 1998, pelo art. 9º da EC nº 103, de 2019, 

preenche a falta da lei complementar federal a que se refere o inciso XII da art. 167 supracitado, até a edição desta 

última. Isto significa que o descumprimento desse preceito constitucional, quanto à vedação de utilização de recursos de 

RPPS, implica a impossibilidade de ser atestada a regularidade do respectivo regime mediante a emissão de Certificado 

de Regularidade Previdenciária (CRP), nos termos previstos na Lei nº 9.717, de 1998. Em relação ao inciso XIII do art. 167, 

essas sanções serão aplicadas também em conformidade com o que dispõe a Lei nº 9.717, de 1998, até a edição da 

aludida lei complementar. 

XIII -  Quanto às Restrições à Acumulação de Pensões e de Pensões e Proventos de Aposentadoria ou de Inatividade 
Militar: 

(a) A reforma previdenciária da EC nº 103, de 2019, em seu art. 24, preceitua uma proibição deacumulação, no 

mesmo regime de previdência social, de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, salvo se decorrentes 

do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição. 

(b) No âmbito do RGPS, o inciso VI do art. 124 da Lei nº 8.213, de 1991, prescreve a mesmaproibição de acumulação 

constante do art. 24 da EC nº 103, de 2019. Contudo, a ressalva da parte final deste preceito, quanto ao exercício de 

cargos acumuláveis na forma da Constituição pelo mesmo instituidor, não se aplica em relação a atividades 

concomitantes deste no mesmo Regime Geral, seja em cargos, empregos ou funções públicas, já que não é possível a 

concessão de mais de uma pensão oriunda de um mesmo vínculo previdenciário nesse Regime, razão por que a 

totalidade da remuneração do instituidor nessas atividades não deve ultrapassar o limite máximo do salário de 

contribuição para efeito de contribuição ao RGPS, bem como para o cálculo do respectivo benefício, a teor do art. 32 da 

Lei nº 8.213, de 1991. 

(c) Aquela  regra da EC nº 103, de 2019, é complementada por alguns casos de acumulaçãoprevistos no § 1º do 

mesmo art. 24, referentes ao acúmulo de pensões, bem como ao de pensões com aposentadorias ou com proventos de 

inatividade de origem militar, para os quais, não obstante seja permitida a acumulação, sofrem uma restrição quanto ao 

valor do benefício a ser pago a partir do segundo numa escala decrescente de rendimento, consistente numa redução 

percentual apurada cumulativamente por faixas de cada um desses benefícios. 

(d) Essas restrições à acumulação de benefícios são normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata a todos os 

regimes próprios de previdência social, sem embargo de não poderem prejudicar o direito adquirido antes de sua 

entrada em vigor, a teor do que dispõe o § 4º do art. 24 da EC nº 103, de 2019. 

(e) Além disso, pode-se inferir do § 5º do art. 24 da EC nº 103, de 2019, que a reformarecepcionou, naquilo que não 

for contrário às aludidas restrições desse mesmo artigo, as regras sobre acumulação de benefícios prevista na legislação 

vigente na data de sua entrada em vigor. 

(f) É preciso atentar ainda para a possibilidade de alteração tanto das normas constitucionais deacumulação 

previstas naquele art. 24 da EC nº 103, de 2019, quanto da legislação infraconstitucional que permanece em vigor, sendo 

neste ponto a sua eficácia limitada. De fato, isto vai depender de complementação legislativa, na forma de lei 

complementar sobre vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários no Regime Geral de 

Previdência Social, a qual terá caráter de lei nacional, já que sua aplicação deverá ser estendida aos regimes próprios de 

previdência social, nos termos do § 6º do art. 40 da Constituição. 

XIV -  Quanto às Incorporações de Vantagens Temporárias à Remuneração do Cargo Efetivo: 
(a)                   A vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de 
confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, constante do § 9º do art. 39 da Constituição, tem 
eficácia plena e aplicabilidade imediata, independentemente de lei regulamentadora. A reforma determina a sua 
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aplicação com caráter prospectivo, porquanto o art. 13 da EC nº 103, de 2019, ressalva de sua incidência as 
incorporações dessa natureza ocorridas até a data de entrada em vigor dessa Emenda. 

XV – Quanto aos Regimes de Previdência Aplicáveis a Titulares de Mandato Eletivo: 

(a) De acordo com o art. 14 da EC nº 103, de 2019, consideram-se em extinção os regimes deprevidência aplicáveis a 

titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dada a vedação de adesão de 

novos segurados e de instituição de novos regimes dessa natureza. 

(b) É concedida a opção de retirada desses regimes no prazo de cento e oitenta dias, contado dadata de entrada em 

vigor dessa reforma. Caso o segurado exerça a referida opção, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 

contribuição vertido para tal regime previdenciário de titulares de mandato eletivo do respectivo ente federado, nos 

termos do § 9º do art. 201 da Constituição. 

(c) Ainda nos termos do art. 14 da EC nº 103, de 2019, foi prevista uma regra de transiçãoespecífica para o regime 

de previdência de que trata a Lei nº 9.506, de 30.10.1997, segundo a qual os segurados do Plano de Seguridade Social 

dos Congressistas que optarem por manter a vinculação a esse regime devem cumprir um pedágio correspondente a 

30% (trinta por cento) do tempo de contribuição faltante, na data de promulgação dessa reforma, para a aquisição do 

direito à aposentadoria de titular de mandato eletivo da União, observada a idade mínima de 62 anos, se mulher, e 65 

anos, se homem. 

(d) Acresce que foram preservados os direitos adquiridos em relação às pensões e aposentadoriasde titulares de 

mandato eletivo cujos requisitos tenham sido cumpridos até a entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. 

(e) Todos estes preceitos se aplicam imediatamente com eficácia plena. 

(f) Em relação aos regimes de titulares de mandato eletivo que porventura existam atualmentenos Estados, no 

Distrito Federal ou nos Municípios, a reforma prescreve uma norma de eficácia limitada conducente à disciplina, por lei 

específica desses entes da Federação, tão somente de regra de transição para aqueles que fizerem a opção de 

permanecer em tais regimes, que por força constitucional passam a ser em extinção. Em nosso entender, os entes 

subnacionais devem cumprir esse dever constitucional tendo, como paradigma, as normas de transição já previstas na EC 

nº 103, de 2019, para os titulares de mandato eletivo da União, em prol do princípio republicano e do princípio da 

isonomia. 

(g) Cumpre observar ainda que a reforma da EC nº 103, de 2019, constitucionalizou uma regra defiliação 

previdenciária para o servidor que venha a exercer qualquer mandato eletivo, federal, estadual, distrital ou municipal, 

porquanto, o servidor, no exercício de mandato eletivo, “na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência 

social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem”. A alteração do art. 38 da Constituição, levada a 

efeito pela EC nº 103, de 2019, tem eficácia plena e aplicabilidade imediata aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

XVI -  Quanto à Exclusão da Aplicação da Pena de Aposentadoria Compulsória do Magistrado ou do Membro do 
Ministério Público como Sanção Disciplinar: 

(a)                   A reforma previdenciária excluiu a possibilidade de aplicação, como sanção administrativa, da pena de 
aposentadoria compulsória de magistrados e membros do ministério público da União ou dos Estados, com direito a 
proventos proporcionais ao tempo de serviço, ao modificar, com eficácia plena e 

aplicabilidade imediata, o texto dos arts. 93, VIII, 103-B, § 4º, III, e art. 130-A, § 2º, III, da Constituição, na parte em que 
previa tal prestação previdenciária. 

XVII -  Quanto à Administração, por Entidade Aberta de Previdência Complementar, de Plano de Benefício de Regime de 
Previdência Complementar com Patrocínio da Administração Pública: 

(a) Com a reforma previdenciária da EC nº 103, de 2019, passa a ser admitida a administração,por entidade aberta 

de previdência complementar, de planos de benefícios patrocinados pelos entes federados ou pelas entidades de sua 

administração indireta, conforme a nova redação dada ao § 15 do art. 40 da Constituição. 
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(b) Contudo, essa norma do § 15 do art. 40 da Constituição não é autoaplicável em relação às entidades abertas de 

previdência complementar, possuindo eficácia limitada, porque a disciplina da relação destas com a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas 

controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios de previdência privada a serem 

administrados por aquelas entidades, está pendente de regulamentação mediante lei complementar da União. Com 

efeito, enquanto esta não for editada, apenas as entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a 

administrar planos de benefícios previdenciários para os aludidos patrocinadores, de acordo com o art. 33 da EC nº 103, 

de 2019. 

XVIII -  Quanto à Extinção do Regime Próprio de Previdência Social: 

(a)                   O art. 34 da EC nº 103, de 2019, dispôs sobre alguns requisitos para a hipótese de extinção, por lei do ente 
federativo, do respectivo regime próprio de previdência social. Essa norma da reforma possui eficácia plena e 
aplicabilidade imediata até que seja editada lei complementar federal sobre normas gerais que discipline o § 22 do art. 
40 da Constituição, dispondo, entre outras matérias, sobre os requisitos para a referida extinção e consequente migração 
para o Regime Geral de Previdência Social. 

XIX-  Quanto à Aplicação das Normas Constitucionais e Infraconstitucionais Anteriores à Data de Entrada em Vigor da EC 
nº 103, de 2019: 

(a) Com a entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, somente os servidores públicos federais, vinculados ao RPPS da 

União, e os segurados do RGPS foram alcançados pela reforma das regras constitucionais de elegibilidade e de cálculo 

das aposentadorias voluntárias, comum e especial, e das pensões respectivas dos seus dependentes. Além disso, a EC nº 

103, de 2019, também estabeleceu novas regras de cálculo das aposentadorias por incapacidade permanente e 

compulsória, e pensões decorrentes, exclusivamente para os referidos servidores e segurados.  

(b) Com efeito, o Poder Constituinte Reformador, na estruturação da EC nº 103, de2019, restringiu o âmbito de 

aplicação da disciplina jurídica de transição de seus arts.  4º, 5º, 20 e 21, e o das disposições transitórias dos arts. 10, 22 

e 23, fazendo uma ressalva em relação aos entes federados subnacionais, já que para estes incluiu uma disposição 

normativa, no texto de todos os referidos artigos, que determina a aplicação das normas constitucionais e 

infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, para efeito de concessão de 

aposentadorias aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de pensão aos seus dependentes, 

“enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência 

social”. 

(c) Assim, a reforma da EC nº 103, de 2019, manteve em vigor, ainda que pro tempore e apenas em relação aos 

Estados, DF e Municípios, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais concernentes a regras de elegibilidade e 

cálculo de aposentadorias e pensões, como estavam redigidos antes da promulgação dessa Emenda, até que sobrevenha 

a reforma previdenciária dos referidos entes subnacionais. 

(d) Não obstante, a aplicação da legislação federal, estadual, distrital ou municipal em vigor no dia imediatamente 

anterior ao de publicação da referida EC nº 103, de 2019, impõe a observância do princípio da supremacia da 

Constituição Federal, inclusive da jurisprudência assentada do Supremo Tribunal Federal, quanto à mencionada 

matéria, portanto, não pode ir de encontro aos dispositivos da Constituição Federal cuja vigência considera-se mantida 

em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

(e) Neste sentido, por exemplo, os arts. 1º e 2º da Lei Federal nº 10.887, de 2004, na redaçãovigente na véspera da 

publicação da EC nº 103, de 2019, continuam a ser aplicados aos Estados, DF e 

Municípios para fins de cálculo dos proventos de aposentadorias e pensões, respectivamente (salvo em relação à 
aposentadoria especial dos policiais civis do Distrito Federal e às pensões decorrentes de agressão sofrida no exercício ou 
em razão da função policial, as quais já contam com disciplina dada pela reforma). 

(f) Assim é que a Súmula Vinculante - SV do STF nº 33 continua aplicável aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, quanto à observância da legislação do Regime Geral de Previdência Social como parâmetro de 

regulamentação infraconstitucional da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal (na 

redação anterior à EC nº 103, de 2019), até a edição de lei complementar do respectivo ente federativo. 
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(g) É o caso também da Lei Complementar federal nº 51, de 1985, que continua a reger, nacondição de lei federal de 

normas gerais de abrangência nacional, a aposentadoria especial do servidor policial do Estado (salvo em relação ao 

policial civil do DF), até que essa matéria seja alterada para o respectivo regime próprio, por meio de lei complementar 

do ente federativo, nos termos, condições e alcance previstos nos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição, com a redação 

advinda da reforma da EC nº 103, de 2019. 

(h) Para a aposentadoria especial dos servidores com deficiência no âmbito dos regimes própriosde previdência 

social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal (na redação 

anterior à EC nº 103, de 2019), à míngua de lei complementar federal ou, após a promulgação da EC nº 103, de 2019, de 

lei complementar estadual, distrital ou municipal regulamentadora dessa matéria, permanece a necessidade de 

impetração de mandado de injunção para viabilizar o exercício desse direito constitucional. 

XX-  Quanto à Aplicação das Alíquotas de Contribuição Previdenciária para Custeio do RPPS dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, cobradas dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas: 

(a) De acordo com a cláusula de vigência do art. 36, II, da EC nº 103, de 2019, a nova redação que a reforma conferiu 

ao art. 149 da Constituição não é aplicável aos Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto estiver em período de 

vacância, já que depende de referendo destes entes da Federação para o início de sua vigência, mediante a publicação 

de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo. 

(b) Assim, enquanto não houver o referendo integral da nova redação dada ao art. 149 da CF, pormeio de lei 

estadual, distrital ou municipal, continua a valer para os entes subnacionais a redação do referido artigo anterior à data 

de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. 

(c) Isto significa que, sem esse referendo mediante lei do ente subnacional, de que trata o 

inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão 
instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva, nem fazer incidir a 
contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que superem o 
salário mínimo, se houver déficit atuarial, pois, em todo o caso, deverá incidir sobre proventos e pensões que 
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, ou que superem o dobro desse limite 
quando o beneficiário for acometido de doença incapacitante. 

(d) Por outro lado, salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, os Estados,o Distrito Federal e 

os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, e mesmo naquela 

hipótese de ausência de deficit a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS. É o que dispõe o § 4º 

do art. 9º da EC nº 103, de 2019. Esse preceito da reforma tem eficácia plena e aplicabilidade imediata aos regimes 

próprios de previdência social dos entes federativos. 

(e) Deste modo, a vigência da alíquota de contribuição previdenciária de 14%, que será exigidano âmbito do RPPS da 

União a partir de 1/3/2020, de acordo com o disposto no caput do art. 11 c/c o art. 36, I, da EC nº 103, de 2019, implica, 

a partir dessa mesma data, para os demais entes da Federação, em regra, o dever de majorar a sua alíquota, quando 

inferior, ao menos até o referido percentual, por meio de lei, em observância ao que dispõe o § 4º do art. 9º da EC nº 

103, de 2019, antes mencionado, sob pena de o 

respectivo RPPS ser considerado em situação previdenciária irregular, a teor dos arts. 3º e 7º da Lei nº 9.717, de 
27.11.1998. Esse dever de majorar a alíquota de contribuição do segurado também se estende à majoração da alíquota 
do ente, por meio de lei, já que a contribuição do ente não poderá ser inferior ao valor da contribuição do segurado nem 
superior ao dobro desta, consoante o art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998. 

(f) Com relação à instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos termos dos §§ 

1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição Federal (objeto de remissão expressa do § 8º do art. 9º da EC nº 103, de 2019), o 
certo é que a regulamentação dessa matéria no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios somente poderá ser 
editada quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal tiver vigência em relação a 
estes entes subnacionais, isto é, não estiver mais em período de vacância, o que dependerá de publicação de lei estadual, 
distrital ou municipal que referende integralmente a alteração promovida nesse artigo da Constituição, a teor do que 
dispõe o inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019. 
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(g) Independentemente de haver ou não o aludido referendo, mantém-se o dever do entefederativo subnacional de 

preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, sendo responsável, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998, 

pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de 

benefícios previdenciários. Portanto, no caso de deficit atuarial, deverão ser adotadas medidas para o seu 

equacionamento, como o plano de amortização com alíquota suplementar, a cargo do ente federativo, segregação da 

massa e aporte de bens, direitos e ativos, entre outras medidas previstas na Portaria MF nº 464, de 19.11.2018.       

XXI - Síntese da Categorização das Normas Previdenciárias da EC nº 103, de 2019, Quanto a sua Eficácia e Aplicabilidade 
em face dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Entes Subnacionais: 

Acerca da categorização de normas da EC nº 103, de 2019, que empreendemos em face dos regimes próprios de 
previdência social dos Estados, DF e Municípios, podemos apresentar esta síntese, quanto à eficácia e aplicabilidade: 

a. normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata: 

1. Em regra, todos os dispositivos da EC nº 103, de 2019, não expressamente ressalvados pelo seu art. 36, incisos I e 

II, nem indicados nas alíneas b a d seguintes. 

2. A competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e 

corpos de bombeiros militares (inciso XXI do art. 22 da Constituição). 

3. O direito à contagem recíproca do tempo de serviço militar e do tempo de contribuição ao RGPS ou RPPS, para 

fins de inativação militar ou aposentadoria (art. 201, § 9º-A, da Constituição). 

4. As normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, 

concernentes às regras de elegibilidade e cálculo de aposentadorias e pensões, bem como à regra de concessão de 

abono de permanência, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime 

próprio de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

5. As regras jurídicas de transição do art. 5º e a disposição transitória do art.10 da EC nº 103, de 2019, para a 

concessão de aposentadoria especial ao policial civil do Distrito Federal. 

6. A pensão por morte do policial civil do Distrito Federal, vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à 

remuneração do cargo, quando decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função (art. 10, § 6º, EC nº 

103, de 2019). 

7. O abono de permanência do policial civil do Distrito Federal, equivalente ao valor de sua contribuição 

previdenciária, até que entre em vigor lei federal que regulamente o disposto no § 19 do art. 40 da Constituição (art. 10, 

§ 5º, EC nº 103, de 2019). 

8. No âmbito do RPPS da União, a disposição transitória de concessão da aposentadoria por incapacidade 

permanente para o trabalho do art. 10, § 1º, II, e de cálculo dos proventos conforme o § 4º desse mesmo artigo c/c o art. 

26, § 2º, II, e § 3º, II, todos da EC nº 103, de 2019. 

9. No âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a aplicação das normas constitucionais e 

infraconstitucionais que estavam em vigor sobre a concessão e cálculo da “aposentadoria por invalidez permanente”, até 

a edição de lei do respectivo ente federativo. 

10. O preceito segundo o qual não só a utilização de tempo de contribuição de cargo público, mas também a de 

emprego ou função pública, ainda que se trate de tempo de contribuição para o RGPS, acarreta o 

rompimento do vínculo do agente público com a Administração Pública (art. 37, § 14, da Constituição), com a ressalva 
expressa da aposentadoria concedida pelo RGPS até a data de entrada em vigor da reforma decorrente da EC nº 103, de 
2019 (art. 6º). 

11. A restrição determinada pela reforma previdenciária quanto à complementação de aposentadorias de servidores 

públicos e de pensões por morte a seus dependentes. Essa complementação estará, em regra, vedada após a data de 

entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, salvo em relação às complementações relacionadas à instituição do Regime de 

Previdência Complementar a que se referem os §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição e em relação à prevista em lei que 
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extinga RPPS, a teor do que dispõe o § 15 do art. 37 da Constituição, acrescido pela EC nº 103, de 2019, c/c o art. 7º 

dessa Emenda. 

12. A regra de transição do art. 4º, § 8º, da EC nº 103, de 2019, a respeito da apuração da remuneração do servidor 

público federal cujos proventos venham a ser calculados pela totalidade da remuneração, com fundamento no inciso I 

do § 6º do art. 4º ou no inciso I do § 2º do art. 20. 

13. O cálculo dos proventos de aposentadoria concedida com fundamento na integralidade, no âmbito do RPPS dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, mantém-se regido, quanto à apuração da remuneração, pela lei do respectivo 

ente federativo, em vigor antes da publicação da EC nº 103, de 2019, isto é, de acordo com o que for prescrito como 

remuneração do cargo efetivo, a título de vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes, com o acréscimo de 

adicionais de caráter individual e vantagens pessoais permanentes, enquanto não promovidas alterações na legislação 

interna relacionada ao respectivo RPPS. 

14. A regra de filiação previdenciária para o servidor que venha a exercer qualquer mandato eletivo, federal, 

estadual, distrital ou municipal, segundo a qual, o servidor, no exercício de mandato eletivo, “na hipótese de ser 

segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem” (art. 

38, V, da Constituição). 

15. A concessão de abono de permanência com base nas regras de transição das reformas previdenciárias anteriores 

das Emendas nº 41, de 2003 (arts. 2° e 6°), e nº 47, de 2005 (art. 3°), enquanto elas não forem extintas para os RPPS dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios mediante lei do respectivo ente que referende integralmente a sua revogação pelo 

art. 35, incisos III e IV, da EC nº 103, de 2019. 

16. A norma que veda a instituição de novos regimes próprios de previdência social (art. 40, § 22, da Constituição). 

17. A recepção constitucional, com status de lei complementar, da Lei Federal nº 9.717, de 1998, que versa sobre 

normas gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos entes da Federação, 

e, a par disso, as prescrições acerca desse tema já estabelecidas pelo art. 9º da EC nº 103, de 2019, descritas a seguir, 

salvo as dos §§ 7° e 8º, até que entre em vigor lei complementar federal que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição: 

17.1. Modo de comprovação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social, cuja norma 
encerra em si o conceito desse equilíbrio. 
17.2. Limitação do rol de benefícios do RPPS às aposentadorias e à pensão por morte (os afastamentos por incapacidade 
temporária para o trabalho e o salário-maternidade não devem ser pagos à conta do RPPS, ficando a cargo do Tesouro 
dos entes federativos). 
17.3. Vedação para o estabelecimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de alíquota inferior à da contribuição 
dos servidores da União, salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota 
não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS. 
17.4. Prazo de dois anos da data de entrada em vigor da Emenda oriunda da EC nº 103/2019 para a 
instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16, e para a adequação do órgão ou entidade 
gestora único do RPPS ao § 20, todos do art. 40 da Constituição Federal. 
17.5. Vedação da moratória/parcelamento de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios em prazo 
superior a sessenta meses, exceto em relação aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada 
em vigor da Emenda oriunda da EC nº 103/2019, cuja reabertura ou prorrogação de prazo para adesão não é admitida 
pelo art. 31 da mesma Emenda. 

18. As restrições à acumulação de benefícios previdenciários de que trata o art. 24 da EC nº 103, de 2019, e, no que 

não for contrário, a recepção das regras sobre acumulação de benefícios previstas na legislação vigente ao tempo de sua 

publicação. 

19. A vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de 

confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, constante do § 9º do art. 39 da Constituição. 

20. Nos termos do art 14 da EC nº 103, de 2019, a vedação de adesão de novos segurados e de instituição de novos 

regimes de previdência aplicáveis a titulares de mandato eletivo; a opção de retirada desses regimes no prazo de cento e 

oitenta dias, contado da data de entrada em vigor dessa reforma; a contagem recíproca do tempo de contribuição 

vertido para tal regime previdenciário, caso o segurado exerça a referida opção; a preservação dos direitos adquiridos 
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em relação às pensões e aposentadorias de titulares de mandato eletivo cujos requisitos tenham sido cumpridos até a 

entrada em vigor da EC nº 103, de 2019. 

21. A exclusão da possibilidade de aplicação, como sanção administrativa, da pena de aposentadoria compulsória de 

magistrados e membros do ministério público dos Estados, com direito a proventos proporcionais ao tempo de serviço, 

com a alteração dos arts. 93, VIII, 103-B, § 4º, III, e art. 130-A, § 2º, III, da Constituição, na parte em que previa tal 

prestação previdenciária. 

22. Os requisitos previstos no art. 34 da EC nº 103, de 2019, para a hipótese de extinção, por lei do ente federativo, 

do respectivo regime próprio de previdência social, até que seja editada lei complementar federal sobre normas gerais 

que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição, dispondo, entre outras matérias, sobre os requisitos para a referida 

extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social. 

23. Salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, e mesmo naquela hipótese de 

ausência de deficit a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS. É o que dispõe o § 4º do art. 9º da 

EC nº 103, de 2019. 

24. A norma de vigência da alíquota de contribuição previdenciária de 14%, que será exigida no âmbito do RPPS da 

União a partir de 1/3/2020, de acordo com o disposto no caput do art. 11 c/c o art. 36, I, da EC nº 103, de 2019, implica, 

a partir dessa mesma data, para os demais entes da Federação, em regra, o dever de majorar a sua alíquota, quando 

inferior, ao menos até o referido percentual, por meio de lei, em observância ao que dispõe o § 4º do art. 9º da EC nº 

103, de 2019, sob pena de o respectivo RPPS ser considerado em situação previdenciária irregular, a teor dos arts. 3º e 7º 

da Lei nº 9.717, de 1998. Esse dever de majorar a alíquota de contribuição do segurado também se estende à majoração 

da alíquota do ente, por meio de lei, já que a contribuição do ente não poderá ser inferior ao valor da contribuição do 

segurado nem superior ao dobro desta, consoante o art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998. 

  

b. normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata: 

1. A norma de concessão do abono de permanência de que trata o § 19 do art. 40 da Constituição, já que o legislador dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pode restringir-lhe o alcance, estabelecendo critérios que possam importar 
em redução de seu valor ou até mesmo em sua supressão. 

  

      c. normas de eficácia limitada, não autoaplicável, e dependente de complementação legislativa 

(aplicabilidade diferida): 

1. A norma constitucional permanente de concessão de aposentadoria voluntária comum (inciso III do § 1º do art. 

40 da Constituição). 

2. As normas constitucionais permanentes sobre aposentadorias voluntárias especiais (art. 40, §§ 4, 4º-A, 4º-B, 4º-C 

e 5º, da Constituição). 

3. A regra de concessão da pensão por morte ao dependente do servidor público civil (§ 7º do art. 40 da 

Constituição). 

4. O tratamento diferenciado para a hipótese de concessão de pensão por morte decorrente de agressão sofrida no 
exercício ou em razão da função, para o servidor policial, agente penitenciário ou socioeducativo. 

5. O cálculo dos proventos a que se refere o § 3º do art. 40 da Constituição. 

6. A compensação financeira entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição 

aos demais regimes. 

7. A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com exigência de avaliações periódicas para 
verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão, bem como a condição de o servidor ser 
insuscetível de readaptação (inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição).        
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8. As diretivas que visam a orientar a atividade legislativa futura da União, com caráter prospectivo, acerca do 
objeto da lei complementar federal que deverá dispor sobre normas gerais de organização, de funcionamento e de 
responsabilidade na gestão dos RPPS (art. 40, § 22, da Constituição). 

9. A aplicação de recursos do RPPS na concessão de empréstimos com consignação em folha de pagamento dos 
segurados (§ 7º do art. 9º da EC nº 103, de 2019), que depende de norma integradora de sua eficácia a ser expedida pelo 
Conselho Monetário Nacional – CMN. 

10. A instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, nos termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da 
Constituição Federal (objeto de remissão expressa do § 8º do art. 9º da EC nº 103, de 2019), cuja regulamentação no 
âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios somente poderá ser editada quando a alteração de redação dada pela 
reforma ao art. 149 da Constituição Federal tiver vigência em relação a estes entes subnacionais, isto é, não estiver mais 
em período de vacância, o que dependerá de publicação de lei estadual, distrital ou municipal que referende 
integralmente a alteração promovida nesse artigo da Constituição, a teor do que dispõe o inciso II do art. 36 da EC nº 
103, de 2019. 

11. A possibilidade de alteração tanto das normas constitucionais de acumulação previstas no art. 24 da EC nº 103, 
de 2019, quanto da legislação infraconstitucional recepcionada, a teor do § 5° desse artigo, a qual depende de 
complementação legislativa, na forma de lei complementar nacional sobre vedações, regras e condições para a 
acumulação de benefícios previdenciários no Regime Geral de Previdência Social, cuja aplicação deverá ser estendida aos 
regimes próprios de previdência social, nos termos do § 6º do art. 40 da Constituição. 

12. A disciplina jurídica de transição para os regimes de titulares de mandato eletivo que porventura existam 
atualmente nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, no caso de opção de permanência em tais regimes, que 
por força constitucional passam a ser em extinção (art. 14, § 5°, da EC nº 103, de 2019). 

13. A administração, por entidade aberta de previdência complementar, de planos de benefícios patrocinados pelos 
entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou 
indiretamente, conforme a nova redação conferida pela EC nº 103, de 2019, ao § 15 do art. 40 da Constituição, que 
depende de regulamentação mediante lei complementar da União. 

      d. normas com período de vacância: 

1. Os arts. 11, 28 e 32 da EC nº 103, de 2019, que tratam das alíquotas de contribuição do RPPS da União e do RGPS, 
bem como da alíquota de contribuição prevista na Lei nº 7.689, de 1988, levando em consideração o período de 
anterioridade tributária (nonagesimal), entram em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data 
de publicação dessa Emenda, conforme o inciso I do art. 36 da EC nº 103, de 2019. 

2. A alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal e a cláusula de revogação contida 
na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC nº 103, de 2019, não têm aplicabilidade constitucional para 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios enquanto estiverem em período de vacância, já que dependem de 
referendo para o início de sua vigência, mediante a publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder 
Executivo destes entes da Federação, conforme o II do art. 36 da referida Emenda. 

3. A possibilidade de instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva, e de fazer 
incidir contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que superem o 
salário mínimo, se houver déficit atuarial, as quais necessitam de referendo mediante lei do ente subnacional, de que 
trata o inciso II do art. 36 da EC nº 103, de 2019, para a nova redação conferida pela reforma ao art. 149 da Constituição. 
  

Brasília, 22 de novembro de 2019. 

À consideração da Senhora Coordenadora de Estudos e Diretrizes de Normatização. 

  

Documento assinado eletronicamente 

MÁRIO CABUS MOREIRA 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 

Em exercício na SRPPS/ME 
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Ciente e de acordo. 

À consideração do Senhor Coordenador-Geral. 

  

Documento assinado eletronicamente 

MARINA ANDRADE PIRES SOUSA 

Coordenadora de Estudos e Diretrizes de Normatização Ciente e 

de acordo. 

À consideração do Senhor Subsecretário. 

  

Documento assinado eletronicamente 

LEONARDO DA SILVA MOTTA 

Coordenador-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal 

  

De acordo. 

Ao Senhor Secretário Adjunto de Previdência. 

  

Documento assinado eletronicamente 

ALLEX ALBERT RODRIGUES 

Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social  

  

1. De acordo. 

2. Ao Senhor Secretário de Previdência 

  

Documento assinado eletronicamente 

NARLON GUTIERRE NOGUEIRA 

Secretário Adjunto de Previdência  

  

1. Aprovo a Nota Técnica SEI nº 12212/2019/CONOR/CGNAL/SRPPS/SPREV-ME, por seus próprios fundamentos. 

2. Providencie-se a divulgação. 

  

Documento assinado eletronicamente 

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES 

Secretário de Previdência 
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Documento assinado eletronicamente por Mário Humberto Cabus Moreira, Auditor(a) Fiscal, em 
22/11/2019, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto 

nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Allex Albert Rodrigues, Subsecretário(a) dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, em 22/11/2019, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com 

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Leonardo da Silva Mo a, Coordenador(a)-Geral de Norma 
zação e Acompanhamento Legal, em 22/11/2019, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com 

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Marina Andrade Pires Sousa, Coordenador(a) de Estudos de 

Diretrizes de Norma zação, em 22/11/2019, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com 

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Narlon Gutierre Nogueira, Secretário(a)-Adjunto(a), em 

22/11/2019, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto 

nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Leonardo José Rolim Guimarães, Secretário(a) de 

Previdência, em 22/11/2019, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, 
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h 
p://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php? 

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5155534 e o 

código CRC 8B2DA754. 

Referência: Processo nº 10133.101212/2019-70. SEI nº 5155534 
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Aplicação da Emenda Constitucional nº 103 de 2019 aos RPPS dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios 

  

Com fundamento na competência de orientar os entes federativos que possuem RPPS, a Secretaria de 

Previdência elaborou a Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME, de 22/11/2019, com a análise das regras 

constitucionais da reforma previdenciária aplicáveis aos RPPS.  

  

Na tabela a seguir, estão selecionadas e resumidas as condições da aplicabilidade dos dispositivos da EC 

nº 103 de 2019 aos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme fundamentos da Nota Técnica SEI nº 

12212/2019/ME:  

 

NORMAS DE APLICABILIDADE IMEDIATA  

Dispositivo  Tema  

Art. 22, XXI da Constituição  
Competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividades 

e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares.  

Art. 37, § 14 da Constituição e 
art. 6º da Emenda  
Constitucional nº 103/2019  

Preceito segundo o qual a utilização de tempo de contribuição de cargo 

público e de emprego ou função pública, ainda que se trate de tempo de 

contribuição para o RGPS, acarreta o rompimento do vínculo com a 

Administração Pública, ressalvando-se a concessão de aposentadoria pelo 

RGPS até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 

103/2019.  

Art. 37, § 15 da Constituição 
c/c o art. 7º da Emenda  
Constitucional nº 103/2019  

Vedação de complementação de aposentadorias de servidores públicos e de 

pensões por morte a seus dependentes, que não seja decorrente da 

instituição do regime de previdência complementar a que se referem os §§ 

14 a 16 do art. 40 da Constituição ou que não seja prevista em lei que 

extinga RPPS, ressalvadas as complementações de aposentadorias e pensões 

já concedidas.  

Art. 38, V, da Constituição  

Regra de filiação previdenciária segundo a qual o servidor que venha a 

exercer mandato eletivo, na hipótese de ser segurado de regime próprio de 

previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de 

origem.  

Art. 39, § 9º da Constituição 
c/c o art. 13 da Emenda  
Constitucional nº 103/2019  

Vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas 

ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à 

remuneração do cargo efetivo, ressalvadas as incorporações efetivadas até a 

data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.  
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Art. 40, § 19 da Constituição  

Concessão do abono de permanência nas regras permanentes. (Por meio de 

lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem restringir o alcance 

dessa norma, estabelecendo critérios para seu pagamento)  

Art. 40, § 19 da Constituição;  

Emenda nº 41/2003 (arts. 2° e 

6°)  

Concessão do abono de permanência com base nas regras de transição das 

Emendas anteriores, enquanto não forem extintas para os RPPS dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, mediante lei do respectivo ente que referende 

integralmente a sua revogação pelo art. 35, incisos III e IV, da Emenda 

Constitucional nº 103/2019.  

Art. 40, § 22 da Constituição  Vedação da instituição de novos regimes próprios de previdência social.  

Arts. 93, VIII; 103-B, § 4º, III; e 
art. 130-A, § 2º, III da  
Constituição  

Exclusão da possibilidade de aplicação, como sanção administrativa, da pena 

de aposentadoria compulsória de magistrados e membros do ministério 

público dos Estados, com direito a proventos proporcionais ao tempo de 

serviço.  

 Art.  201,  §  9º-A  da  

Constituição  

Direito à contagem recíproca do tempo de serviço militar e do tempo de 

contribuição ao RGPS ou RPPS, para fins de inativação militar ou 

aposentadoria.  

Art. 4º, § 10 da Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Manutenção, no âmbito do RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

do cálculo dos proventos de aposentadoria concedida com fundamento na 

integralidade da remuneração, conforme lei do respectivo ente federativo 

em vigor antes da publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019.  

Art. 5º e art. 10 da Emenda 

Constitucional nº 103/2019  

Regras jurídicas de transição e disposição transitória para a concessão de 

aposentadoria especial ao policial civil do Distrito Federal.  

Art. 9º, caput, da Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Recepção constitucional, com status de lei complementar, da Lei Federal nº 

9.717/1998.  

Art. 9º, § 1º da Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Modo de comprovação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio 

de previdência social, cuja norma encerra em si o conceito desse equilíbrio  

Art. 9º, §§ 2º e 3º da Emenda 

Constitucional nº 103/2019  

Limitação do rol de benefícios do RPPS às aposentadorias e à pensão por 

morte (os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o 

saláriomaternidade não devem ser pagos à conta do RPPS, ficando a cargo 

do Tesouro dos entes federativos, passando agora a ser considerado como 

um benefício estatutário e não mais previdenciário, integrando a 

remuneração para todos os fins, com relação ao salário-família e o auxílio-

reclusão, entendemos que a sua natureza é de benefício assistencial a ser 

concedido a servidores de baixa renda, inclusive quando aposentados, não 

integrando a remuneração destes, estando a cargo do ente federativo o seu 

pagamento.)  
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Art. 9º, §§ 4º e 5º da Emenda 

Constitucional nº 103/2019  

Vedação para o estabelecimento, pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, de alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, 

salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, hipótese 

em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS.  

 

Art. 9º, § 6º da Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Prazo de dois anos da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 

nº 103/2019 para a instituição do regime de previdência complementar na 

forma dos §§ 14 a 16, e para a adequação do órgão ou entidade gestora 

único do RPPS ao § 20, todos do art. 40 da Constituição Federal.  

Art. 9º, § 9º e art. 31 da 
Emenda Constitucional nº 
103/2019, c/c art. 195, § 11 da 
Constituição  
  

Vedação da moratória/parcelamento de débitos dos entes federativos com 

seus regimes próprios em prazo superior a sessenta meses, exceto em 

relação aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de 

entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, cuja reabertura ou 

prorrogação de prazo para adesão não é admitida pelo art. 31 da mesma 

Emenda.  

Art. 10, § 5º, da Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Abono de permanência do policial civil do Distrito Federal, equivalente ao 

valor de sua contribuição previdenciária, até que entre em vigor lei federal 

que regulamente o disposto no § 19 do art. 40 da Constituição  

Art. 10, § 6º da Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Pensão por morte do policial civil do Distrito Federal, vitalícia para o cônjuge 

ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo, quando decorrente 

de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.  

Art. 11, caput c/c o art. 36, I, e 
art. 9º, § 4º da Emenda  
Constitucional nº 103/2019  

Adequação da alíquota de contribuição do segurados dos RPPS dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios à alíquota de contribuição do servidor 

da União, que poderá ter impacto na alíquota do ente, consoante o art. 2º 

da Lei nº 9.717/1998 (*)  

 Art.  14  da  Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Vedação de adesão de novos segurados e de instituição de novos regimes de 

previdência aplicáveis a titulares de mandato eletivo.  

 Art.  24  da  Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Restrições à acumulação de benefícios previdenciários e a recepção das 

regras sobre acumulação de benefícios previstas na legislação vigente ao 

tempo de sua publicação, no que não for contrário.  

 Art.  34  da  Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Requisitos para a hipótese de extinção, por lei do ente federativo, do 

respectivo regime próprio de previdência social, até que seja editada lei 

complementar federal sobre normas gerais que discipline o § 22 do art. 40 

da Constituição.  
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Art. 4º, § 9º; art. 5º, § 2º; art. 
10, § 7º; art. 20, § 4º; art. 21, § 
3º; e art. 22, parágrafo único, 
todos da Emenda 
Constitucional nº  
103/2019  

Normas constitucionais e infraconstitucionais relacionadas ao regime 

próprio de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 
nº 103/2019, concernentes às regras de concessão de aposentadorias, 
inclusive por “invalidez permanente” mantida a aplicação da Súmula 
Vinculante - SV do  
STF nº 33, quanto à aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da 

Constituição Federal, na redação da Emenda n°41/2003 e a regra de 

concessão de abono de permanência. (O art. 1º da Lei Federal nº 

10.887/2004, continua a ser aplicado aos Estados, DF e Municípios para fins 

de cálculo dos proventos enquanto não promovidas alterações na legislação 

interna)  

 

Art. 23, § 8º da Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Normas constitucionais e infraconstitucionais relacionadas ao regime 

próprio de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 

nº 103/2019, concernentes às regras de concessão e cálculo de pensões, 

enquanto não promovidas alterações na legislação interna. (O art. 2º da Lei 

Federal nº 10.887/2004 continua a ser aplicados aos Estados, DF e 

Municípios para fins de cálculo das pensões).  

NORMAS NÃO AUTOAPLICÁVEIS  

Dispositivo  Tema  

Art. 40, § 1º, inciso I da  

Constituição  

Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com exigência 

de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que 

ensejaram a concessão, bem como a condição de o servidor ser insuscetível 

de readaptação. (Dependem de lei do respectivo ente federativo).  

Art. 40, § 1º, inciso III da 

Constituição  

Concessão de aposentadoria voluntária. A idade mínima será estabelecida 

mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas. Foram 

desconstitucionalizados, atribuídos à Lei Complementar de todos os entes 

da Federação, os requisitos de tempo de contribuição, tempo de efetivo 

exercício no serviço público e de tempo no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria.  

Art. 40, § 3º da Constituição  
Cálculo dos proventos de aposentadoria. (Dependem de lei do respectivo 

ente federativo).  

Art. 40, §§ 4º, 4º-A, 4º-B, e 4ºC 

da Constituição  

Requisitos de idade e tempo de contribuição para aposentadorias 

voluntárias especiais: servidor com deficiência, agente penitenciário, agente 

socioeducativo e policiais, servidor exposto a agentes químicos, físicos e 

biológicos prejudiciais à saúde. (Dependem de lei complementar do 

respectivo ente federativo para regulamentá-las).  
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Art. 40, § 5º da Constituição  

Requisitos de tempo de efetivo exercício das funções de magistério para 

aposentadoria dos ocupantes de cargo de professor. (Dependem de lei 

complementar do respectivo ente federativo para regulamentá-lo). A idade 

mínima do professor é, por previsão constitucional, reduzida em 5 (cinco) 

anos com relação às idades mínimas a serem estabelecidas pelos entes 

federativos mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas.  

Art. 40, § 7º da Constituição  

Concessão da pensão por morte ao dependente do servidor público. 

(Depende de lei do respectivo ente federativo, garantido o piso do salário 

mínimo, quando se tratar da única fonte de renda formal)  

Art. 40, § 7º da Constituição, 

parte final  

Tratamento diferenciado para a hipótese de concessão de pensão por morte 

decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, para o 

servidor policial, agente penitenciário ou socioeducativo. (Depende de lei do 

respectivo ente federativo, garantido o piso do salário mínimo, quando se 

tratar da única fonte de renda formal)  

 

Art. 40, § 22 da Constituição  

Diretivas que visam a orientar a atividade legislativa futura da União, acerca 

do objeto da lei complementar federal que deverá dispor sobre normas 

gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade na gestão 

dos RPPS.  

Art. 201, § 9º e 9º-A da  

Constituição  

Compensação financeira entre as receitas de contribuição referente aos 

militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. (Critérios serão 

estabelecidos em lei).  

Art. 9º, § 7º da Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Aplicação de recursos do RPPS na concessão de empréstimos com 

consignação em folha de pagamento dos segurados. (Depende de norma a 

ser expedida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN).  

Art. 149, §§ 1º-B e 1º-C da  

Constituição c/c art. 9º, § 8º, 
c/c art. 36, inciso II da Emenda  
Constitucional nº 103/2019  

Instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, cuja 

regulamentação no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

somente poderá ser editada quando a alteração de redação dada pela 

reforma ao art. 149 da Constituição Federal tiver vigência em relação a estes 

entes, o que dependerá de publicação de lei estadual, distrital ou municipal 

que referende integralmente a alteração promovida nesse artigo da 

Constituição.  

Art. 14, § 5°, da Emenda  

Constitucional nº 103/2019  

Disciplina jurídica de transição para os regimes de titulares de mandato 

eletivo que porventura existam atualmente nos Estados, no Distrito Federal 

ou nos Municípios, no caso de opção de permanência em tais regimes, que 

passam a ser em extinção.  

Art. 40, § 15 da Constituição 
c/c art. 33 da Emenda  
Constitucional nº 103/2019  

Administração, por entidade aberta de previdência complementar, de 

planos de benefícios patrocinados pelos entes federados, que depende de 

regulamentação mediante lei complementar da União.  
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NORMAS COM PERÍODO DE VACÂNCIA  

Dispositivo  Tema  

Arts. 11, 28 e 32 da Emenda 

Constitucional nº 103/2019  

Vigência das alíquotas de contribuição do RPPS da União, que terá início no 

primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação da 

Emenda (respeito a anterioridade nonagesimal).  

Art. 149 da Constituição e a 
cláusula de revogação contida 
na alínea a do inciso I e nos 
incisos III e IV do art. 35 da 
Emenda Constitucional nº  
103/2019  

Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e Municípios da 

alteração de redação ao art. 149 da Constituição e da cláusula de revogação 

contida na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da Emenda 

Constitucional nº 103/2019, enquanto estiverem em período de vacância, já 

que dependem de referendo para o início de sua vigência, mediante a 

publicação de lei destes entes, conforme o II do art. 36 da mesma Emenda.  

Art. 149 da Constituição  

Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e Municípios da 

possibilidade de instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de 

forma progressiva e de fazer incidir contribuição ordinária dos aposentados 

e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que superem o salário 

mínimo – em caso de deficit atuarial – enquanto não houver o referendo 

mediante lei de que trata o inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 

103/2019.  

 
(*) Considerando as alíquotas do RPPS da União (art. 11 da Emenda), os Estados, Distrito Federal e Municípios têm as 
seguintes alternativas para cumprimento do art. 9º, § 4º da Emenda Constitucional nº 103/2019:  

a) caso a alíquota seja uniforme e o RPPS possua deficit atuarial, deverá majorá-la, por meio de lei, para, no 
mínimo, 14%;   

b) caso referende, por meio de lei, a alteração promovida no art. 149 da Constituição, na forma prevista no art. 36, 

II da Emenda, poderá implementar alíquotas progressivas, tendo por parâmetro mínimo as da União se o RPPS for 

deficitário ou as do RGPS se não for. 

Deve ser observado que:  

a) os RPPS com plano de equacionamento em vigor (de amortização ou segregação da massa) são considerados 

deficitários para fins de aplicação das alíquotas mínimas;   

b) para a implementação de alíquotas progressivas deve-se avaliar se essas contribuirão para melhorar a situação 

do equilíbrio financeiro e atuarial do regime;   

c) pode ser necessária a adequação da alíquota de contribuição do ente, consoante o art. 2º da Lei nº 9.717/1998 

(contribuição patronal, no mínimo, igual à do segurado).  
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ACÓRDÃO Nº 1176/2015 - TCU - Plenário 

  

1. Processo nº TC 034.062/2011-4.   

2. Grupo II  Classe de Assunto: VII  Representação.  

3. Interessado Tribunal de Contas da União.  

4. Órgão/Entidade: não há.  

5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.  

6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.  

7. Unidade Técnica: Sefip.  

8. Advogado constituído nos autos: não há.  

  

9. Acórdão:  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal deste 
Tribunal, com fulcro no inciso VI, do art. 237, do RITCU, sobre a falta de uniformização na aplicação, por parte de alguns órgãos 
públicos federais, da legislação que dispõe sobre o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo 
na administração federal pela média das maiores remunerações, conforme previsto no § 3º, do art. 40, da Constituição de 1988 
(redação dada pela EC 41/2003), a partir da vigência da MP nº 167, de 2004, que foi convertida na Lei nº 10.887, de 2004.  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, 
em:   

9.1. conhecer da presente representação com fundamento no art. 237, inciso VI, do RITCU, para, no 

mérito, considerá-la procedente;  

9.2. determinar a todos os órgãos, autarquias e fundações autárquicas da administração pública 

federal que, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da ciência desta deliberação, quando dos cálculos dos 

proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo, concedida com fundamento no art. 40, § 3º, da 

Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003) e no art. 2o dessa 

mesma Emenda, a partir da vigência da Medida Provisória nº 167, de 2004, convertida na Lei nº 10.887, de 2004, 

passem a observar os seguintes critérios e procedimentos:   

9.2.1. no cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações, 

compute as seguintes parcelas:  

9.2.1.1. as 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 de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, 

se posterior àquela competência (art. 1º da Lei nº 10.887, de 2004);  

9.2.1.2. a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho 

de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime próprio (art. 1º, § 2º, da Lei nº 10.887, 

de 2004);  

9.2.2. no cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações, 

compute: as parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho ou do exercício de 

cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com 

fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2o da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 

de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2o, do art. 40, da Constituição 

Federal, desde que o servidor opte por incluí-las na sua base de contribuição (art. 4º , § 2º, da Lei nº 10.887, 

de 2004, com nova redação dada pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012;  

9.2.3. no cálculo dos proventos de aposentadoria pela média das maiores remunerações, não 

compute a seguinte parcela:  

9.2.3.1. o adicional de férias, por não fazer parte da base de contribuição, conforme o 

art. 4º da Lei nº 10.887, de 2004;   

9.2.4. no cálculo do valor inicial dos proventos relativos à aposentadoria proporcional, o valor 

resultante do cálculo pela média deve ser previamente confrontado com o limite de remuneração do cargo 

efetivo previsto no § 5º, do art. 1º, da Lei nº 10.887, de 2004, promovendo-se, posteriormente, a aplicação 

da fração correspondente, segundo o disposto no art. 62, § 1º, da Orientação Normativa MPS/SPS nº 2, de 

31 de março de 2009;  

9.3. determinar a todos os órgãos, autarquias e fundações autárquicas da administração pública 

federal que observem as seguintes orientações:   
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9.3.1. quaisquer vantagens pessoais que serviram de base de cálculo para o pagamento de 

contribuição previdenciária devem ser consideradas no cálculo da média das maiores remunerações e não 

somadas, ao final, à média obtida, sob pena de violar não só o disposto na Lei nº 10.887, de 2004, mas 

também o princípio da contributividade previdenciária insculpido no art. 40 da CF88, excluídas as vantagens 

expressamente previstas no § 1º, do art. 4º, da Lei 10.887/2004;  

9.3.2. a inclusão de parcelas de planos econômicos (Plano Collor, URV, URP e outros) no cálculo 

da média das remunerações de contribuição depende da existência de sentenças judiciais que lhes deem 

suporte jurídico, devendo ser considerado apenas o período em que foram legalmente recebidas, uma vez 

que parcelas indevidas não podem compor essa média, independentemente de o servidor ter 

eventualmente contribuído sobre elas, sem prejuízo de que, nos termos da lei, o interessado possa buscar a 

devida repetição desse indébito; e  

9.3.3. as diferenças remuneratórias devidas em razão de pagamentos de atrasados ou de 

adiantamentos concedidos devem ser consideradas no cálculo dos proventos de aposentadoria, segundo o 

art. 40 da CF88 (média das remunerações), nos respectivos meses de competência;  

9.4. determinar a todos os órgãos, autarquias e fundações autárquicas da administração pública 

federal que, nos casos em que os proventos de aposentadoria não estejam sendo pagos de acordo com as regras 

indicadas nos itens deste Acórdão, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta deliberação, 

adotem as providências cabíveis para a efetiva regularização desses pagamentos, com  a observância, se necessário, 

do contraditório e da ampla defesa, informando o TCU sobre o resultado dessas providências em item específico do 

correspondente relatório de gestão nas respectivas tomadas ou prestações de contas anuais, observadas as seguintes 

regras:  

9.4.1. aplicar o disposto no presente item para as aposentadorias ainda não encaminhadas ao 

TCU, desde que sua concessão tenha ocorrido em prazo inferior a cinco anos;  

9.4.2. no caso de a aposentadoria ainda não ter sido enviada ao TCU, concedida a mais de cinco 

anos, enviar o ato de aposentadoria original e respectivo ato de alteração, com expressa menção ao 

presente acórdão;  

9.4.3. no caso de a aposentadoria já tiver sido encaminhada ao TCU, ainda não apreciada e 

tendo ela prazo inferior a cinco anos contados de sua concessão, solicitar o retorno do respectivo ato ao 

órgão concedente, ajustar o pagamento e proceder à alteração devida no ato com posterior reenvio a este 

Tribunal, via controle interno;  

9.4.4. no caso de a aposentadoria já tiver sido encaminhada ao TCU, ainda não apreciada e 

tendo ela prazo superior a cinco anos contados de sua concessão, encaminhar ato de alteração com a 

especificação completa da alteração realizada, fazendo expressa menção ao presente acórdão;  

9.4.5. no caso de a aposentadoria já tiver sido registrada pelo TCU nos últimos cinco anos, 

enviar expediente a esta Corte dando conta da necessidade de revisão dos pagamentos, para fins de o TCU 

adotar as providências internas cabíveis.  

9.5. determinar, ainda, aos órgãos de controle interno financeiro que atuam junto aos órgãos, 

autarquias e fundações autárquicas da administração pública federal que, nos relatórios de auditoria de gestão 

atinentes às respectivas tomadas ou prestações de contas anuais, façam constar expressamente informação 

específica sobre o efetivo cumprimento, ou não, da determinação contida no item 9.4 deste  

Acórdão;   

9.6. recomendar à Casa Civil da Presidência da República que promova estudos para a edição de 

decreto regulamentar com o objetivo de disciplinar a competência destinada ao Ministério da Previdência Social, pela 

Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, para dispor sobre as normas dos regimes próprios de previdência social 

aplicáveis aos militares e aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da administração pública, de qualquer 

dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;   

9.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que:  

9.7.1. envie cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de 

Deliberação que o fundamenta, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores do Poder Judiciário, ao Conselho da Justiça Federal e ao Conselho Superior da Justiça do  

Trabalho, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Tribunal de Contas da União, ao Conselho Nacional do Ministério Público, 
à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e ao Ministério da Previdência Social;   

9.7.2. envie as determinações ora expedidas pelo TCU, se possível, também por meio de 

mensagem eletrônica ou de outro meio de comunicação eletrônica, no âmbito do sistema Sisac, a todos os 

órgãos, autarquias e fundações autárquicas da administração pública federal;  
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9.7.3. autue processo específico de representação, a partir da juntada de cópia integral desta 

deliberação, para avaliar a desconformidade legal, ou não, na edição da Orientação Normativa MPOG nº 8, 

de 1/10/2014; e    

9.8. arquivar os presentes autos, sem prejuízo de determinar que a Secretaria de Fiscalização de 

Pessoal promova o monitoramento das determinações e recomendação constantes deste Acórdão.   

  

10. Ata n° 17/2015  Plenário.  

11. Data da Sessão: 13/5/2015  Ordinária.  

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1176-17/15-P.  

13. Especificação do quorum:   

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, Ana Arraes, Bruno Dantas e Vital do Rêgo.  

13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.  

13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho (Relator).  

  

ENCERRAMENTO  
  

Às 16 horas e 43 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser aprovada pelo Presidente e 
homologada pelo Plenário.    

  

ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS SANTOS  
Subsecretária do Plenário, em substituição  
  

Aprovada em 21 de maio de 2015.  
  

AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA  
Presidente  
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ACÓRDÃO Nº 1934/2016 - TCU – 1ª Câmara 
 

Número Interno do Documento: AC‐1934‐07/16‐1 

Colegiado: Primeira Câmara 

Relator: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

Processo: 016.449/2014‐2 

Sumário: PEDIDO DE REEXAME. APOSENTADORIA. TEMPO DE CARREIRA INSUFICENTE PARA INATIVAÇÃO COM FUNDAMENTO NO 

ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. ILEGALIDADE DO ATO. NEGATIVA DE REGISTRO. ARGUMENTOS INCAPAZES DE 

DESCONSTITUIR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO 

Assunto: Pedido de Reexame (em Aposentadoria) 

Número do acórdão: 1934 

Ano do acórdão: 2016 

Número da ata: 07/2016 

Relatório: 

Cuida‐se de pedido de reexame interposto pela Coordenação‐Geral de Gestão de Pessoas da Capes contra o Acórdão nº 

3.263/2015‐TCU‐1ª Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de XXXXXXXXXXX, em razão da ausência de tempo mínimo 

na carreira para inativação com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 

2. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a unidade técnica providenciou a instrução do referido recurso, concluindo pelo não 

provimento, conforme transcrição a seguir: 

"INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de pedido de reexame (peça 12) interposto por XXXXXXXXXXXX, Coordenador‐Geral de Gestão de Pessoas da Capes, 

contra o Acórdão nº 3.263/2015‐TCU‐1ª Câmara (peça 8), que julgou ilegal o ato de aposentadoria de XXXXXXXXXXXX. 

1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor: 

"9.1. considerar ilegal a aposentadoria de XXXXXXXXXXXXXX (CPF XXXXXXXXXXXX), negando registro ao ato correspondente, número 

de controle 10217800‐04‐2012‐007865#30;3, em razão da seguinte irregularidade identificada na base de cálculo dos proventos: 

9.1.1. ausência de tempo mínimo na carreira de Analista em Ciência e Tecnologia para concessão de benefício com fundamento na 

regra de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; 

9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, à luz da Súmula TCU nº 106; 

9.3. determinar à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior que, no prazo de 15 (quinze) dias: 

9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 

administrativa omissa; 

9.3.2. emita novo ato, se for o caso, escoimado das irregularidades verificadas, a ser submetido à apreciação do TCU; 

9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à interessada, 

esclarecendo‐lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos 

indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 
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9.3.4. encaminhe a este Tribunal comprovante sobre a data em que a interessada tomou conhecimento do contido no item anterior; 

9.3.5. informe ao TCU as medidas adotadas; 

9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das diretrizes ora endereçadas à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior; 

9.5. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior." 

HISTÓRICO 

2. A servidora XXXXXXXXXXXXX foi admitida no cargo de Analista em Ciência e Tecnologia Sênior, em 2/5/2003,após aprovação em 

concurso público. Demais disso, foi aposentada com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 

2.1. Desse modo, por ocasião da aposentadoria, com vigência a partir de 13/9/2012 (peça 3), contava com menos de 15 anos na 

carreira de Analista em Ciência e Tecnologia, tempo insuficiente para inativação com fundamento no inciso II do art. 3º da EC nº 

47/2005. Para completar este requisito, a origem entende ser possível a utilização do período laborado pela interessada no cargo de 

Assistente em Ciência e Tecnologia. 

2.2. Para maior clareza, transcreve-se o disposto no art. 3º da EC nº 47/2005, que requer: 

"Art. 3º (...) 

I ‐ trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

II ‐ vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a 

aposentadoria; 

III ‐ idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de 

um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da 

Emenda Constitucional nº 41/2003, observando#30;se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores 

falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo." 

2.3. Em suma, entendeu#30;se ilegal a concessão de aposentadoria à interessada, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005, 

considerando que, na data da inativação, não reunia quinze anos na carreira de Analista em Ciência e Tecnologia. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

3. Reitera-se o exame de admissibilidade de peça 14, ratificado à peça 17 pelo Relator, Ministro José Múcio Monteiro, que conheceu 

do recurso, nos termos do art. 48 da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, suspendendo#30;se os 

efeitos dos subitens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão nº 3.263/2015‐TCU‐1ª Câmara. 

MÉRITO 

4. Delimitação 

4.1. Constitui objeto da presente análise definir se a Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, para 

fins de aposentação com fulcro no art. 3º da EC nº 47/2005, pode ser considerada como composta dos cargos de Analista em Ciência 

e Tecnologia, Assistente em Ciência e Tecnologia e Auxiliar em Ciência e Tecnologia. 

Da Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia 
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5. Defende-se, no recurso, que a carreira acima referida, no que tange à aposentadoria com fundamento no art. 3º da EC 47/2005, 

seria composta dos cargos de Analista em Ciência e Tecnologia, Assistente em Ciência e Tecnologia e Auxiliar em Ciência e 

Tecnologia. 

Análise: 

5.3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da ascensão, conforme se verifica do 

Enunciado nº 685 de sua Súmula de Jurisprudência: 

"É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público 

destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido." 

5.4. Na Capes existem carreiras distintas de Analista em Ciência e Tecnologia, Assistente em Ciência e Tecnologia e Auxiliar em 

Ciência e Tecnologia, cujo acesso se dá, para cada uma delas, mediante concurso público e cuja evolução ocorrerá por promoção de 

uma classe para a imediatamente posterior. Vale ressaltar que é inconstitucional a ascensão do cargo de Assistente em Ciência e 

Tecnologia para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia. 

5.5. Sabendo-se que não há comunicação entre os cargos de Assistente em Ciência e Tecnologia e de Analista em Ciência e 

Tecnologia, o termo carreira em sentido lato, nesta hipótese, serve apenas para designar cargos dentro de uma mesma área, com 

atribuições próprias, mas independentes entre si. 

5.6. Assim, não há que se falar em uma "carreira" de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia em sentido 

estrito, composta por Auxiliares, Assistentes e Analistas, uma vez que os cargos são incomunicáveis e o exercício de um deles em 

nada aproveita para o ingresso no outro. 

5.7. Entende-se que o art. 3º, inciso II, da EC nº 47/2005 se refere a carreira em sentido estrito, que pressupõe a possibilidade de 

promoção. Se o servidor não pode ser promovido do cargo de Assistente para o de Analista, não há como se somar os períodos de 

exercício em cada um para completar o requisito de 15 anos de carreira. 

5.8. De outro giro, para melhor compreender a exigência de 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e conciliá-lo com a 

exigência de 15 anos na carreira, ambos previstos no inciso II do art. 3º da EC nº 47/2005, cumpre observar que, da leitura da Lei 

Complementar nº 75/1993, tem-se que as diversas carreiras do Ministério Público da União são compostas pelos cargos de 

Procurador, Procurador Regional e Subprocurador‐Geral. 

5.9. Por outro lado, salvo exceções como a carreira do Ministério Público da União, o termo "promoção" passou a adquirir novo 

significado. Atualmente, o termo é utilizado, de ordinário, para designar a mudança de uma classe, da tabela de vencimentos, para 

outra. 

5.10. Assim, para o servidor civil em geral, a promoção é a mudança para classe superior de vencimentos de um mesmo cargo. No 

âmbito do Ministério Público e da Magistratura, a investidura em outro cargo, com a vacância no anterior. 

5.11. No caso de aposentadoria com fulcro no art. 3º, inciso II, da EC nº 47/2005, a distinção entre cargo e carreira é manifesta. É 

oportuno relembrar que a lei não contempla palavras inúteis e desnecessárias. Há, portanto, a necessidade de contribuição mínima 

de cinco anos no cargo em que ocorrerá a aposentação. Assim, na hipótese de o membro do Ministério Público não perfazer cinco 

anos em nenhum dos cargos considerados isoladamente, factível seria sua aposentação no cargo mais baixo, o de Procurador, já que 

a contribuição para a seguridade social, realizada no cargo de Subprocurador‐Geral, seria superior àquela devida pelo Procurador. 

5.12. É dizer: a redação do art. 3º, inciso II, da EC nº 47/2005 abarca as situações em que a promoção implica a investidura em novo 

cargo com a vacância no anterior. No caso dos demais servidores públicos, em que a promoção leva apenas à mudança de classe de 

vencimentos, entende-se que a regra a ser aplicada é a de exigência de 15 anos na carreira em sentido estrito (vale dizer: no mesmo 

cargo), independentemente do cumprimento do tempo de 5 anos na classe em que se encontrar o servidor no momento da 

inativação. 

CONCLUSÃO 
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6. Para fins de aposentação com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005, o tempo de Assistente em Ciência e Tecnologia não pode 

ser acrescido ao tempo de Analista em Ciência e Tecnologia para fins de completar o requisito de 15 anos de carreira previsto no 

inciso II do referido artigo da emenda constitucional. 

6.1. Com base nessas conclusões, é de se negar provimento ao presente recurso. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

7. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com fundamento no art. 48 da Lei nº 8.443/1992: 

a) conhecer do pedido de reexame interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume o acórdão  recorrido; 

b) comunicar à unidade jurisdicionada, a Maria Cristina Ferreira Bastos e aos demais interessados a decisão que vier a ser proferida 

nestes autos." 

3. O Ministério Público junto ao TCU manifestou‐se de acordo com a proposta da unidade técnica. 

É o relatório 

Voto: 

VOTO 

O pedido de reexame interposto pela Coordenação‐Geral de Gestão de Pessoas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal  de 

Nível Superior no presente processo de concessão de aposentadoria pode ser conhecido por este Tribunal, por preencher os 

requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992. 

2. Cabe ressaltar que a negativa de registro do ato de interesse de XXXXXXXXXX, com vigência em 12/9/2012, decorreu da ausência 

de tempo mínimo de 15 anos na carreira de Analista em Ciência e Tecnologia para concessão de benefício com fundamento na regra 

de transição prevista no art. 3º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 47/2005, ou seja: 

"Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas 

regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá 

aposentar‐se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 

I ‐ trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 

II ‐ vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a 

aposentadoria; 

III ‐ idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição  Federal, de 

um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo." 

3. Defende a Capes, no recurso, que a Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, estabelecida por 

meio da Lei nº 8.691/1993, é constituída de três cargos, a saber, Analista em Ciência e Tecnologia, Assistente em Ciência e Tecnologia 

e Auxiliar em Ciência e Tecnologia, inexistindo carreira de Assistente ou carreira de Analista, conforme relatado no acórdão recorrido. 

4. Mesmo que, por hipótese, fosse admitido somar o tempo em que a servidora trabalhou como assistente com o tempo em que 

exerceu o cargo de analista, não seria satisfeito o requisito referente aos 15 anos de carreira, uma vez que permaneceu 3 anos, 10 

meses e 27 dias no primeiro cargo (1/2/1993 a 24/12/1996) e 9 anos, 4 meses e 16 dias no de Analista em Ciência e Tecnologia 

Sênior (2/5/2003 a 12/9/2012), totalizando 13 anos, 3 meses e 13 dias, inferior ao exigido no art. 3º, inciso II, acima reproduzido. 

5. A jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de que não podem ser somados tempos exercidos em cargos cujo ingresso em 

cada um deles requer a aprovação em concurso público (Acórdão nº 4.402/2013‐TCU‐1ª Câmara). 
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6. Essa matéria também foi exaustivamente tratada no Acórdão nº 1.346/2008‐TCU‐Plenário, quando se concluiu que não há 

carreira de especialista de controle externo para fins de atendimento das regras de aposentadoria estatutária, pois os três cargos a 

que se refere a Lei nº 10.356/2001 são acessíveis somente mediante certame específico, inexistindo mobilidade entre eles, na 

medida em que o instituto da ascensão funcional foi não só revogado pela Lei nº 9.527/1997 como declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

7. No parecer contrário ao que defende a recorrente, a Secretaria de Recursos destacou que, na Capes, existem carreiras distintas de 

Analista em Ciência e Tecnologia, Assistente em Ciência e Tecnologia e Auxiliar em Ciência e Tecnologia, cujo acesso se dá, para cada 

uma delas, mediante concurso público e cuja evolução ocorrerá por promoção de uma classe para a imediatamente posterior, não 

sendo permitido que o ocupante de um desses cargos ascenda para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia. 

8. Assim, acolho o parecer da unidade técnica pela negativa de provimento do pedido de reexame em tela, mantendo-se inalterada a 

deliberação recorrida. 

Diante do exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à 1ª Câmara. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 15 de março de 2016. 

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO 

Relator 

Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase, de pedido de reexame interposto pela Coordenação‐Geral de  

Gestão de Pessoas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior contra o Acórdão nº 3.263/2015‐TCU‐1ª 

Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de XXXXXXXXX, em razão da ausência de tempo mínimo na carreira para 

inativação com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e 

com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992, em: 

9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar‐lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; 

9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

Interessados/Responsáveis: Coordenação‐Geral de Gestão de Pessoas da Capes 

3.1. Interessada: XXXXXXXXXXX (CPF XXXXXXXXXXX) 

Representante do MP: Paulo Soares Bugarin 

Unidade técnica: Sefip e Serur 

Advogado: não há 

Quórum: 

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente) e José Múcio Monteiro (Relator). 

13.2. Ministros‐Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira 

Relator da deliberação recorrida: BRUNO DANTAS 

Data da sessão: 15/03/2016 
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GRUPO I –  CLASSE VII – Plenário 

TC 032.942/2017-6.  

Natureza: Representação. 

Órgãos: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional 

do Ministério Público; Defensoria Pública da União; Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão; Senado Federal; Tribunal de Contas da União.      

Representação legal: não há.   

 

SUMÁRIO: IRREGULARIDADE NOS CRITÉRIOS 

DE CÁLCULO DAS PENSÕES COM PARIDADE 

CONCEDIDAS A PARTIR DE 20/2/2004. EQUÍVOCO 

NA APLICAÇÃO DO REDUTOR ESTABELECIDO 

NO ART. 40, § 7º, INCISOS I E II, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E REGULAMENTADO 

PELA LEI 10.887/2004. 

- Nas concessões de pensões civis com paridade concedidas 

a partir de 20/2/2004, o redutor previsto na Lei 

10.887/2004 deve ser recalculado sempre que houver 

reajuste nos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social ou na remuneração do cargo do instituidor da 

pensão, incluindo parcelas remuneratórias criadas após a 

concessão da pensão que sejam extensíveis aos 

pensionistas, em respeito ao estabelecido no art. 40, § 7º, 

incisos I e II, da Constituição Federal, c/c o princípio da 

isonomia. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório, com os devidos ajustes de forma, a instrução elaborada no âmbito da 

Secretaria de Fiscalização de Pessoal (peça 13), com a qual, se manifestou de acordo, o corpo gerencial daquela 

unidade técnica especializada (peça 14), a seguir transcrita: 

 

INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de representação instaurada com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do 

TCU, visando apurar possíveis irregularidades no cálculo do redutor de pensões, previsto no art. 40, § 7º, 

incisos I e II, da Constituição Federal. 

HISTÓRICO 

2. A Emenda Constitucional 41/2003 estabeleceu nova redação para o art. 40, § 7º, da Constituição Federal, 

alterando a fórmula de cálculo do valor da pensão civil paga a beneficiários de servidores falecidos. Segundo 

esse dispositivo, quando o provento ou remuneração do instituidor da pensão superar o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (teto do RGPS), o valor da pensão 

deve ser calculado pelo valor do teto do RGPS acrescido de 70% do que estiver acima desse teto. Esse 

decréscimo de 30% é conhecido como “redutor” ou “parcela redutora”. 

3. O mesmo comando estabeleceu a necessidade de regulamentação por meio de norma infraconstitucional. 

Trata-se de caso de eficácia limitada, ou seja, somente passa a produzir efeitos quando da promulgação de lei 

regulamentadora. A Medida Provisória 167/2004, publicada em 20/2/2004, regulamentou o referido comando 

constitucional. Posteriormente, foi convertida na Lei 10.887/2004. Portanto, o termo inicial para aplicação do 

redutor nas pensões deve ser 20/2/2004. 
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4. No Acórdão 2.943/2017-TCU-2ª Câmara, entendeu-se que é irregular o congelamento do redutor. O 

fundamento dessa decisão consta no seguinte trecho do Voto do Ministro Relator José Múcio: 

6. Cumpre destacar que a adoção do valor nominal do redutor referente à data do óbito do instituidor e sua simples 

dedução das novas remunerações que foram e vierem a ser fixadas para a carreira do exservidor contraria os princípios 

do Direito Financeiro e levará, num futuro não muito distante, a que o benefício pensional praticamente alcance o valor 

do salário do cargo do instituidor. 

5. No mesmo acórdão, constou a seguinte determinação para esta unidade técnica: 

9.4.1. autue processo específico e realize diligência ao Ministério da Fazenda, solicitando a prestação de 

esclarecimentos acerca do critério de reajuste dos proventos de pensão civil pela paridade com congelamento da 

“parcela redutora”, podendo, se necessário, estender a requisição de informações a outros órgão públicos; 

6. Assim, a Sefip decidiu verificar se esse entendimento está sendo respeitado, no âmbito do 3º ciclo da 

fiscalização contínua de folhas de pagamento (TC-016.950/2017-8). Considerando apenas as pensões pagas 

pelo Siape, a equipe de fiscalização identificou 18.292 benefícios em que o total dos rendimentos pagos aos 

pensionistas, descontado o valor do teto do RGPS, possivelmente seja superior a 70% do total da 

remuneração/provento a que o instituidor de pensão faria jus (caso ainda estivesse vivo), descontado também 

o valor do teto do RGPS. Inicialmente estimou-se que essa situação estivesse gerando pagamentos irregulares 

cujo somatório resultava em mais de R$ 28 milhões por mês (peças 2 e 3).  

7. Diante disso, foi enviado o Ofício 5.407/2017-TCU/Sefip para o órgão gestor do Siape, Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), solicitando “esclarecimentos e/ou justificativas para tais 

ocorrências, informando, caso entenda pela pertinência dos casos apontados, as medidas adotadas para 

adequação do Siape à regra constitucional” (peça 4). 

8. Aquele Ministério, por meio do Ofício 8.6347/2017-MP (peça 5) e da Nota Informativa 9.590/2017- MP 

(peça 7), discordou do entendimento constante do supracitado acórdão, posicionando-se pela regularidade da 

situação. Em resumo, o gestor argumentou que o redutor é aplicado no momento do falecimento do servidor, e 

o valor da pensão é posteriormente corrigido com base no reajuste geral e anual do RGPS, para os casos não 

abrangidos pela exceção prevista no art. 6º da Emenda Constitucional 41/2003 (sem paridade). Fundamenta 

essa prática no disposto no art. 15 da lei regulamentadora. Para benefícios de pensão com paridade, adota-se 

prática semelhante, porém a revisão do valor da pensão é feita na mesma proporção e na mesma data da 

revisão da remuneração dos servidores em atividade (art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003).  

9. A equipe técnica fez novo contato com o MP, por meio telefônico e por mensagem de correio eletrônico. 

Foi encaminhada a íntegra do Acórdão 3.090/2017-TCU-2ª (Min. Rel. José Múcio), que serve de balizador 

para esta ação fiscalizatória (peça 6). 

10. O MP confirmou o entendimento encaminhado anteriormente (peças 7). Como justificativa para a forma 

de cálculo em vigor, o Assessor Especial de Controle Interno do Ministério remeteu ao disposto na Orientação 

Normativa 9/2010, do próprio MP, a qual, dentre outros assuntos, define regras para o reajuste dos valores das 

pensões por morte: 

Art 1º: (...) 

§ 1º De acordo com o art. 15 da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, alterado pela Lei nº 11.784, de 22 de 

setembro de 2008, os critérios de reajuste do benefício de pensão deverão observar, desde janeiro de 2008, as mesmas 

datas e índices aplicáveis aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social RGPS, exceto as pensões instituídas 

até 31 de dezembro de 2003 e as pensões instituídas com base no parágrafo único do art. 3º da Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005. 

§ 2º As pensões instituídas no período compreendido entre 31 de dezembro de 2003 e 20 de fevereiro de 2004 serão 

calculadas pela última remuneração ou provento percebido pelo servidor ou aposentado na data anterior ao óbito e 

serão revistas na mesma data e índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social-RGPS; e 

§ 3º No que se refere à revisão das pensões instituídas até 31 de dezembro de 2003 e as pensões derivadas dos 

proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 

47, de 2005, essas serão realizadas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 

dos servidores em atividade, sendo estendido também a esses pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 

posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou 

reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 

pensão, na forma da lei. 

11. A presente representação foi autuada para que o TCU se posicione a respeito dessa situação, que está em 

desacordo com os Acórdãos 2.943/2017 e 3.090/2017, ambos da 2ª Câmara. Conforme despacho à peça 1, 
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também deve ser verificado se as unidades jurisdicionadas que estão fora do Siape – a exemplo dos órgãos do 

Judiciário e do Legislativo – estão respeitando o entendimento constante dessas deliberações. 

EXAME DE ADMISSIBILIDADE 

12. Deve-se registrar que a representação em tela preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 

235 do Regimento Interno do TCU, além de estar a mesma fundamentada na seção I.14, item 27, da Portaria-

Segecex 12/2016 (cf. despacho à peça 1). 

13. Ademais, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU possui legitimidade para representar ao 

Tribunal, consoante o disposto no inciso VI do art. 237 do Regimento Interno, e entende que estão presentes 

os três requisitos do art. 106 da Resolução 259/2014: risco, materialidade e relevância.  

EXAME TÉCNICO 

I. Do momento da aplicação do redutor da pensão 

14. O MP, em sua resposta, deixou claro que aplica o redutor da pensão no momento do óbito do servidor, 

com base no valor da remuneração (ou do provento de aposentadoria) e no valor do teto do RGPS. Feito o 

abatimento, o valor da pensão é armazenado no Siape e passa a sofrer correções e reajustes de acordo com a 

situação do servidor que veio a óbito. Para pensões com paridade, aplica-se a correção equivalente à dos 

servidores ativos. Para pensões sem paridade, aplica-se o índice de correção do RGPS. 

15. Entende esta unidade técnica que a prática adotada pelo Ministério está de acordo com os comandos 

constitucionais e as leis ordinárias que tratam do tema, em especial da lei 10.887/2004, não cabendo mais 

considerações sobre esse tópico específico. 

16. Há que se considerar, no entanto, o efeito desta prática na correção dos valores das pensões ao longo do 

tempo, o que será discutido nos próximos itens.  

II. Do efeito da correção do valor da pensão para beneficiários sem direito à paridade 

17. A aplicação do redutor no momento do óbito do instituidor garante que o valor da pensão atenda ao 

disposto no art. 40, §7º, incisos I e II da Constituição Federal. 

18. Em cumprimento ao disposto no art. 15 da Lei 10.887/2014, as pensões devem ser reajustadas, a partir de 

janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, ressalvados os 

beneficiados pela garantia de paridade. 

19. Então, quando não há direito à paridade, o índice de reajuste a ser aplicado é o mesmo para a pensão, 

para o teto do RGPS e para os rendimentos (remuneração ou provento de aposentadoria) do instituidor na data 

do óbito. Aplicando-se o mesmo reajuste, é preservada a proporção de 70% prevista no aludido dispositivo 

constitucional, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 

Rendimentos do 

instituidor (1) 
Teto do RGPS (2) Redutor (3) Pensão (4) (4-2)/(1-2) 

Janeiro de 2015 R$ 10.000,00 R$ 4.663,75 R$ 1.600,88 R$ 8.399,13 70% 

Janeiro de 2016 R$ 11.128,00 R$ 5.189,82 R$ 1.781,45 R$ 9.346,55 70% 

Índice de reajuste 11,28% 11,28% 11,28% 11,28% 0% 

III. Do efeito da correção do valor da pensão para beneficiários com direito à paridade 

20. Novamente, a aplicação do redutor no momento do óbito do instituidor garante que o valor da pensão 

atenda inicialmente ao estabelecido no art. 40, §7º, incisos I e II, da Constituição Federal. 

21. Para beneficiários com direito à paridade, o art. 6º-A, parágrafo único, e o art. 7º da Emenda 

Constitucional 41/2003 asseguram, para a revisão das pensões, a aplicação do mesmo critério de revisão da 

remuneração dos servidores da ativa: 

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores 

públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os 

proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, 

serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores 

em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37xi.
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posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou 

reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão 

da pensão, na forma da lei. 

22. Tem-se então dois critérios distintos de correção das parcelas envolvidas no cálculo do redutor. Enquanto 

o teto do RGPS é atualizado anualmente por índice definido por portaria do Ministério da Fazenda, o valor 

(fictício) dos rendimentos do instituidor da pensão é atualizado por meio de legislação específica, com índice 

de correção frequentemente diferente do índice de correção do RGPS.  

23. Consequentemente, caso o redutor não seja recalculado sempre que houver reajuste no teto do RGPS ou 

na remuneração do cargo ocupado pelo instituidor, o valor da pensão tenderá a divergir do estabelecido no art. 

40, §7º, incisos I e II, da Constituição Federal. 

24. A título de exemplo, cita-se o caso da pensão instituída pelo servidor Felix Pereira de Araújo Filho, que 

se aposentou no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal e faleceu em 31/7/2013. O último provento de 

aposentadoria recebido por ele foi de R$ 20.423,55, referente a julho de 2013. Após o cálculo inicial da 

pensão, houve diversos reajustes na remuneração do cargo e no teto do RGPS. Entretanto, como o redutor foi 

congelado no momento da concessão da pensão, atualmente a proporção de 70% prevista na Carta Magna não 

está sendo cumprida (peça 10). A tabela abaixo demonstra a situação: 

 

Provento do 

instituidor (1) 
Teto do RGPS (2) Redutor (3) Pensão (4) (4-2)/(1-2) 

Julho de 2013 R$ 20.423,55 R$ 4.159,00 R$ 4.879,37 R$ 15.544,19 70% 

Janeiro de 2018 R$ 27.177,87 R$ 5.645,80 R$ 4.879,37 R$ 21.477,42 73,5% 

Índice de reajuste 33,07% 35,75% 0% 38,17% 5% 

25. Essa situação está em desacordo com o entendimento constante do Acórdão 3.090/2017-TCU-2ª (Min. 

Rel. José Múcio). Segundo essa deliberação, nos casos de direito à paridade, o redutor deve ser recalculado 

sempre que houver reajuste no teto do RGPS ou na remuneração do cargo do instituidor da pensão. A tabela a 

seguir apresenta o valor do redutor e da pensão se fosse aplicado, no mesmo caso exemplificado acima, o 

método de cálculo defendido no acórdão: 

 

Provento do 

instituidor (1) 
Teto do RGPS (2) Redutor (3) Pensão (4) (4-2)/(1-2) 

Julho de 2013 R$ 20.423,55 R$ 4.159,00 R$ 4.879,37 R$ 15.544,19 70% 

Janeiro de 2018 R$ 27.177,87 R$ 5.645,80 R$ 6.459,62 R$ 20.718,25 70% 

Índice de reajuste 33,07% 35,75% 32,39% 33,29% 0% 

26. Observa-se que a pensão deveria ser de R$ 20.718,25, e não de R$ 21.477,42 (diferença de 3,7%). Esse 

pagamento a maior está ocorrendo em milhares de pensões pagas pelo Siape. Assim, cabe determinação para 

que a forma de cálculo do redutor seja corrigida. 

27. É importante registrar que o constituinte não deixou clara sua intenção quanto à necessidade ou não de 

recálculo do redutor, de forma que tanto a interpretação do MP quanto a adotada no Acórdão 3.090/2017-

TCU-2ª são cabíveis. 

28. Entretanto, quando se analisa a situação sob a ótica do princípio constitucional da isonomia, conclui-se 

que a interpretação mais razoável é a do acórdão. Isso porque o congelamento do redutor faz com que um 

mesmo índice de reajuste sobre o valor bruto de pensões com e sem paridade gere índices de reajuste distintos 

quando se compara os respectivos valores líquidos decorrentes. 

29. Como exemplo, cita-se o caso da pensionista Clea Maria da Silva Correa (Matrícula Siape nº 05371309), 

cujos contracheques referentes a março de 2017 e a janeiro de 2018 encontram-se acostados à peça 9. Sua 

pensão é paga com base na regra da paridade com aplicação do redutor, e a tabela a seguir apresenta análise 

de dados desses contracheques: 

 

Pensão com paridade 

(dados da peça 9) 

Valor bruto 1 R$ 17.039,24 

Redutor 1 R$ 2.523,51 

Valor líquido 1 R$ 14.515,73 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=12&data=16/01/2017
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Valor bruto 2 (após reajuste de 4,75%) R$ 17.848,60 

Redutor 2 R$ 2.523,51 

Valor líquido 2 R$ 15.325,09 

Valor líquido 2 / Valor líquido 1 1,0557 

30. Observa-se que, embora o reajuste na remuneração do cargo do instituidor (Agente de Polícia Federal – 

Classe Especial) tenha sido de 4,75%, o congelamento do redutor gerou um reajuste no valor líquido de 

5,57%. Conforme demonstrado no item 19 da presente instrução, caso se tratasse de pensão sem paridade, o 

reajuste no valor líquido seria exatamente de 4,75%. 

31. Essa falta de isonomia, resultante do método de cálculo implementado no Siape, ocorre também quando 

se compara o efeito de reajuste sobre pensões com paridade e sobre proventos de aposentadorias decorrentes 

do mesmo cargo. Por exemplo, enquanto a referida pensionista teve, na prática, reajuste de 5,57%, os Agentes 

de Polícia Federal aposentados tiveram reajuste de apenas 4,75% (peça 9, p. 2 e 5).  

32. Os órgãos do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público da União, bem como a própria Secretaria 

Geral de Administração do TCU, também não estão respeitando a proporção de 70% nos casos em que houve 

reajuste no valor das pensões com paridade (peça 12). 

CONCLUSÃO 

33. Segundo o art. 40, § 7º, da Constituição Federal, quando o provento ou remuneração do instituidor da 

pensão superar o teto do RGPS, o valor da pensão deve ser calculado pelo valor do teto acrescido de 70% do 

que estiver acima desse limite. O decréscimo de 30% é conhecido como “redutor” e passou a ser obrigatório a 

partir de 20/2/2004, data de publicação da Medida Provisória 167/2004, que regulamentou o comando 

constitucional.  

34. Todas as unidades jurisdicionadas estão aplicando esse método de cálculo apenas no momento da 

concessão da pensão. Quando se trata de pensão sem paridade, não há problema algum, pois a proporção de 

70% é mantida quando há reajustes no valor da pensão. Por outro lado, nas pensões com paridade, como o 

redutor não está sendo recalculado quando há reajuste no teto do RGPS ou na remuneração do cargo ocupado 

pelo instituidor, a proporção de 70% prevista na Carta Magna não está sendo cumprida em milhares de casos. 

35. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) entende que a intenção do constituinte 

foi a de calcular o redutor apenas uma vez: no momento da concessão da pensão. Ocorre que a 2ª Câmara do 

TCU, por meio dos Acórdãos 2.943/2017 e 3.090/2017 (ambos da relatoria do Ministro José Múcio), 

entendeu que o congelamento do redutor é indevido. 

36. Não está clara a intenção do constituinte quanto à necessidade ou não de recálculo do redutor, de forma 

que tanto a interpretação do MP quanto a adotada nesses acórdãos são cabíveis. 

37. Entretanto, esta unidade técnica, analisando a situação sob a ótica do princípio da isonomia, conclui que a 

interpretação mais razoável é a dos acórdãos. Isso porque o congelamento do redutor faz com que um mesmo 

índice de reajuste sobre o valor bruto de pensões com e sem paridade gere índices de reajuste distintos quando 

se compara os respectivos valores líquidos decorrentes. A falta de isonomia está ocorrendo também quando se 

compara o efeito de reajuste sobre pensões com paridade e sobre proventos de aposentadorias decorrentes do 

mesmo cargo. 

38. Portanto, cabe determinação no sentido de que todos os jurisdicionados, no caso das pensões com 

paridade concedidas a partir de 20/2/2004, passem a recalcular o redutor sempre que houver reajuste nos 

benefícios do RGPS ou na remuneração do cargo do instituidor da pensão. Parcelas remuneratórias criadas 

após a concessão da pensão que sejam extensíveis aos pensionistas também devem ser consideradas reajuste. 

39. Tendo em vista que o recálculo pode gerar decesso no valor da pensão, e considerando o princípio da 

segurança jurídica, propõe-se que seja instituída parcela de natureza compensatória para preservar o valor da 

pensão. Essa parcela deverá ser absorvida pelos futuros reajustes – seja no teto do RGPS ou na remuneração 

do cargo paradigma – podendo, ainda, ser suspensa por determinação proferida no processo de apreciação do 

ato de concessão da pensão. 

40. Com base nessas propostas e na diferença de 3,7% evidenciada no item 26 da presente instrução, 

realizou-se nova estimativa do benefício financeiro, resultando no valor de R$ 9.683.684,81 por mês, o qual, 

projetado para cinco anos, pode alcançar o montante de R$ 629.439.512,37. 
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

41. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior com as seguintes propostas: 

a) Encaminhar o processo para a Secretaria das Sessões, a fim de proceder ao sorteio de Ministro Relator 

entre os relatores das listas 2, 4, 5, 7 e 8, com amparo no art. 34 da Resolução TCU 175/2005; 

b) Conhecer a presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 

237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 

c) Determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, à Defensoria Pública da União, ao Tribunal de Contas da União, à 

Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho 

Nacional de Justiça que, no prazo de 120 dias: 

c.1) adotem as medidas necessárias, no caso das pensões com paridade concedidas a partir de 20/2/2004, para 

que o redutor passe a ser recalculado sempre que houver reajuste nos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social ou na remuneração do cargo do instituidor da pensão, incluindo parcelas remuneratórias 

criadas após a concessão da pensão que sejam extensíveis aos pensionistas, em respeito ao estabelecido no art. 

40, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal c/c o princípio da isonomia; 

c.2) se o recálculo gerar redução no valor da pensão, instituam parcela de natureza compensatória, em respeito 

aos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos, a qual deverá ser absorvida pelos 

futuros reajustes, sem prejuízo da suspensão do seu pagamento por determinação proferida pelo TCU no 

processo de apreciação do ato de concessão da pensão. 

c.3) orientem as unidades federais sob suas respectivas jurisdições, quando aplicável, a fim de que também 

cumpram as determinações acima. 

Eis o Relatório.
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Trata-se de representação autuada com objetivo de apurar possíveis irregularidades no cálculo da 

parcela redutora de pensões civis, prevista no art. 40, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal e 

regulamentada pela Lei 10.887/2004. 

2. Na instrução de peça 13, a Sefip narra que a Emenda Constitucional 41/2003 deu nova redação para 

o art. 40, § 7º, da Constituição Federal, alterando a fórmula de cálculo do valor da pensão civil paga a 

beneficiários de servidores falecidos na atividade e na inatividade. Segundo o referido dispositivo, quando o 

provento ou remuneração do instituidor da pensão superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social (teto do RGPS), o valor da pensão deve ser calculado pelo valor do teto do 

RGPS acrescido de 70% do que estiver acima desse teto. Esse decréscimo de 30% é conhecido como “redutor” 

ou “parcela redutora”.  

3. O mesmo comando estabeleceu a necessidade de regulamentação, o que veio a ocorrer com a edição 

da Medida Provisória 167/2004, publicada em 20/2/2004, posteriormente convertida na Lei 10.887/2004. 

4. Considerando tais regramentos e tendo em vista que, por meio dos Acórdãos 2.943/2017 e 

3.090/2017, ambos da 2ª Câmara, esta Corte de Contas entendeu que é irregular o congelamento do redutor ao 

momento da concessão de pensão, a unidade técnica apurou se esse entendimento está sendo respeitado. Com 

esse desiderato e considerando apenas as pensões pagas pelo Siape, sistema que abarca os servidores do Poder 

Executivo Federal, a Sefip identificou 18.292 benefícios em que o total dos rendimentos pagos aos pensionistas, 

descontado o valor do teto do RGPS, na data do levantamento, em março de 2017, possivelmente seja superior a 

70% do total da remuneração/provento a que o instituidor de pensão faria jus (caso ainda estivesse vivo).  

5. Diante de tal fato, a Sefip diligenciou o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(MP) solicitando “esclarecimentos e/ou justificativas para tais ocorrências. Na resposta encaminhada (peça 5), o 

MP deixou claro que aplica o redutor da pensão no momento do óbito do servidor, com base no valor da 

remuneração (ou do provento de aposentadoria) e no valor do teto do RGPS. Feito o abatimento, o valor da 

pensão é armazenado no Siape e passa a sofrer correções e reajustes de acordo com a situação do servidor que 

veio a óbito. Para pensões com paridade, o MP aplica a correção equivalente a dos servidores ativos. Para 

pensões sem paridade, aplica-se o índice de correção do RGPS.  

6. Ainda, segundo a unidade técnica, todas as unidades jurisdicionadas estão aplicando o método de 

cálculo previsto no art. 40, § 7º, da Constituição Federal, apenas no momento da concessão da pensão. Nesse 

sentido, quando se trata de pensão sem paridade, a Sefip demonstra que não há qualquer problema, já que a 

proporção de 70% é mantida quando há reajustes tanto no valor da pensão quanto no teto do RGPS. Por outro 

lado, nas pensões com paridade, como o redutor não está sendo recalculado quando há reajuste no teto do RGPS 

ou na remuneração do cargo ocupado pelo instituidor, a proporção de 70% prevista na Carta Magna não está 

sendo cumprida em milhares de casos. 

7. A Sefip sustenta que o efeito prático dessas correções nas pensões com e sem paridade, ao longo do 

tempo, fere o princípio da isonomia na medida em que o congelamento do redutor faz com que um mesmo 

índice de reajuste sobre o valor bruto de pensões com e sem paridade gere índices de reajuste distintos quando se 

compara os respectivos valores líquidos decorrentes. Segundo a UT, a falta de isonomia está ocorrendo também 

quando se compara o efeito do reajuste sobre pensões com paridade e sobre proventos de aposentadorias 

decorrentes do mesmo cargo. 
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8. Registro minha concordância com as conclusões formuladas no âmbito da unidade técnica, razão 

pela qual incorporo os argumentos trazidos e respectivos fundamentos, transcritos no relatório precedente, em 

minhas razões de decidir, sem prejuízo de tecer os comentários que se seguem. 

9. A questão central da discussão tratada nos presentes autos se cinge ao cálculo da parcela redutora no 

caso das pensões instituídas com paridade após o advento da EC 41/2003. Isso porque, nesses casos, a Sefip 

identificou que o cálculo da referida parcela é feito uma única vez por ocasião do óbito do instituidor, não sendo 

recalculada com os aumentos concedidos ao benefício teto do RGPS e nem quando há aumento no valor da 

remuneração do cargo ativo com o qual a pensão guarda paridade. Nesse cenário, a unidade técnica demonstrou, 

para caso concreto de pensão instituída por ex-ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, em julho 

de 2013, a seguinte situação: 

 
Provento do 

instituidor (1) 
Teto do RGPS (2) Redutor (3) Pensão (4) (4-2)/(1-2) 

Julho de 2013 R$ 20.423,55 R$ 4.159,00 R$ 4.879,37 R$ 15.544,19 70% 

Janeiro de 2018 R$ 27.177,87 R$ 5.645,80 R$ 4.879,37 R$ 21.477,42 73,5% 

Índice de reajuste 33,07% 35,75% 0% 38,17% 5% 

10. No quadro acima, ilustra-se o último provento de aposentadoria recebido pelo instituidor, no valor de 

R$ 20.423,55, referente a julho de 2013. Após o cálculo inicial da pensão, ocorreram diversos reajustes na 

remuneração do cargo paradigma e no teto do RGPS. Entretanto, como o redutor foi congelado no momento da 

concessão da pensão, a proporção de 70% prevista na Carta Magna, deixou de ser cumprida, já que a proporção 

atual está em 73,5%. 

11. Verifico, que, de fato, a referida situação está em desacordo com o entendimento constante do 

Acórdão 2.943/2017-TCU-2ª Câmara, da relatoria do Min. José Múcio. É que na referida decisão, firmou-se o 

entendimento no sentido de que, nos casos de pensão civil com direito a paridade, o redutor deve ser recalculado 

sempre que houver reajuste no teto do RGPS ou na remuneração do cargo do instituidor da pensão. No mesmo 

sentido, os Acórdãos 9.878/2017, 6.944/2017, 3.784/2017, 3.467/2017 e 3.090/2017, todos da 2ª Câmara, entre 

outros. 

12. Considerando essa premissa, a unidade técnica demonstrou, para o mesmo caso concreto, como 

deveria ser a correta aplicação do redutor, de forma a respeitar a proporção de 70% prevista na Constituição: 

 
Provento do 

instituidor (1) 
Teto do RGPS (2) Redutor (3) Pensão (4) (4-2)/(1-2) 

Julho de 2013 R$ 20.423,55 R$ 4.159,00 R$ 4.879,37 R$ 15.544,19 70% 

Janeiro de 2018 R$ 27.177,87 R$ 5.645,80 R$ 6.459,62 R$ 20.718,25 70% 

Índice de reajuste 33,07% 35,75% 32,39% 33,29% 0% 

13. Da comparação realizada, não há dúvidas de que a forma de cálculo da parcela redutora atualmente 

utilizada para as pensões que guardam paridade vai de encontro aos preceitos constitucionais que regem tais 

concessões. Isso porque, para manter a proporção correta (70%), a pensão deveria ser, em 2018, no valor de R$ 

20.718,25, e não de R$ 21.477,42 (diferença de 3,7%). Vale mencionar que o referido pagamento a maior está 

ocorrendo em milhares de pensões pagas pelo Siape, já que o procedimento de cálculo do redutor se dá apenas 

uma vez, por ocasião da vigência.  

14. Na mesma esteira, o Quadro 1 a seguir ilustra, para uma situação hipotética de pensão com paridade 

instituída em janeiro de 2010, por ex-ocupante do cargo de delegado de polícia federal, a evolução dos proventos 

de pensão até 2018, considerando o cálculo da parcela redutora feita somente na vigência da pensão em 

comparação com a correção dessa parcela levando em conta os reajustes anuais do valor de referência para o teto 

do RGPS e os reajustes concedidos à carreira: 

Quadro 1 – Comparação entre a atual metodologia de cálculo para os proventos de pensão civil com paridade e 

metodologia correta que mantem em 70% a proporção da parcela que supere o valor do teto dos benefícios 

previdenciários do RGPS 
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Beneficiário “A”, cuja pensão foi instituída em janeiro de 2010 (Cargo hipotético do instituidor: delegado de polícia federal) 

Situação 1 – Cálculo da parcela redutora por ocasião dos reajustes do teto do RGPS e considerando alterações na remuneração do cargo 

efetivo 

 

Jan/10 Jan/11 Jan/12 Jan/13 Jan/14 Jan/15 Jan/16 Jan/17 Jan/18 

Subsídio (a) R$19.699,82 R$ 19.699,82 R$ 19.699,82 R$ 20.684,81 R$ 21.719,05 R$ 22.805,00 R$ 22.805,00 R$ 28.262,24 R$ 29.604,70 

Teto do RGPS (b) R$ 3.467,40 R$ 3.691,74 R$ 3.916,20 R$    4.159,00 R$    4.390,24 R$    4.663,75 R$    5.189,82 R$    5.531,31 R$    5.645,80 

Valor do redutor © R$ 4.869,73 R$ 4.802,42 R$ 4.735,09 R$ 4.957,74 R$ 5.198,64 R$ 5.442,38 R$ 5.284,55 R$ 6.819,28 R$ 7.187,67 

Benefício (d) R$14.830,09 R$ 14.897,40 R$ 14.964,73 R$ 15.727,07 R$ 16.520,41 R$ 17.362,63 R$ 17.520,45 R$ 21.442,96 R$ 22.417,03 

Proporção da parcela 

que excede o teto do 

RGPS (e) 

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

 Fundamento constitucional do cálculo: 

CF/88, Art. 40, § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:  

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do 
óbito; 

 Fórmula de cálculo para pensão com paridade decorrente de servidor aposentado com paridade: (d) = [(a-b)*0,7]+b. 

Cálculo utilizado toda vez que ocorrer aumento no valor do tetos dos benefícios previdenciários ou reajuste no subsídio do 

cargo. 

 Fórmula de cálculo (e) = [(d)-(b)]/[(a)-(b)] 

Situação 2 – Cálculo da parcela redutora apenas na vigência do benefício 

 
Jan/10 Jan/11 Jan/12 Jan/13 Jan/14 Jan/15 Jan/16 Jan/17 Jan/18 

Subsídio (a) R$19.699,82 R$ 19.699,82 R$ 19.699,82 R$ 20.684,81 R$ 21.719,05 R$ 22.805,00 R$ 22.805,00 R$ 28.262,24 R$ 29.604,70 

Teto do RGPS (b) R$ 3.467,40 R$ 3.691,74 R$ 3.916,20 R$    4.159,00 R$    4.390,24 R$    4.663,75 R$    5.189,82 R$    5.531,31 R$    5.645,80 

Valor do redutor © R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 

Benefício (d) R$ 14.830,09 R$ 14.830,09 R$ 14.830,09 R$ 15.815,08 R$ 16.849,32 R$ 17.935,27 R$ 17.935,27 R$ 23.392,51 R$ 24.734,97 

Proporção da parcela 

que excede o teto do 

RGPS (e) 

70% 69,58% 69,15% 70,53% 71,90% 73,16% 72,35% 78,58% 79,67% 

Diferença entre 

benefícios considerando 

a Situação 1 

R$ 0,00 -R$ 67,30 -R$ 134,64 R$ 88,02 R$ 328,92 R$ 572,65 R$ 414,83 R$ 1.949,55 R$ 2.317,94 

 Fundamento constitucional do cálculo: 

CF/88, Art. 40, § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:  

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do 

óbito; 

 Fórmula de cálculo para pensão com paridade decorrente de servidor aposentado com paridade: (d) = [(a-b)*0,7]+b para 

Jan/10.  

 Nos demais anos, o valor do benefício é encontrado subtraindo-se o subsídio do cargo do valor calculado para o redutor no 

ano da vigência do benefício (Jan/2010)  (d) = (a) – (c) 

 Fórmula de cálculo (e) = [(d)-(b)]/[(a)-(b)]. 

15. Observa-se do Quadro 1 que, ao longo do tempo, a proporção de 70% preconizada pelo art. 40, § 7º, 

da CF/88 deixa de ser atendida para a situação 2 já que, nesse caso, o cálculo da parcela redutora ocorre apenas 

uma vez, por ocasião do óbito do instituidor (no exemplo, em janeiro de 2010). Nessa situação hipotética, nos 

anos de 2011 e 2012, exercícios nos quais não houve aumento na remuneração do cargo que vincula a pensão, a 

proporção ficaria abaixo dos 70%, desatendendo, igualmente, o comando constitucional.  

16. Outra inconsistência que decorre da metodologia atualmente adotada se observa quando, para um 

mesmo cargo, uma pensão com paridade é instituída em momento posterior a outra. Nessa situação, dois 

benefícios que deveriam ter valores iguais passam a ter valores diferentes. É o que se demonstra no Quadro 2, a 

seguir: 
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Quadro 2 – Comparação de proventos de pensão civil com paridade, instituídos em momentos distintos 

considerando a atual metodologia de cálculo utilizada para os referidos benefícios 

Beneficiário "A", cuja pensão foi instituída em janeiro de 2010 (Cargo hipotético do instituidor: delegado de polícia federal) 

- Metodologia atualmente utilizada: Cálculo da parcela redutora apenas na vigência do benefício 

 
Jan/10 Jan/11 Jan/12 Jan/13 Jan/14 Jan/15 Jan/16 Jan/17 Jan/18 

Subsídio (a) R$19.699,82 R$ 19.699,82 R$ 19.699,82 R$ 20.684,81 R$ 21.719,05 R$ 22.805,00 R$ 22.805,00 R$ 28.262,24 R$ 29.604,70 

Teto do RGPS (b) R$ 3.467,40 R$ 3.691,74 R$ 3.916,20 R$    4.159,00 R$    4.390,24 R$    4.663,75 R$    5.189,82 R$    5.531,31 R$    5.645,80 

Valor do redutor (c) R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 R$ 4.869,73 

Benefício (d) R$ 14.830,09 R$ 14.830,09 R$ 14.830,09 R$ 15.815,08 R$ 16.849,32 R$ 17.935,27 R$ 17.935,27 R$ 23.392,51 R$ 24.734,97 

Proporção da parcela 

que excede o teto do 

RGPS (e) 

70% 69,58% 69,15% 70,53% 71,90% 73,16% 72,35% 78,58% 79,67% 

 Fundamento Constitucional do cálculo: 

CF/88, Art. 40, § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:  

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do 

óbito; 

 Fórmula de cálculo para pensão com paridade decorrente de servidor aposentado com paridade: (d) = [(a-b)*0,7]+b para 

Jan/10.  

 Nos demais anos, o valor do benefício é encontrado subtraindo-se o subsídio do cargo do valor calculado para o redutor no 

ano da vigência do benefício (Jan/2010)  (d) = (a) – (c) 

 Fórmula de cálculo (e) = [(d)-(b)]/[(a)-(b)]. 

Beneficiário "B", cuja pensão foi instituída em janeiro de 2013 (Cargo hipotético do instituidor: delegado de polícia federal) 

- Metodologia atualmente utilizada: Cálculo da parcela redutora apenas na vigência do benefício 

 
Jan/10 Jan/11 Jan/12 Jan/13 Jan/14 Jan/15 Jan/16 Jan/17 Jan/18 

Subsídio (a) -- -- -- R$20.684,81 R$21.719,05 R$22.805,00 R$22.805,00 R$28.262,24 R$29.604,70 

Teto do RGPS (b) -- -- -- R$4.159,00 R$4.390,24 R$4.663,75 R$5.189,82 R$5.531,31 R$5.645,80 

Valor do redutor (c) -- -- -- R$4.957,74 R$4.957,74 R$4.957,74 R$4.957,74 R$4.957,74 R$4.957,74 

Benefício (d) -- -- -- R$15.727,07 R$16.761,31 R$17.847,26 R$17.847,26 R$23.304,50 R$24.646,96 

Proporção da parcela 

que excede o teto do 

RGPS (e) 

-- -- -- 70,00% 71,39% 72,67% 71,86% 78,19% 79,31% 

 Fundamento Constitucional do cálculo: 

CF/88, Art. 40, § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:  

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do 
óbito; 

 Fórmula de cálculo para pensão com paridade decorrente de servidor aposentado com paridade: (d) = [(a-b)*0,7]+b para 

Jan/13.  

 Nos demais anos, o valor do benefício é encontrado subtraindo-se o subsídio do cargo do valor calculado para o redutor no 

ano da vigência do benefício (Jan/2010)  (d) = (a) – (c) 

 Fórmula de cálculo (e) = [(d)-(b)]/[(a)-(b)]. 

 

17. Portanto, o exemplo apresentado no Quadro 2, que considera as atuais metodologias de cálculo 

utilizadas na Administração Pública Federal, comprova que os proventos de pensão com paridade, os quais 

deveriam apresentar para cargos de referência idênticos, valores similares, culminam em valores de benefícios 

diferentes.  
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18. Os exemplos apresentados nesse voto deixam claro a necessidade de ajuste que se impõe, com vistas 

a dar efetivo cumprimento ao preceito constitucional constante do art. 40, § 7º da CF/1988, e para evitar 

prejuízos financeiros aos cofres da União, decorrentes de pagamentos superiores aos que efetivamente deveriam 

ser pagos nos termos da Constituição. 

19. Destaco por oportuno que, como a atual metodologia de cálculo para as pensões com paridade 

culmina em valores proporcionalmente maiores ao longo do tempo e tendo em vista que os ajustes necessários 

ocasionarão redução nos valores atuais de pensões já concedidas, nos termos propostos pela Sefip e em atenção 

aos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos, entendo pertinente e necessária a 

criação de parcela de natureza compensatória absorvível, com objetivo de evitar os possíveis decessos 

remuneratórios decorrentes do ajuste que será proposto no acórdão, que deverá ser compensada na medida em 

que o valor do benefício de pensão gerado a partir da nova metodologia sugerida nestes autos for capaz de 

absorver a referida parcela. 

20. Por fim, importa mencionar que, segundo estimativa da unidade técnica, o referido ajuste na atual 

metodologia de cálculo poderá resultar em economia para o erário da ordem de R$ 629 milhões em 5 anos. 

Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de Acórdão que ora trago ao exame deste 

Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 6 de junho de 2018. 

 

Ministro VITAL DO RÊGO 

Relator 

 

 

ACÓRDÃO Nº 1293/2018 – TCU – Plenário 
 

1. Processo nº TC 032.942/2017-6.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação. 

3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgãos: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; 

Defensoria Pública da União; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Senado Federal; Tribunal 

de Contas da União. 

5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, autuada com fundamento no art. 237, 

inciso VI, do Regimento Interno/TCU, visando apurar possíveis irregularidades no cálculo da parcela redutora 

de pensões civis, prevista no art. 40, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei 

10.887/2004; 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante 

das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos 

artigos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, à Defensoria Pública da União, ao Tribunal de Contas da União, à 

Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional 

de Justiça que, no prazo de 120 dias: 

9.2.1. adotem as medidas necessárias, no caso das pensões com paridade concedidas a partir de 

20/2/2004, para que o redutor previsto no art. 40, § 7, incisos I e II, da Constituição Federal passe a ser 
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recalculado sempre que houver reajuste nos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou na 

remuneração do cargo do instituidor da pensão, incluindo parcelas remuneratórias criadas após a concessão da 

pensão que sejam extensíveis aos pensionistas, em respeito ao estabelecido naquele dispositivo constitucional e 

em deferência ao princípio da isonomia; 

9.2.2. se o recálculo gerar redução no valor devido a título de pensão, instituam parcela de natureza 

compensatória, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos, a qual 

deverá ser absorvida pelos futuros reajustes; 

9.2.3. orientem as unidades federais sob suas respectivas jurisdições, quando aplicável, a fim de que 

também cumpram as determinações acima.  

9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal  que monitore as determinações expedidas no 

item 9.2 (e respectivos subitens) desta deliberação. 

 

10. Ata n° 20/2018 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 6/6/2018 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1293-20/18-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, José 

Múcio Monteiro, Ana Arraes e Vital do Rêgo (Relator). 

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 

13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

VITAL DO RÊGO 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 
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CAPÍTULO I 
DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

Art. 1º O presente Regulamento dispõe sobre o plano de benefícios previdenciários denominado 
Plano de Benefícios do Judiciário da União, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional 
do Ministério Público - JusMP-Prev, doravante designado PLANO, estruturado na modalidade de 
contribuição definida, destinado aos membros e servidores públicos titulares de cargo efetivo do 
Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União, aos servidores públicos titulares de 
cargo efetivo do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público e aos 
seus respectivos beneficiários. 
 

Parágrafo único. O PLANO deverá ser executado de acordo com a legislação aplicável e as 
deliberações do Conselho Deliberativo, observadas as disposições estatutárias e do convênio 
de adesão firmado entre os Patrocinadores e a Fundação de Previdência Complementar do 

Servidor Público Federal do Poder Judiciário - Funpresp-Jud. 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para os fins deste Regulamento, considera-se: 

 

I - ABONO ANUAL: 13ª (décima terceira) parcela mensal do benefício de prestação continuada, paga 

no mês de dezembro de cada ano; 

II - ADESÃO: ato que formaliza a condição de patrocinador do PLANO mediante convênio celebrado 

entre o patrocinador e a Funpresp-Jud, para cada plano de benefícios por esta administrado e 

executado; 

III - ASSISTIDO: o participante ou o seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada; 

IV - APORTE INICIAL: aporte de recursos realizado pelos patrocinadores do PLANO à Funpresp-Jud a 

título de adiantamento de contribuições futuras, necessário ao seu funcionamento inicial; 

V - ATUÁRIO: profissional legalmente habilitado, graduado em Ciências Atuariais em curso reconhecido 

pelo Ministério da Educação, ou pessoa jurídica sob a responsabilidade daquele profissional que tenha 

como objeto social a execução de serviços atuariais, a quem compete privativamente, no âmbito de sua 

especialidade, a elaboração dos planos técnicos, a avaliação de riscos, a fixação de contribuições e 

indenizações e a avaliação das reservas matemáticas das entidades fechadas de previdência 

complementar; 

VI - AVALIAÇÃO ATUARIAL: estudo técnico desenvolvido por atuário, tendo por base a massa de 

participantes, de assistidos e de beneficiários do plano de benefícios, admitidas hipóteses biométricas, 

demográficas, econômicas e financeiras, com o objetivo principal de dimensionar os compromissos do 

plano de benefícios, estabelecer o plano de custeio de forma a manter o equilíbrio e a solvência atuarial 

e definir o montante das provisões matemáticas e fundos previdenciais; 
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VII - BASE DE CONTRIBUIÇÃO: 

a) subsídio acrescido, mediante opção do participante, de parcelas remuneratórias percebidas 

em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função 

comissionada, excluídas as vantagens previstas na legislação aplicável ao Regime Próprio de 

Previdência Social da União - RPPS; ou 

b) vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens e, 

mediante opção do participante, das parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do 

local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função comissionada, excluídas as 

vantagens previstas na legislação aplicável ao RPPS da União. 

VIII - BENEFICIÁRIO: dependente do participante, declarado no PLANO para fins de recebimento de 

benefício previsto neste Regulamento; 

IX - BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO: benefício de caráter previdenciário cuja concessão depende da 

ocorrência de eventos não previsíveis, como a morte, a invalidez ou a sobrevivência; 

X - BENEFÍCIO PROGRAMADO: benefício de caráter previdenciário cuja concessão decorre de eventos 

previsíveis estabelecidos neste Regulamento; 

XI - CARÊNCIA: prazo mínimo estabelecido para que o participante ou beneficiário adquira direito aos 

benefícios ou possa optar por institutos previstos neste Regulamento; 

XII - CESSAÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM O PATROCINADOR: decorre da vacância do cargo 

de provimento efetivo, ocupado pelo participante, por motivo de exoneração, demissão, posse em 

outro cargo público inacumulável, falecimento, aposentadoria ou outras hipóteses previstas na 

legislação; 

XIII - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: modalidade de plano de benefícios em que os benefícios 

programados têm seus valores permanentemente ajustados ao saldo da conta mantida em favor do 

participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua 

aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos; 

XIV - COTA PREVIDENCIAL: fração do patrimônio atualizada pela rentabilidade dos investimentos, que 

permite apurar a participação individual de cada participante ou assistido no patrimônio do PLANO; 

XV - DESPESAS ADMINISTRATIVAS: gastos realizados pela Funpresp-Jud na administração de seus 

planos de benefícios, por meio do Plano de Gestão Administrativa - PGA, incluídas as despesas de 

investimentos; 

XVI - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁ-

RIO - FUNPRESP-JUD: entidade fechada de previdência complementar estruturada na forma de 
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fundação, de natureza pública, com personalidade jurídica de direito privado e autonomia 

administrativa, financeira e gerencial; 

XVII - FUNDO DE COBERTURA DE BENEFÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS - FCBE: de natureza 

coletiva, destinado à cobertura dos benefícios não programados e dos aportes extraordinários, 

formado por parcelas da contribuição do participante e do patrocinador, do qual serão vertidos 

montantes, a título de contribuições extraordinárias, à reserva individual mantida em favor do 

participante ou, se for o caso, do seu beneficiário; 

 

XVIII - FUNDO PREVIDENCIAL: fundo de natureza coletiva, com valor definido por ocasião da 

avaliação atuarial anual, com objetivos específicos e segregados das provisões matemáticas, 

devidamente justificado, com apresentação da metodologia de cálculo pelo atuário do PLANO 

em nota técnica atuarial; 

XIX - ÍNDICE DO PLANO: obtido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 

IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou índice que venha a substituí-

lo; 

XX - INSTITUTOS: o autopatrocínio, o benefício proporcional diferido, a portabilidade e o resgate; 

XXI - NOTA TÉCNICA ATUARIAL: documento técnico elaborado por atuário contendo as expressões 

de cálculo das provisões, reservas e fundos de natureza atuarial, contribuições e metodologia 

de cálculo para apuração de perdas e ganhos atuariais, de acordo com as hipóteses biométricas, 

demográficas, financeiras e econômicas, modalidade dos benefícios constantes do 

Regulamento, métodos atuariais e metodologia de cálculo; 

XXII - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA: ente contábil com a finalidade de registrar 

as atividades referentes à gestão administrativa da Funpresp-Jud, com regulamento próprio, 

aprovado pelo Conselho Deliberativo, fixará os critérios quantitativos e qualitativos das 

despesas administrativas e as metas para os indicadores de gestão para avaliação objetiva das 

despesas administrativas, inclusive gastos com pessoal; 

XXIII - PARTICIPANTE: membro ou servidor público titular de cargo efetivo, vinculado aos 

patrocinadores, que se inscrever e permanecer filiado ao PLANO; 

XXIV - PARTICIPANTE SUBMETIDO AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - RGPS: aquele que ingressou no serviço público: 

a) a partir do início da vigência do Regime de Previdência Complementar - RPC; ou 

b) em data anterior ao início da vigência do Regime de Previdência Complementar - RPC e 

nele tenha permanecido sem perda do vínculo efetivo, desde que exerça a opção prevista no 

§ 16 do art. 40 da Constituição Federal. 
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XXV - PARTICIPANTE NÃO SUBMETIDO AO TETO DO RGPS: aquele que ingressou no serviço 

público em data anterior ao início da vigência do RPC e nele tenha permanecido sem perda do 

vínculo efetivo, desde que não exerça a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição 

Federal; 

XXVI - PATROCINADOR: os órgãos do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União e 

do Conselho Nacional do Ministério Público vinculados ao PLANO mediante assinatura do 

convênio de adesão; 

XXVII - PERFIS DE INVESTIMENTOS: ferramenta de gestão de recursos previdenciários que 

permite ao participante, exceto ao assistido, optar, sob o seu inteiro risco e sob a sua exclusiva 

responsabilidade, por uma das carteiras de investimentos do PLANO disponibilizadas pela 

Funpresp-Jud para a aplicação dos recursos alocados nas suas respectivas reservas individuais; 

XXVIII - PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER - PMBaC: corresponde ao 

valor atual dos compromissos do PLANO relativos aos benefícios ainda não concedidos, 

destinado aos participantes ou aos seus beneficiários que ainda não entraram em gozo de 

benefício; 

07 

XXIX - PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - PMBC: corresponde ao 

valor atual dos compromissos do PLANO relativos aos benefícios já concedidos aos assistidos; 

XXX - REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RPC: regime de previdência complementar, 

autônomo em relação ao RPPS da União, de caráter facultativo e instituído por lei, operado por 

entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos 

respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. 

XXXI - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS: regime geral de previdência, de 

caráter obrigatório e contributivo, instituído e administrado pela União; 

XXXII - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS: regime de previdência, instituído 

pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios que assegure, pelo menos, os benefícios de 

aposentadoria e pensão por morte; 

XXXIII - REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: valor sobre o qual incidem contribuições para o 

PLANO; 

XXXIV - RESERVA INDIVIDUAL: conta individual mantida no PLANO em nome de cada 

participante, com valores registrados em moeda corrente nacional e representados por 

quantidade de cotas previdenciais do PLANO; 

XXXV - TAXA DE CARREGAMENTO: taxa incidente sobre as contribuições e benefícios destinada 

ao custeio das despesas administrativas da Funpresp-Jud; 
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XXXVI - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Taxa incidente sobre o montante dos recursos garantidores 

do Plano, inclusive sobre o saldo das contas de natureza individual , destinada ao custeio das 

despesas administrativas da Entidade. 

XXXVII - TETO DO RGPS: limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS; e 

XXXVIII - UNIDADE DE REFERÊNCIA DO PLANO - URP: parâmetro utilizado pelo PLANO para 

fins de apuração de valores mínimos da remuneração de participação e dos benefícios a serem 

concedidos, atualizado mensalmente pelo índice do plano, cujo valor corresponde a R$ 100,00 

(cem reais) na data de início de operação do PLANO. 

CAPÍTULO III 
DOS INTEGRANTES DO PLANO 

Art. 3º São integrantes do PLANO: 

I - patrocinadores;  

II - participantes; e 

III - assistidos, assim considerados os participantes ou seus beneficiários em gozo de benefício de prestação 

continuada. 

 

Seção I 
Dos Patrocinadores 

 
Art. 4º São patrocinadores do PLANO os órgãos do Poder Judiciário da União, os órgãos do 

Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

§ 1º A adesão ao PLANO dar-se-á por meio de convênio, firmado entre os patrocinadores e a 

Funpresp-Jud, desde que autorizada pelo órgão fiscalizador das entidades fechadas de 

previdência complementar. 
§ 2º Os termos do convênio de adesão observarão as premissas e os limites fixados neste 

Regulamento. 

§ 3º Poderão ocorrer adesões de novos patrocinadores ao PLANO, desde que as propostas 
de adesão estejam acompanhadas de manifestação favorável do Supremo Tribunal Federal 
e sejam prévia e expressamente autorizadas pelo órgão fiscalizador das entidades fechadas 
de previdência complementar, na forma prevista no § 1º e nas disposições estatutárias. 

Seção II 

Dos Participantes, Assistidos e Beneficiários 
 
Art. 5º Os participantes inscritos no PLANO são classificados em: 
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I - participante patrocinado: aquele que esteja submetido ao teto do RGPS e possua base de 

contribuição superior ao referido teto; 

II - participante vinculado, aquele que: 

a) esteja submetido ao teto do RGPS e possua base de contribuição igual ou inferior ao 

referido teto; ou 

b) não esteja submetido ao teto do RGPS, independente da base de contribuição. 

III - participante autopatrocinado: 

a) o participante patrocinado que optar pelo autopatrocínio, em razão de perda parcial ou total 

da base de contribuição, inclusive no caso de cessação do vínculo efetivo com o 

patrocinador; e 

b) o participante vinculado que optar pelo autopatrocínio, em razão de perda total da base de 

contribuição decorrente de cessação do vínculo efetivo com o patrocinador. 

IV - participante remido: o participante patrocinado ou vinculado que optar pelo benefício proporcional 

diferido, em razão da cessação do vínculo efetivo com o patrocinador, desde que não tenha 

preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício de aposentadoria normal ou ao benefício 

suplementar. 

§ 1º A inscrição do participante no PLANO será realizada: 

I – automaticamente, com efeitos a partir da data definida em lei ou norma 

regulamentar; ou; 

 

II - mediante preenchimento e assinatura de formulário próprio, que terá efeitos a 

partir da data do protocolo na unidade competente do Patrocinador ou na Funpresp-

Jud. 

§ 2º No ato da inscrição serão disponibilizados ao participante o estatuto da Funpresp-Jud, o 

presente Regulamento e outros documentos previstos na legislação aplicável. 
§ 3º O participante patrocinado ou vinculado cedido a outro órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista, com ônus para o 

patrocinador, permanecerá filiado ao PLANO, mantendo-se inalterada a responsabilidade do 
patrocinador pelo desconto e repasse das contribuições do participante e, no caso de 

participante patrocinado, também das contribuições do patrocinador. 

§ 4º Quando a cessão de que trata o § 3º deste artigo se der sem ônus para o patrocinador, este 

adotará as medidas necessárias para ser ressarcido pelo cessionário e para que o cessionário 

efetue os descontos das contribuições do participante incidentes sobre a sua respectiva 
remuneração. 
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§ 5º O participante patrocinado ou vinculado afastado ou licenciado temporariamente do cargo 

efetivo, com a respectiva remuneração, permanecerá filiado ao PLANO, mantendo-se 

inalterada a responsabilidade do patrocinador pelo desconto e repasse das contribuições do 
participante e, no caso de participante patrocinado, também das contribuições do patrocinador. 

§ 6º O participante patrocinado afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo, sem 

remuneração, poderá permanecer filiado ao PLANO, desde que opte pelo autopatrocínio e 
mantenha o aporte de sua contribuição e da contribuição de responsabilidade do 
patrocinador diretamente à Funpresp-Jud. 
§ 7º O participante vinculado afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo, sem 

remuneração, poderá permanecer filiado ao PLANO desde que opte pelo autopatrocínio e 
mantenha o aporte de sua contribuição diretamente à Funpresp-Jud. 

 
Art. 6º Perderá a condição de participante inscrito do PLANO aquele que: 

I - falecer; 

II - requerer o cancelamento da inscrição; 

III - deixar de aportar 3 (três) contribuições mensais consecutivas; ouIV - exercer a opção: 

a) pela portabilidade; 

b) pelo resgate, salvo na hipótese prevista no § 4º do art. 31; ou 

c) pelo recebimento do benefício em parcela única, caso o valor do benefício mensal apurado 

seja inferior a 3 (três) URPs. 

§ 1º O participante que deixar de aportar as contribuições no prazo previsto no art. 17 será 

notificado pela Funpresp-Jud para seu recolhimento, ocasião em que será alertado sobre a 

possibilidade de perda da condição de participante prevista no inciso III do caput, caso não 
regularize os aportes no prazo estabelecido. 



 

 

 

 

§ 2º Nos casos previstos nos incisos II e III do caput, será assegurado ao participante o resgate, desde 
que requerido após a data da cessação do vínculo efetivo com o patrocinador: 

 
I – o resgate, na forma do art. 31; ou  
II – a portabilidade, na forma do art. 30. 

 
§ 3º O ex-participante, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do caput, poderá solicitar 
formalmente, desde que seja mantido vínculo com um dos patrocinadores, a reativação da inscrição, 
hipótese na qual haverá a continuidade da contagem de vínculo ao PLANO, excluído o período em 
que não houve contribuições. 
 
§ 4° A hipótese prevista no § 3° surtirá efeito a partir da data do protocolo da ficha de inscrição na 
unidade competente do patrocinador ou na Funpresp-Jud. 

 
Art. 7º São considerados assistidos os participantes ou seus beneficiários em gozo de quaisquer dos benefícios 
previstos neste Regulamento. 
Art. 8º São beneficiários dos participantes: 

I - o cônjuge; 

II - o companheiro ou a companheira, que comprove união estável como entidade familiar; e 

III - os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou se inválidos, ou que tenham deficiência 

intelectual ou mental que os torne absoluta ou relativamente incapazes, assim declarado judicialmente, 

enquanto durar a invalidez ou a incapacidade. 

Parágrafo único. O participante deverá declarar os seus beneficiários no momento da inscrição e manter 
atualizados na Funpresp-Jud os respectivos dados cadastrais, especialmente nas ocorrências de 

inclusão e/ou exclusão de beneficiários. 

Art. 9º Perderá a condição de beneficiário aquele que: 

I - falecer; ou 

II - deixar de atender as condições previstas no art. 8º. 

Seção III 

Das Transições entre as Categorias de Participantes 
 
Art. 10. O participante patrocinado poderá tornar-se: 

I - participante vinculado, se a nova base de contribuição for igual ou inferior ao teto do RGPS, desde que não 

haja opção pelo autopatrocínio; 

II - participante autopatrocinado, se ocorrer perda parcial ou total da base de contribuição, inclusive no caso  

de cessação do vínculo efetivo com o patrocinador, desde que haja opção pelo autopatrocínio; 

III - participante remido, se ocorrer a cessação do vínculo efetivo com o patrocinador, antes da aquisição do 

direito ao benefício de aposentadoria normal, desde que haja opção pelo benefício proporcional diferido; ou 

IV - participante assistido, se ocorrer a concessão do benefício de aposentadoria normal ou de 

aposentado-ria por invalidez. 
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Art. 11. O participante vinculado poderá tornar-se: 

I - participante patrocinado, se a nova base de contribuição for superior ao teto do RGPS, desde que o 

participante esteja submetido ao referido teto; 

II - participante autopatrocinado, no caso de cessação do vínculo efetivo com o patrocinador, desde que 

haja opção pelo autopatrocínio; 

III - participante remido, se ocorrer a cessação do vínculo efetivo com o patrocinador, antes da aquisição do 

direito ao benefício suplementar, desde que haja opção pelo benefício proporcional diferido; ou IV - participante 

assistido, se ocorrer concessão do benefício suplementar. 

Art. 12. O participante autopatrocinado poderá tornar-se: 

I - participante patrocinado, desde que esteja submetido ao teto do RGPS, se: 

a) não ocorrer interrupção do vínculo efetivo com patrocinador e houver aumento ou recomposi-ção 

da base de contribuição em nível igual ou superior ao verificado no momento da opção pelo 

autopatrocínio; ou 

b) ocorrer novo vínculo efetivo com patrocinador e a nova base de contribuição for superior ao teto do 

RGPS. 

II - participante vinculado, se: 

a) não ocorrer interrupção do vínculo efetivo com patrocinador, desde que a nova base de contribuição 

seja igual ou inferior ao teto do RGPS, em se tratando de participante submetido ao referido teto, ou 

que ocorra aumento ou recomposição da base de contribuição em nível igual ou superior ao verificado 

no momento da opção pelo autopatrocínio, em se tratando de participante não submetido ao teto do 

RGPS; ou 

b) ocorrer novo vínculo efetivo com patrocinador, desde que a nova base de contribuição seja igual ou 

inferior ao teto do RGPS, em se tratando de participante submetido ao referido teto, ou, 

independente da nova base de contribuição, em se tratando de participante não submetido ao teto 

do RGPS. 

III - participante remido, se ocorrer a cessação do vínculo efetivo com o patrocinador, antes da aquisição do 

direito ao benefício de aposentadoria normal e/ou benefício suplementar, desde que haja opção pelo benefício 

proporcional diferido; ou 

IV- participante assistido, se ocorrer concessão do benefício de aposentadoria normal, por invalidez e/ou 

benefício suplementar. 

Parágrafo único. O participante autopatrocinado para transitar entre as categorias constantes dos 
incisos I a III do caput deverá apresentar desistência do autopatrocínio. 

Art. 13. O participante remido poderá tornar-se: 
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I - participante patrocinado, se ocorrer novo vínculo efetivo com patrocinador, desde que a nova base de 

contribuição seja superior ao teto do RGPS e o participante esteja submetido ao referido teto; II - participante 

vinculado, se ocorrer novo vínculo efetivo com patrocinador, desde que: 

a) esteja submetido ao teto do RGPS e a nova base de contribuição seja igual ou inferior ao referido 

teto; ou 

b) não esteja submetido ao teto do RGPS, independente do valor da nova base de contribuição. 

III - participante assistido, se ocorrer concessão do benefício de aposentadoria normal e/ou benefício 
suplementar. 

Parágrafo único. O participante remido, para transitar entre as categorias constantes dos incisos I e II do caput 
deverá apresentar desistência do benefício proporcional diferido. 

CAPÍTULO IV 
DA REMUNERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 14. Entende-se por remuneração de participação para o: 

I - participante patrocinado: a parcela da sua base de contribuição que exceder o teto do RGPS, desde que 

o participante esteja submetido ao referido teto; 

II - participante vinculado: aquela por ele definida no momento da inscrição ou, facultativamente, por 

ocasião da transição para a categoria de participante vinculado ou, ainda, no mês de novembro de cada ano, 

com vigência a partir do mês de janeiro do ano subsequente, observado o valor mínimo de 10 (dez) URPs e o 

valor máximo a totalidade de sua base de contribuição; III - participante autopatrocinado, no caso de perda: 

a) parcial da base de contribuição, o valor da sua remuneração de participação atual acrescido da 

perda parcial; ou 

b) total da base de contribuição, o valor anterior de sua remuneração de participação. 

IV - participante remido: o valor da remuneração de participação vigente na data da opção pelo benefício 

proporcional diferido; e 

V - assistido: o valor mensal do seu benefício de prestação continuada. 

§ 1º O participante poderá solicitar a inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias 

percebidas em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, mediante expressa opção em formulário próprio, que terá efeito a partir da data do protocolo 
na unidade competente do Patrocinador ou na Funpresp-Jud. 
§ 2º As remunerações de participação constantes dos incisos III, alínea ‘b’, e IV serão atualizadas 

anualmente, no mês de janeiro, pelo índice do PLANO apurado no mês de dezembro do ano anterior, 
considerando-se os últimos doze meses, ressalvada a primeira atualização, que terá por base o período 
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compreendido entre o mês da data da cessação do vínculo efetivo com o patrocinador e o mês de 
novembro. 
§ 3º A gratificação natalina será considerada como base de contribuição. 
§ 4º O abono anual será considerado como base de contribuição no mês de dezembro. 

§ 5º Caso o participante vinculado escolha o limite mínimo de 10 (dez) URPs como remuneração de 
participação, este valor será atualizado anualmente em janeiro, considerando o valor da URP vigente 
no mês de novembro do ano anterior. 
§ 6° Caso a remuneração de participação escolhida atinja valor inferior ao mínimo estabelecido, o 
patrocinador deverá convertê-la para 10 (dez) URPs em janeiro do ano subsequente na forma do§ 5º. 

CAPÍTULO V 
DO CUSTEIO DO PLANO 

Seção I 

Das Receitas do PLANO 
 
Art. 15. O PLANO será mantido integralmente pelas receitas previstas a seguir, em conformidade com o plano 

de custeio anual: 

I - contribuição normal do participante: a ser aportada pelo participante patrocinado e pelo participante 

autopatrocinado, decorrente da opção de participante patrocinado, de caráter obrigatório e mensal, 

correspondente à alíquota por ele escolhida, observado o intervalo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), 

considerando o limite mínimo de 6,5% (seis vírgula cinco por cento) e o máximo de 8,5% (oito vírgula cinco 

por cento), incidente sobre a respectiva remuneração de participação, observadas as seguintes destinações: 

a) formação da Conta do Participante - CPART, que integra a Reserva Acumulada Normal - RAN;b) 

formação do FCBE; e 

c) custeio das despesas administrativas, mediante cobrança de taxa de carregamento. 

II - contribuição vinculada: a ser aportada pelo participante vinculado e pelo participante autopatrocinado, 

decorrente da opção de participante vinculado, de caráter obrigatório e mensal, correspondente à alíquota por 

ele escolhida, observado o intervalo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), considerando o limite mínimo 

de 6,5% (seis vírgula cinco por cento) e o máximo de 22% (vinte e dois por cento), incidente sobre a 

respectiva remuneração de participação, com a seguinte destinação: 

a) formação da Conta de Contribuições Vinculadas - CCV, que integra a Reserva Acumulada 

Suplementar - RAS; e 

b) custeio das despesas administrativas mediante cobrança de taxa de carregamento, que poderá ser 

reduzida em relação à estabelecida para a contribuição normal, em percentual a ser definido pelo 

Conselho Deliberativo. 

III - contribuição facultativa: a ser aportada por qualquer participante, exceto o assistido, sem contrapartida do 

patrocinador, de caráter voluntário, de forma regular ou esporádica, com valor definido pelo participante, 
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observado o limite mínimo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) incidente sobre a respectiva remuneração 

de participação, com a seguinte destinação: 

a) formação da Conta de Contribuições Facultativas - CCF, que integra a RAS; e 

b) custeio das despesas administrativas, mediante cobrança de taxa de carregamento, que poderá ser 

reduzida em relação à estabelecida para a contribuição normal, em percentual a ser definido pelo 

Conselho Deliberativo. 

IV - contribuição administrativa: a ser aportada pelo assistido e pelo participante remido, de caráter obrigatório 

e mensal, correspondente ao percentual definido no plano de custeio anual, incidente sobre a respectiva 

remuneração de participação, destinada à cobertura das despesas administrativas; 

V - contribuição normal do patrocinador: a ser aportada em nome de cada participante patrocinado e 

participante autopatrocinado, decorrente da opção de participante patrocinado, de caráter obrigatório e 

mensal, com alíquota igual à do respectivo participante, e não poderá exceder o percentual de 8,5% (oito 

vírgula cinco por cento) sobre a remuneração de participação, excluída a perda parcial, com a seguinte 

destinação: 

a) formação da Conta do Patrocinador - CPATR, que integra a RAN; 

b) formação do FCBE; e 

c) custeio das despesas administrativas, mediante cobrança de taxa de carregamento. 

VI - recursos portados de entidade aberta: valores recebidos de Entidade Aberta de Previdência Complementar - 

EAPC ou de sociedade seguradora autorizada a operar planos de benefícios de caráter previdenciário, 

oriundos de portabilidade, a serem alocados integralmente na Conta de Recursos Portados de EAPC - 

CRPA, que integra a RAS; 

VII - recursos portados de entidade fechada: valores recebidos de Entidade Fechada de Previdência 

Complementar - EFPC, oriundos de portabilidade, a serem alocados integralmente na Conta de Recursos 

Portados de EFPC - CRPF, que integra a RAS; 

VIII - resultado dos investimentos; e 

IX - doações, legados e outras rendas não previstas nos incisos anteriores, desde que admitidos pela legislação 

aplicável. 

§ 1º As alíquotas da contribuição dos participantes serão por eles definidas inicialmente no 
formulário de inscrição no PLANO e, facultativamente, no mês de:  

I - maio de cada ano, passando a vigorar a nova alíquota a partir do mês de julho do 

respectivo ano; e 

II - novembro de cada ano, passando a vigorar a nova alíquota a partir do mês de janeiro 

do ano subsequente. 
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§ 2° Na ausência de escolha da alíquota de contribuição normal pelo participante, no caso de 
inscrição automática, será aplicado o percentual de 8,5%. 
§ 3º O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o percentual da contribuição 

normal destinado ao custeio do FCBE, a taxa de carregamento, a taxa de administração e a alíquota da 
contribuição administrativa devida pelo assistido e pelo participante remido, devendo ser divulgado 
aos participantes e assistidos pelos meios de comunicação usualmente utilizados pela Funpresp-Jud no 

prazo de até 30 (trinta) dias de sua aprovação pelo Conselho Deliberativo. 

§ 4º Os patrocinadores e participantes efetuarão contribuições incidentes sobre a remuneração de 

participação relativa à gratificação natalina no mês de pagamento da segunda parcela ou parcela 
única e no mês da cessação do vínculo efetivo com o patrocinador. 
§ 5º Os assistidos também efetuarão contribuições incidentes sobre a remuneração de participação 

relativa ao abono anual pago no mês de dezembro. 
§ 6º O participante patrocinado que optar pelo autopatrocínio passará a arcar com a correspondente 

contribuição normal que vinha sendo aportada pelo patrocinador, quando poderá solicitar a alteração do 

percentual de sua contribuição normal, que passará a vigorar no mês seguinte. 

§ 7º É vedado aos patrocinadores o aporte ao PLANO de recursos não previstos neste Regulamento e no 
plano de custeio anual, salvo o aporte inicial dos patrocinadores, a título de adiantamento de 
contribuições futuras, necessário ao regular funcionamento inicial da Funpresp- Jud. 

Seção II 

Das Despesas Administrativas 
 
Art. 16. As despesas administrativas do PLANO serão custeadas pelas fontes de recursos descritas neste 
Regulamento, observado o Plano de Gestão Administrativa - PGA, o plano de custeio anual e os limites fixados 

pelo órgão regulador. 

Parágrafo único. O PGA deverá ter regulamento próprio aprovado pelo Conselho Deliberativo da 

Funpresp-Jud, que fixará os critérios quantitativos e qualitativos das despesas administrativas, bem 

como as metas para os indicadores de gestão para avaliação objetiva das despesas administrativas, 
inclusive gastos com pessoal, nos termos da legislação aplicável. 

Seção III 

Da Data Certa do Repasse das Contribuições e das Penalidades por Atraso 
 
Art. 17. As contribuições de caráter obrigatório deverão ser repassadas de forma centralizada pelo 
patrocinador, uma única vez por mês, à Funpresp- Jud até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência, 

observados os seguintes critérios: 

I - as contribuições devidas pelos participantes patrocinado e vinculado deverão ser descontadas de suas 

respectivas remunerações de participação e, juntamente com as contribuições dos patrocinadores, repassadas 

por estes ou pelo órgão ou entidade cessionária, no caso de participante cedido sem ônus para o patrocinador, 

preferencialmente na data do crédito da folha de pagamento; e 

II - as contribuições devidas pelos participantes remido e autopatrocinado com perda total da 

remuneração deverão ser recolhidas por estes diretamente à Funpresp-Jud, na forma definida pela Diretoria 

Executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo. 

§ 1º A não observância do prazo estabelecido no caput implicará os acréscimos de mora previstos para 

os tributos federais e, no caso das contribuições previstas no inciso I, também a sujeição do responsável 

às sanções penais e administrativas cabíveis. 
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§ 2º As contribuições facultativas e as devidas pelo participante autopatrocinado que mantenha 

remuneração ou provento no patrocinador poderão, mediante requerimento, ser descontadas de sua 

respectiva remuneração de participação, para fins de repasse à Funpresp- Jud, nos termos do caput e 
inciso I. 
§ 3º Os valores relativos às multas decorrentes do descumprimento das obrigações previstas nesta Seção 

serão alocados no PGA e utilizados em conformidade com as diretrizes aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo da Funpresp-Jud. 

§ 4º O valor da primeira contribuição devida pelo participante, observada a data do protocolo da 
ficha de inscrição e o percentual escolhido, será proporcional aos dias de efetiva vinculação ao 
PLANO no respectivo mês e calculado considerando o valor integral da respectiva remuneração de 
participação mensal, previstas nos incisos I e II do art. 14. 
§ 5º Não incidirão os acréscimos previstos no § 1º sobre as contribuições decorrentes de inscrição 
ocorrida após o fechamento da folha normal ou de pagamento realizado em folha suplementar, 
desde que repassadas à Funpresp-Jud com as contribuições da próxima folha normal de pagamento. 
§ 6º Não incidirá a cobrança de multa de mora sobre o recolhimento das contribuições pendentes 
quando se tratar de reversão de cancelamento de inscrição. 

CAPÍTULO VI 
DAS RESERVAS, CONTAS E FUNDOS PREVIDENCIAIS 

Art. 18. As contribuições destinadas ao custeio dos benefícios do PLANO serão convertidas em cotas 
previdenciais e segregadas nas seguintes reservas, contas e fundos: 

I - Reserva Acumulada Normal - RAN: de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito da PMBaC, 

formada por parte da contribuição normal do participante e do patrocinador, correspondente ao somatório dos 

saldos da Conta do Participante - CPART e da Conta do Patrocinador - CPATR; 

II - Reserva Acumulada Suplementar - RAS: de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito da PMBaC, 

resultante do somatório dos saldos da Conta de Contribuições Vinculadas - CCV, da Conta de Contribuições 

Facultativas - CCF, da Conta de Recursos Portados de EAPC - CRPA e da Conta de Recursos Portados de EFPC 

- CRPF; 

III - Reserva Individual de Benefício Concedido de Aposentadoria Normal - RIBCN: de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito da 

PMBC, resultante da reversão do saldo da respectiva RAN por ocasião da concessão do benefício de aposentadoria normal e, se for o caso, 

desde que esgotado o saldo da RIBCN, de parcela a ser transferida mensalmente do FCBE, a título de Aporte Extraordinário por 

Concessão de Benefício de Aposentadoria Normal - AEAN, para os casos previstos nos incisos III e IV do § 2º do art. 17 da Lei nº 

12.618/2012; 

IV - Reserva Individual de Benefício Concedido de Aposentadoria por Invalidez - RIBCI: de natureza individual, a ser contabilizada no 

âmbito da PMBC, resultante da reversão do saldo da respectiva RAN por ocasião da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

e, se for o caso, desde que esgotado o saldo da RIBCI, de parcela a ser transferida mensalmente do FCBE, a título de Aporte Extraordinário 

por Concessão de Benefício de Aposentadoria por Invalidez - AEAI; 

V - Reserva Individual de Benefício Concedido de Pensão por Morte do Participante Ativo - RIBCMAt: de natureza individual, a ser 

contabilizada no âmbito da PMBC, resultante da reversão do saldo da respectiva RAN, por ocasião da concessão do benefício por morte do 

participante ativo e, se for o caso, desde que esgotado o saldo da RIBCMAt, de parcela a ser transferida mensalmente do FCBE, a título de 

Aporte Extraordinário por Concessão de Benefício de Pensão por Morte do Participante Ativo - AEMAt; 
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VI - Reserva Individual de Benefício Concedido de Pensão por Morte do Participante Assistido - RIBCMAs: de natureza individual, a ser 

contabilizada no âmbito da PMBC, resultante da reversão do saldo da respectiva RIBCN ou da RIBCI, por ocasião da concessão do 

benefício de pensão por morte do participante assistido, ocorrida antes da concessão de benefício por sobrevivência do assistido e, se for 

o caso, desde que esgotado o saldo da RIBCMAs, de parcela a ser transferida mensalmente do FCBE, a título de Aporte Extraordinário por 

Concessão de Benefício de Pensão por Morte do Participante Assistido - AEMAs, oriundo, preferencialmente, caso exista saldo, do AEAN 

ou do AEAI, conforme o caso; 

VII - Reserva Individual de Benefício Concedido Suplementar - RIBCS: de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito da PMBC, 

resultante da reversão do saldo da respectiva RAS, por ocasião da concessão do benefício suplementar, acrescido de eventual saldo 

revertido da RAN, na forma do § 1º, inciso II, do art. 26; 

VIII - FCBE: de natureza coletiva, a ser contabilizado no âmbito da PMBaC e da PMBC, conforme o caso, formado por parte da 

contribuição normal do participante e do patrocinador, estabelecidas no plano de custeio anual e segregadas nos seguintes subfundos: 

a) morte do participante; 

b) invalidez do participante; 

c) aposentadoria normal, nas hipóteses dos incisos III e IV do § 2º do art. 17 da Lei nº 12.618/2012; ed) sobrevivência do assistido. 

IX - Fundo de Recursos não Resgatados - FRR: formado pela parcela dos recursos: 

a) da CPATR não contemplados no valor do resgate pago ao ex-participante; e 

b) de saldos remanescentes das contas individuais de participantes ou de assistidos, se inexistirem beneficiários ou herdeiros 

legais, nos termos deste Regulamento. 

§ 1º Os recursos oriundos do FRR serão transferidos anualmente ao FCBE e serão considerados para 

fins da elaboração do plano de custeio anual. 

§ 2º Os recursos garantidores correspondentes às reservas, contas e fundos do PLANO serão aplicados 

em observância às diretrizes, aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional - 

CMN e à política geral de administração e de investimentos definidas pelo Conselho Deliberativo. 
§ 3º A cota previdencial representativa das reservas, contas individuais e fundos terá, na data da 

publicação pelo órgão fiscalizador da autorização de aplicação do PLANO, o valor unitário original de 
R$ 1,00 (um real). 
§ 4º O valor da cota previdencial será determinado diariamente em função da oscilação do patrimônio 
do PLANO, conforme metodologia aprovada pelo Conselho Deliberativo. 
§ 5º Os recursos alocados no FCBE não serão objeto de direito sucessório. 

CAPÍTULO VII 
DOS PERFIS DE INVESTIMENTOS 

Art. 19. O Conselho Deliberativo da Funpresp-Jud poderá instituir perfis de investimentos distintos a serem 

escolhidos pelos participantes, exceto o assistido, sob o seu inteiro risco e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, para a aplicação dos recursos alocados nas suas respectivas reservas individuais, em 
conformidade com as regras e procedimentos aprovados pelo citado Conselho sobre a composição das 
carteiras de investimentos e os limites de aplicação. 

§ 1º A decisão do Conselho Deliberativo que instituir os perfis de investimentos deverá ser 

fundamentada de acordo com critérios técnicos e econômicos. 
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§ 2º A instituição dos perfis de investimentos deverá ser acompanhada da aprovação de manual técnico 

pelo Conselho Deliberativo contendo regras para a sua operacionalização, especialmente em relação à 

definição desses perfis e aos prazos para opção pelos participantes. 

§ 3º As regras do manual técnico de que trata o § 2° deverão ser consideradas na elaboração da nota 

técnica atuarial. 

§ 4º As disposições deste artigo deverão ser amplamente divulgadas aos participantes, especialmente em 

relação aos riscos associados a cada perfil criado. 

CAPÍTULO VIII 
DOS BENEFÍCIOS DO PLANO 

Art. 20. Os benefícios do PLANO compreendem: 

I - quanto aos participantes: 

a) aposentadoria normal; e 

b) aposentadoria por invalidez. 

II - quanto aos beneficiários: 

a) pensão por morte do participante ativo; e 

b) pensão por morte do participante assistido. 

III - quanto aos participantes e beneficiários: 

a) suplementar; e 

b) por sobrevivência do assistido. 

§ 1º Classificam-se como: 

I - benefícios programados os previstos na alínea ‘a’ do inciso I e na alínea ‘a’ do inciso III; e 

II - benefícios não programados os previstos na alínea ‘b’ do inciso I, nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II 

e na alínea ‘b’ do inciso III. 

§ 2º Deverão ser concedidos concomitantemente, se for o caso, os benefícios previstos na: 

I - alínea ‘a’ do inciso III, com os previstos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso I, quanto aos participantes; 

ou II - alínea ‘a’ do inciso III, com os previstos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II, quanto aos 

beneficiários. 

§ 3º O benefício suplementar previsto na alínea ‘a’ do inciso III não gera direito a qualquer 

outro benefício previsto no PLANO. 

Seção I 

Do Benefício de Aposentadoria Normal 
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Art. 21. O benefício de aposentadoria normal será concedido, mediante requerimento, ao participante 

patrocinado, autopatrocinado ou remido, desde que a opção pelo instituto do autopatrocínio ou benefício 

proporcional diferido tenha sido efetuada por participante patrocinado, se atendidas, cumulativamente, as 
seguintes condições: 

I - cumprimento de todos os requisitos para a concessão de aposentadoria no RGPS ou RPPS a que esteja 

vinculado, exceto invalidez, ou em caso de comprovada inexistência de vínculo com o RGPS ou RPPS, tenha 

completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos de idade, se mulher; 

II - cumprimento de carência de 60 (sessenta) contribuições mensais ao PLANO, exceto se cumprido o 

requisito de idade limite de permanência em atividade no serviço público, na data do requerimento do benefício; 

e III - cessação do vínculo efetivo com o patrocinador. 

§ 1º O benefício referido no caput corresponderá a uma renda por prazo certo, em meses, correspondente 

à expectativa de sobrevivência do participante apurada, na data de sua concessão, a partir da tábua de 
mortalidade geral, segregada por sexo, adotada para o PLANO, cujo valor inicial será obtido de acordo 

com a seguinte fórmula: 

 RAN + AEAN 

 

Fator (Exp; i%) 

Onde: 

RAN = saldo da RAN apurado na data da concessão do benefício; 

AEAN = valor apurado na data de concessão do benefício pela aplicação da fórmula RANx(35/TC-1), 

destinado ao participante que esteja contemplado nos incisos III e IV do § 2º do art. 17 da Lei nº 
12.618/2012; 
TC = número de anos de contribuição exigido para a concessão do benefício de aposentadoria 
voluntária pelo RPPS de que trata o art. 40 da Constituição Federal; 

Fator (Exp; i%) = fator financeiro de conversão de saldo em renda, detalhado em nota técnica atuarial e 

apurado com base na taxa mensal equivalente à taxa de juros atuarial anual i% adotada para o PLANO e 

no prazo, em meses, tratado no § 1º. 

§ 2º O pagamento do benefício previsto no caput será mensal, efetuado até o 1º (primeiro) dia útil do 

mês subsequente ao da competência, e seu valor será recalculado anualmente, em função do saldo 
remanescente da respectiva RIBCN, considerando eventual saldo remanescente a título de AEAN, e do 

prazo restante, na forma do § 1º, tomando-se como referência os saldos apurados no mês de dezembro, 

passando a vigorar o novo valor do benefício no mês de janeiro do ano subsequente. 

§ 3º Na hipótese de o valor da renda mensal, calculada na forma do § 1º, ser inferior a 3 (três) URP’s, o 

participante poderá, ao seu critério, optar por receber o saldo integral da respectiva RIBCN em parcela 

única, quitando-se, assim, qualquer compromisso do PLANO para com o participante e seus 

beneficiários ou, na ausência destes, seus herdeiros legais. 

§ 4º Os valores correspondentes ao AEAN, se devidos, serão mantidos no FCBE e, transformados em 

cotas previdenciais na data da concessão do benefício, passarão a ser vertidos mensalmente à respectiva 
RIBCN, em montante necessário para a cobertura do valor da prestação mensal do benefício, após a 

integral utilização do saldo da RIBCN oriundo da RAN. 

§ 5º O participante remido e o participante autopatrocinado sem vínculo efetivo com o patrocinador não 
terão direito ao AEAN. 
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Seção II 

Do Benefício de Aposentadoria por Invalidez 
 

Art. 22. O benefício de aposentadoria por invalidez será concedido, mediante requerimento, ao 

participante patrocinado ou autopatrocinado, desde que a opção pelo autopatrocínio tenha sido 

efetuada por participante patrocinado, se concedida aposentadoria por invalidez no RGPS ou RPPS ou, 

se comprovada inexistência de vínculo com RGPS ou RPPS, mediante apresentação de laudo médico 

pericial que ateste a invalidez, desde que homologado pela Funpresp-Jud. 

§ 1º O benefício estabelecido no caput corresponderá a uma renda por prazo certo, em meses, 

correspondente à expectativa de sobrevivência do participante apurada, na data de concessão do 

benefício, a partir da tábua de mortalidade de inválidos adotada para o PLANO, cujo valor inicial 

será obtido de acordo com a seguinte fórmula: 

        RAN 

 

Fator (Exp; i%) 

Onde: 

RAN = saldo da RAN apurado na data da concessão do benefício; 

Fator (Exp; i%) = fator financeiro de conversão de saldo em renda, detalhado em nota técnica atuarial e 

apurado com base na taxa mensal equivalente à taxa de juros atuariais anual i% adotada para o PLANO 

e no prazo, em meses, tratado no § 1º. 

§ 2º O valor da renda mensal inicial, prevista no § 1º, não será inferior a 5% (cinco por cento) da 

remuneração de participação. 
§ 3º Na hipótese de o valor da renda mensal inicial, calculada na forma do § 1º, ser inferior a 3 (três) 

URP’s, o participante poderá, ao seu critério, optar por receber o saldo integral da respectiva RAN em 
parcela única, cessando todos os compromissos do PLANO para com o participante e seus beneficiários 

ou, na ausência destes, seus herdeiros legais. 

§ 4º No caso de prevalecer o valor mínimo referido no § 2º, a diferença entre o compromisso do PLANO 
relativo ao pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez, calculado atuarialmente, e o saldo 
da RAN apurado na data da concessão do benefício será suportado pelo FCBE, a título de Aporte 
Extraordinário por Concessão de Benefício de Aposentadoria por Invalidez - AEAI. 

§ 5º O pagamento do benefício previsto no caput será mensal, efetuado até o 1º (primeiro) dia útil do 

mês subsequente ao da competência, e seu valor será recalculado anualmente no mês de janeiro em 
função do saldo remanescente da respectiva RIBCI, considerando eventual saldo a título de AEAI e do 

prazo restante, na forma do § 1º, enquanto houver saldo na RIBCI ou no AEAI, tomando-se como 
referência os saldos apurados no mês de dezembro. 
§ 6º Os valores correspondentes ao AEAI, se devidos, serão transformados em cotas previdenciais na 

data da concessão do benefício, mantidos no FCBE e, após a integral utilização do saldo da RIBCI, 

passarão a ser vertidos mensalmente à respectiva RIBCI, em montante equivalente ao valor da prestação 
mensal do benefício. 

Seção III 

Do Benefício de Pensão por Morte do Participante Ativo 
 
Art. 23. O benefício de pensão por morte do participante ativo será concedido aos beneficiários do participante 

patrocinado ou autopatrocinado, desde que a opção pelo autopatrocínio tenha sido efetuada por participante 

patrocinado, se concedida pensão por morte no RGPS ou RPPS, ou ocorrido óbito do participante, se 
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comprovada inexistência de vínculo deste com o RGPS ou RPPS, ou se houver de acumulação de pensão civil 

pelo beneficiário. 

§ 1º O benefício previsto no caput poderá ser requerido a qualquer tempo, com efeitos financeiros a 

partir da data do requerimento ou do óbito, a critério dos beneficiários. 

§ 2º Concedido o benefício, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique redução do 

valor do benefício só produzirá efeitos financeiros a partir da data da nova concessão. 

§ 3º O benefício estabelecido no caput corresponderá a uma renda por prazo certo, em meses, 

correspondente ao maior tempo apurado para pagamento do benefício dentre os beneficiários 

habilitados, considerando-se: 

I - a expectativa de sobrevivência de cada beneficiário calculada na data de concessão do benefício 

a partir da tábua de mortalidade geral, segregada por sexo, adotada para o PLANO; 

II - a expectativa de sobrevivência de cada beneficiário inválido ou incapaz calculada na data de 

concessão do benefício a partir da tábua de mortalidade de inválidos adotada para o PLANO; e III - 

o tempo faltante para atingir a idade limite de 21 (vinte e um anos) anos, para filhos e enteados. 

§ 4º O valor inicial do benefício, observado o prazo apurado no § 3º, será obtido de acordo com a 

seguinte fórmula: 

        RAN 

 

Fator (Exp; i%) 

Onde: 

RAN = saldo da RAN apurado na data da concessão do benefício; 

Fator (Exp; i%) = fator financeiro de conversão de saldo em renda, detalhado em nota técnica atuarial e 

apurado com base na taxa mensal equivalente à taxa de juros atuariais anual i% adotada para o PLANO 

e no prazo apurado na forma do § 3º. 

§ 5º O valor total do benefício, previsto no § 4º, não será inferior a 5% (cinco por cento) da 

remuneração de participação. 
§ 6º No caso de prevalecer o valor mínimo referido no § 5º, a diferença entre o compromisso do PLANO 
relativo ao pagamento do benefício de pensão por morte de participante ativo, calculado 
atuarialmente, e o saldo da RAN apurado na data da concessão do benefício será suportado pelo FCBE, 
a título de Aporte Extraordinário por Concessão de Benefício de Pensão por Morte de Participante 
Ativo - AEMAt. 

§ 7º O pagamento do benefício previsto no caput será mensal, efetuado até o 1º (primeiro) dia útil do 

mês subsequente ao da competência, e seu valor será recalculado anualmente no mês de janeiro em 
função do saldo remanescente da respectiva RIBCMAt, considerando eventual saldo a título de 

AEMAt, e do prazo restante, na forma do § 3º, enquanto houver saldo na RIBCMAt ou no AEMAt, 

tomando-se como referência os saldos apurados no mês de dezembro. 
§ 8º Os valores correspondentes ao AEMAt, se devidos, serão transformados em cotas previdenciais na 

data da concessão do benefício, mantidos no FCBE e, após a integral utilização do saldo da RIBCMAt, 

passarão a ser vertidos mensalmente à respectiva RIBCMAt, em montante equivalente ao valor da 
prestação mensal do benefício. 
§ 9º O benefício previsto no caput, havendo mais de um habilitado, será rateado em partes iguais. 

§ 10. A parte daquele cujo direito ao benefício cessar será revertida em favor dos demais habilitados 

somente enquanto existir saldo na RIBCMAt. 
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Seção IV 

Benefício de Pensão por Morte do Participante Assistido 
 
Art. 24. O benefício de pensão por morte do participante assistido será concedido aos seus beneficiários, 

mediante requerimento com efeitos financeiros a partir da data do pedido ou do óbito, a critério dos 

beneficiários. 

§ 1º Concedido o benefício, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique redução do 

valor do benefício só produzirá efeitos financeiros a partir da data da nova concessão. 

§ 2º Por ocasião da concessão do benefício de que trata o caput: 

I - será revertido para a RIBCMAs o saldo da RIBCN ou da RIBCI, conforme o caso, do respectivo  

participante; 

II - será revertido para o AEMAs o saldo, se houver, do AEAN ou do AEAI, conforme o caso, do 

respectivo participante; e 

III - será calculada atuarialmente a diferença entre o montante dos compromissos do PLANO 

necessários ao pagamento do benefício de pensão por morte, levando-se em conta o prazo 

apurado conforme critério previsto no § 3º do art. 23 em relação aos beneficiários habilitados, e a 

soma dos saldos previstos nos incisos I e II, cujo resultado, se positivo, será aportado ao AEMAs a 

partir do FCBE. 

§ 3º O benefício previsto no caput: 

I - corresponderá a uma renda por prazo certo, cujo valor inicial será equivalente a 70% (setenta 

por cento) da última prestação mensal paga ao participante quando de sua morte, desde que não 

tenha ocorrido alteração dos integrantes do grupo familiar elencados no inciso I e II do art. 8° na 

forma prevista no § 6º; e 

II - será pago mensalmente, até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da competência, e 

seu valor será recalculado anualmente, no mês de janeiro em função do saldo remanescente da 

respectiva RIBCMAs, considerando eventual saldo a título de AEMAs, e do prazo restante, 

calculado na forma dos incisos do § 3º do art. 23, enquanto houver saldo na RIBCMAs ou no 

AEMAs, tomando-se como referência os saldos apurados no mês de dezembro do ano anterior. 

§ 4º O benefício previsto no caput, havendo mais de um habilitado, será rateado em partes iguais. 

§ 5º A parte daquele cujo direito ao benefício cessar será revertida em favor dos demais habilitados 

somente enquanto existir saldo na RIBCMAs. 

§ 6° Caso tenha ocorrido alteração dos integrantes do grupo familiar, elencados nos incisos I e II do 
art. 8º, existente no momento da concessão do benefício de aposentadoria do participante, o valor 
inicial do beneficio de pensão por morte do participante assistido será calculado atuarialmente e 
limitado ao percentual previsto no inciso I do § 3º. 

Seção V 
Do Benefício por Sobrevivência do Assistido 

 
Art. 25. O benefício por sobrevivência do assistido será concedido àquele que sobreviver após o prazo de 

pagamento do benefício de aposentadoria ou de pensão ou ao beneficiário de participante aposentado que 

faleceu em gozo do benefício por sobrevivência. 
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§ 1º O benefício previsto no caput: 

I - corresponderá a uma renda mensal vitalícia, custeada por parcela do FCBE, com valor inicial 

equivalente a 70% (setenta por cento) da última prestação mensal do benefício: 

a) de aposentadoria, no caso de concessão a participante assistido; 

b) de pensão por morte do participante ativo ou assistido, no caso de concessão a beneficiário 

assistido; e 

c) por sobrevivência, no caso de concessão a beneficiário de participante assistido, cujo falecimento 

tenha ocorrido durante o usufruto do beneficio por sobrevivência, desde que não tenha ocorrido 

alteração dos integrantes do grupo familiar elencados no inciso I e II do art. 8° na forma 

prevista no § 5º. 

II - será pago mensalmente, até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da competência, e 

será atualizado anualmente, no mês de janeiro, pelo índice do PLANO incidente sobre o valor do 

benefício vigente no mês de dezembro no ano anterior, passando a vigorar o novo valor do 

benefício no mês de janeiro. 

§ 2º No caso de concessão para beneficiário de participante aposentado que faleceu em gozo do 

benefício por sobrevivência, havendo mais de um beneficiário, o benefício será rateado em partes iguais. 

§ 3º Na hipótese de perda do direito ao benefício previsto no caput, a respectiva parcela individual não 

será revertida em favor dos beneficiários remanescentes, se houver. 

§ 4º O benefício por sobrevivência do assistido não será devido, em hipótese alguma, ao participante 

vinculado ou aos seus respectivos beneficiários. 

§ 5° Caso tenha ocorrido alteração dos integrantes do grupo familiar, elencados nos incisos I e II do 

art. 8º, existente no momento da concessão do benefício de aposentadoria do participante, o valor 

inicial do benefício por sobrevivência será calculado atuarialmente e limitado ao percentual previsto 

no inciso I do § 1º. 

Seção VI 

Do Benefício Suplementar 
 
Art. 26. O benefício suplementar será concedido aos participantes, exceto assistidos, ou aos respectivos 
beneficiários, com efeitos financeiros a partir da data do requerimento, desde que haja saldo na respectiva RAS 

e sejam atendidas as seguintes condições: 

I - para o participante, desde que ocorrida a cessação do vínculo efetivo com o patrocinador: 

a) concessão de aposentadoria pelo PLANO; ou 

b) cumprimento de todos os requisitos para a concessão de aposentadoria no RGPS ou no RPPS ou, 

em caso de comprovada inexistência de vínculo com o RGPS ou RPPS, tenha completado 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 

II - para o beneficiário: a concessão de pensão por morte no RGPS ou no RPPS ou óbito do 

participante, se comprovada inexistência de vínculo deste com o RGPS ou RPPS. 
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§ 1º O benefício estabelecido no caput corresponderá a uma renda por prazo certo, calculada na data da 

concessão, cujo valor inicial será igual: 

I - ao do benefício suplementar percebido pelo participante na ocasião do seu falecimento, 

quando se tratar de concessão aos beneficiários de participante assistido, a ser pago pelo restante do 

prazo escolhido originalmente pelo participante; ou 

II - ao apurado de acordo com a seguinte fórmula, quando se tratar de concessão ao participante ou 

ao beneficiário em caso de morte do participante ativo: 

RAS * (1 - k%) 

 

 Fator (x; i%) 

Onde: 

RAS = saldo da RAS apurado na data da concessão do benefício, acrescido da reversão integral de 
eventual saldo existente na RAN, em se tratando de participante vinculado; 

K% = percentual escolhido pelo participante ou pelos beneficiários no momento da concessão, limitado a 

25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o saldo da RAS, cujo valor resultante lhe será pago à 

vista; 

Fator (x;i%) = fator financeiro de conversão de saldo em renda, detalhado em nota técnica atuarial e 

apurado com base na taxa mensal equivalente à taxa de juros atuarial anual i% adotada para o PLANO e 

no prazo, em meses, a ser definido pelo participante ou pelos beneficiários, conforme o caso, de no 
mínimo 60 (sessenta) meses e no máximo 480 (quatrocentos e oitenta) meses. 
§ 2º O pagamento do benefício previsto no caput será mensal, efetuado até o 1º (primeiro) dia útil do 

mês subsequente ao da competência, e será recalculado anualmente no mês de janeiro, em função do 
respectivo saldo da RIBCS apurado no mês de dezembro do ano anterior e do prazo remanescente, 
passando a vigorar o novo valor do benefício no mês de janeiro. 

§ 3º O benefício previsto no caput, havendo mais de um habilitado, será rateado em partes iguais. 

§ 4º A parte daquele cujo direito ao benefício cessar será revertida em favor dos demais habilitados 

somente enquanto existir saldo na RIBCS. 

CAPÍTULO IX 
DOS INSTITUTOS 

Seção I 

Das Disposições Comuns 
 
Art. 27. Desde que preenchidos os respectivos requisitos, o participante patrocinado, vinculado ou 

autopatrocinado poderá optar por um dos seguintes institutos: 

I - autopatrocínio; 

II - benefício proporcional diferido; 

III - portabilidade; ouIV - resgate. 
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§ 1º A Funpresp-Jud fornecerá ao participante extrato para fins da opção prevista no caput, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo 

efetivo com o patrocinador ou da data do requerimento protocolado pelo participante perante a 
Funpresp-Jud, contendo as informações exigidas pelas normas em vigor. 
§ 2º Após o recebimento do extrato previsto no § 1º, o participante terá o prazo de até 30 (trinta) dias 
para optar pelo autopatrocínio, pelo benefício proporcional diferido, pela portabilidade ou pelo 
resgate, mediante protocolo do termo de opção formalizado junto à Funpresp-Jud. 
§ 3º O participante que não optar no prazo previsto no § 2º terá presumida a sua opção pelo benefício 

proporcional diferido, desde que atendidas as condições previstas no PLANO para esse instituto. 

§ 4º Caso o participante não atenda às condições exigidas para se habilitar ao benefício proporcional 
diferido, na forma prevista no art. 29, será aplicada a opção pelo resgate, cujo pagamento do valor 

correspondente deverá ser formalmente requerido pelo participante ou, em caso de sua morte, por seus 

beneficiários ou herdeiros legais. 

§ 5º Na hipótese de questionamento pelo participante das informações constantes do extrato previsto no 

§ 1º, o prazo para opção previsto no § 2º será suspenso até que sejam prestados os esclarecimentos, em 

até 15 (quinze) dias úteis, contados do protocolo do pedido na Funpresp-Jud. 

Seção II 

Do Autopatrocínio 
Art. 28. Em caso de perda parcial ou total de sua base de contribuição, o participante poderá optar 
expressamente pelo autopatrocínio com o objetivo de perceber benefícios em nível correspondente àquela base 

de contribuição ou em outro nível, a sua escolha, nos termos deste Regulamento. 

§ 1º Caso a opção pelo autopatrocínio tenha decorrido de perda: 

I - parcial da base de contribuição, o participante assumirá a parte de sua contribuição e a do 

patrocinador, se for o caso, calculada sobre a diferença entre a remuneração de participação 

observada no mês anterior ao da referida perda e a nova remuneração de participação; 

II - total da base de contribuição com manutenção de vínculo efetivo com o patrocinador, o 

participante assumirá a totalidade de sua contribuição e a do patrocinador, se for o caso; ou 

III - total da base de contribuição com cessação do vínculo efetivo com o patrocinador, o parti-

cipante assumirá a totalidade de sua contribuição e a do patrocinador, se for o caso, calculada 

sobre a remuneração de participação observada no mês anterior ao da referida perda, observado o 

prazo previsto nos parágrafos do art. 27. 

§ 2º A opção prevista nos incisos I e II do § 1º deverá ser apresentada pelo participante no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da data da perda parcial ou total da base de contribuição. 
§ 3º Para efetivação da opção pelo autopatrocínio, o participante deverá recolher à Funpresp-Jud, até o 

dia 10 (dez) do mês subsequente ao da referida opção, todas as contribuições em atraso. 

§ 4º Considera-se como data de início do autopatrocínio o dia da perda total ou parcial da base de 

contribuição. 
§ 5º A opção pelo autopatrocínio não impede o posterior exercício do benefício proporcional diferido, 
do resgate ou da portabilidade, observadas as disposições contidas neste Regulamento aplicáveis a 
cada instituto. 
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Seção III 

Do Benefício Proporcional Diferido 
Art. 29. O participante patrocinado, vinculado ou autopatrocinado poderá optar por interromper o pagamento 
da respectiva contribuição normal ou contribuição vinculada, conforme o caso, tornando-se participante 

remido, desde que, cumulativamente: 

I - tenha cessado o vínculo efetivo com o patrocinador; 

II - esteja inscrito no PLANO há, pelo menos, 6 (seis) meses ininterruptos; e 

III - não tenha preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício de aposentadoria normal ou 

benefício suplementar. 

§ 1º A opção pelo benefício proporcional diferido implicará, a partir da data do requerimento, o 

pagamento da contribuição administrativa, em percentual definido no plano de custeio anual, que deverá 

ser recolhida pelo participante até o dia 10 (dez) do mês posterior ao de sua competência. 

§ 2º O participante remido poderá autorizar o desconto da contribuição administrativa diretamente do 
saldo da respectiva RAN ou da RAS, conforme o caso, de acordo com as regras e procedimentos 
aprovados pelo Conselho Deliberativo da Funpresp-Jud. 

§ 3º Na hipótese prevista no § 3º do art. 27, o desconto da contribuição administrativa será realizado 

diretamente do saldo da respectiva RAN ou da RAS, conforme o caso, salvo manifestação expressa do 

participante pelo recolhimento na forma do § 1º. 

§ 4º O participante remido que mantinha a condição de participante patrocinado ou vinculado antes da 

opção pelo benefício proporcional diferido manterá o direito ao benefício de aposentadoria normal 
e/ou benefício suplementar, conforme o caso, quando cumpridos os respectivos requisitos de 

elegibilidade. 

§ 5º No caso de invalidez do participante remido, o saldo da RAN e/ou da RAS lhe será pago em parcela 

única, cessando todos os compromissos do PLANO para com o participante e seus beneficiários ou, na 
ausência destes, seus herdeiros legais. 
§ 6º No caso de falecimento do participante remido, o saldo da RAN e/ou da RAS será pago em parcela 

única aos seus beneficiários, cessando todos os compromissos do PLANO para com o participante e 

seus beneficiários ou, na ausência destes, seus herdeiros legais. 

§ 7º Na hipótese de falecimento do participante assistido, oriundo da condição de participante remido, o 
saldo remanescente da RIBCN, se houver, e/ou da RIBCS será pago, em parcela única, aos seus 

beneficiários, cessando todos os compromissos do PLANO para com o participante e seus beneficiários 

ou, na ausência destes, seus herdeiros legais. 

§ 8º Os saldos acumulados na RAN e/ou na RAS, até a data da opção pelo benefício proporcional 

diferido, acrescidos de eventuais aportes de contribuições facultativas realizados no decorrer do 
período de diferimento, comporão os recursos garantidores do benefício correspondente, que serão 

calculados na data do requerimento do participante, observado o disposto nos §§ 1º a 3º, e atualizados 
durante o período do diferimento pela variação da cota previdencial do PLANO. 
§ 9º A opção pelo benefício proporcional diferido não impede a posterior opção pelo resgate ou 

portabilidade, observadas as disposições contidas neste Regulamento aplicáveis a cada instituto. 
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Seção IV 

Da Portabilidade 
Art. 30. O participante, exceto o assistido, poderá exercer a portabilidade de seu direito acumulado para outro 
plano de benefícios operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a 

operar plano de benefícios de caráter previdenciário, desde que, cumulativamente: 

I - tenha cessado o vínculo efetivo com o patrocinador; 

II - esteja vinculado ao PLANO há, pelo menos, 6 (seis) meses ininterruptos; e 

III - não esteja em gozo de qualquer benefício previsto neste Regulamento, exceto se já for beneficiário do 

benefício de pensão por morte. 

§ 1º Os recursos portados de outro plano de benefícios de previdência complementar não se sujeitam à carência 

prevista no inciso II do caput. 

§ 2º Será considerado direito acumulado para fins de portabilidade o somatório dos saldos da RAN e/ou da RAS, 
apurados na data da cessação das contribuições para o PLANO. 
§ 3º Na hipótese de portabilidade após opção pelo benefício proporcional diferido e antes da concessão do 
benefício de aposentadoria normal ou do benefício suplementar, conforme o caso, o direito acumulado 
consistirá nos saldos da RAN e/ou da RAS, apurados na data do protocolo na Funpresp-Jud do termo de opção 
pela portabilidade. 

§ 4º O direito acumulado, apurado nos termos deste artigo, será obtido com base na quantidade de cotas 
existentes, que serão convertidas em moeda corrente com base no valor da última cota previdencial 
disponível. 
§ 5º Após o recebimento do termo de opção, a Funpresp-Jud elaborará o termo de portabilidade, contendo todas 
as informações exigidas pela legislação aplicável, e terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para encaminhá-lo à 

entidade que administra o plano de benefícios receptor. 

§ 6º A transferência do direito acumulado dar-se-á em moeda corrente nacional, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente à data do protocolo do termo de portabilidade na entidade receptora, atendidas as condições 
previstas neste Regulamento e na legislação aplicável. 
§ 7º A portabilidade não caracteriza resgate, sendo vedado que os recursos financeiros correspondentes 

transitem, sob qualquer forma, pelos participantes do PLANO. 

§ 8º A opção pela portabilidade é direito inalienável do participante, vedada sua cessão sob qualquer forma, e 

será exercida em caráter irrevogável e irretratável, cessando, com a transferência dos recursos financeiros para a 

entidade receptora, todos os compromissos do PLANO para com o participante e seus beneficiários ou, na 

ausência destes, seus herdeiros legais. 

§ 9º O PLANO poderá receber recursos portados de outras entidades de previdência complementar ou de 
sociedade seguradora autorizada a operar plano de benefícios de caráter previdenciário, desde que observado 

o disposto neste Regulamento e na legislação aplicável. 

§ 10. Os recursos portados de outras entidades de previdência complementar ou de sociedade seguradora 
autorizada a operar plano de benefícios de caráter previdenciário serão mantidos em separado e alocados para 

formação da: 

I - CRPA, que integra a RAS, se oriundos de EAPC e/ou de sociedade seguradoraautorizada a operar 

plano de benefícios de caráter previdenciário; ou 

II - CRPF, que integra a RAS, se oriundos de EFPC. 
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Seção V 

Do Resgate 
Art. 31. O participante, exceto o assistido, poderá optar pelo instituto do resgate, desde 

que, cumulativamente: 

I - tenha cessado o vínculo efetivo com o patrocinador; e 

II - não esteja em gozo de qualquer benefício previsto neste Regulamento, exceto se já for beneficiário do 

benefício de pensão por morte. 

§ 1º Os recursos a serem resgatados correspondem ao somatório dos saldos das seguintes contas: 

I - CPART, que integra a RAN; 

II - CCV, CCF e CRPA, que integram a RAS, observado o disposto no § 2º quanto à CRPA; e 

III - CPATR, que integra a RAN, em parcela resultante da aplicação do percentual sobre o seu saldo, 

conforme tabela a seguir: 

Tempo de vínculo com o PLANO % do saldo 

menos de 3 anos 10% 

a partir de 3 anos 20% 

a partir de 6 anos 30% 

a partir de 9 anos 40% 

a partir de 12 anos 50% 

a partir de 15 anos 60% 

a partir de 18 anos 70% 

a partir de 21 anos 80% 

a partir de 24 anos 90% 

§ 2º É facultado o resgate de valores portados constituídos em plano de previdência complementar 

administrado por EAPC ou sociedade seguradora autorizada a operar plano de benefícios de caráter 
previdenciário, acumulados na respectiva CRPA. 

§ 3º É vedado o resgate de valores portados constituídos em plano de previdência complementar 

administrado por EFPC, acumulados na respectiva CRPF. 
§ 4º O participante poderá formalizar opção pela manutenção no PLANO do saldo da conta referida no § 

2º e/ou no § 3º, hipótese na qual será considerado participante remido. 

§ 5º O valor correspondente ao resgate, conforme descrito no § 1º, será obtido com base na quantidade 
de cotas existentes, que serão convertidas em moeda corrente com base no valor da última cota 
previdencial disponível. 
§ 6º Por ocasião do pagamento do valor correspondente ao resgate, serão efetuados os descontos legais e os 
decorrentes de decisões judiciais. 
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§ 7º É facultado ao participante optar pelo recebimento do resgate em parcela única ou em até 12 (doze) parcelas 
mensais e consecutivas, atualizadas pela variação da cota previdencial do PLANO verificada entre a data do 

cálculo e a dos respectivos pagamentos. 

§ 8º O pagamento da parcela única ou da primeira parcela mensal será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar 
da data de protocolo do termo de opção pelo resgate. 
§ 9º Uma vez exercido o resgate, cessará todos os compromissos do PLANO para com o participante e seus 

beneficiários ou, na ausência destes, seus herdeiros legais, exceto quanto às prestações vincendas, no caso de 
opção pelo pagamento parcelado, e/ou aos eventuais recursos oriundos de portabilidade não resgatados. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 32. Ao assistido em gozo de quaisquer dos benefícios previstos neste Regulamento será assegurado o pagamento do 
abono anual, no mês de dezembro de cada ano. 

Parágrafo único. O abono anual previsto no caput corresponde a 1/12 (um doze avos) do valor do benefício 
devido no mês de dezembro, por mês de efetivo recebimento do benefício no respectivo ano, considerando 

como mês integral a fração superior a 14 (quatorze) dias. 

Art. 33. Em caso de morte do participante, ativo ou assistido, sem que existam beneficiários, o saldo existente em sua 
reserva individual poderá ser pago, na devida proporção, aos seus herdeiros legais, mediante determinação judicial ou 
escritura pública de inventário e partilha. 

Art. 34. Verificado erro no valor de benefício pago, a Funpresp-Jud, após notificação do interessado, fará o devido acerto, 

pagando ou reavendo, conforme o caso, a diferença, e podendo, na última hipótese, reter, nas prestações subsequentes, no 

máximo 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício, até completar a compensação. 
Parágrafo único. Fica assegurado ao assistido o prazo de 15 (quinze) dias, contados 

do recebimento da notificação, para apresentação de contestação, que poderá ser recebida com efeito suspensivo. 
 

Art. 35. O direito ao benefício e às prestações correspondentes não poderá ser transferido, cedido ou 
dado em garantia. 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 36. As hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adotadas pelo PLANO deverão ser reanalisadas 

na avaliação atuarial anual, com a finalidade de aferir sua adequabilidade ao grupo de participantes, assistidos e 

beneficiários. 

Art. 37. A Funpresp-Jud poderá, mediante licitação, contratar coberturas para os benefícios não programados, 
decorrentes de morte, invalidez ou sobrevivência. 

Art. 38. Quaisquer alterações no presente Regulamento deverão observar o disposto no inciso I do § 4º do art. 19 da Lei nº 
12.618/2012. 
Art. 39. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Funpresp- Jud. 

Art. 40. Este Regulamento entrará em vigor a partir da data da publicação da autorização de sua aplicação pelo órgão 

fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. 
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Regulamento do Plano Executivo Federal 
 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Executivo (Funpresp-Exe) 

 
 

CNPB nº 2013.0003-83  
 

Proposta aprovada na 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, de 27/09/2013, através da Resolução nº 16 e aprovada pela 
Portaria PREVIC nº 317, de 25/06/2014, publicada no DOU de 26/06/2014, promovendo alterações no Regulamento do Plano 

Executivo Federal, que havia sido anteriormente aprovado pela Portaria PREVIC nº 44, de 31/01/2013 
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Capítulo I 
DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

 
Art. 1. O presente Regulamento tem por finalidade dispor sobre o plano de benefícios previdenciários denominado Plano Executivo 
Federal, doravante designado Plano, estruturado na modalidade de contribuição definida, destinado aos servidores públicos titulares 
de cargo efetivo do Poder Executivo Federal e seus respectivos beneficiários. 
Parágrafo único. O Plano deverá ser executado de acordo com legislação aplicável e as deliberações do Conselho Deliberativo da 
Entidade, observadas as disposições estatutárias e do convênio de adesão firmado entre os Patrocinadores e a Entidade. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES 

 
Art. 2. Para os fins deste Regulamento, as expressões, palavras, abreviações ou siglas a seguir indicadas deverão ser grafadas com a 
primeira letra maiúscula e correspondem aos seguintes significados: 
 
I - ASSISTIDO: O Participante ou o seu Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. 
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II - ATUÁRIO: Profissional legalmente habilitado, graduado em Ciências Atuariais em curso reconhecido pelo Ministério da Educação, 
ou pessoa jurídica sob a responsabilidade daquele profissional que tenha como objeto social a execução de serviços atuariais, a quem 
compete privativamente, no âmbito de sua especialidade, a elaboração dos planos técnicos, a avaliação de riscos, a fixação de 
contribuições e indenizações e a avaliação das reservas matemáticas das entidades fechadas de previdência complementar. 
 
III - AVALIAÇÃO ATUARIAL: Estudo técnico desenvolvido por atuário, tendo por base a massa de Participantes, de Assistidos e de 
Beneficiários do plano de benefícios, admitidas hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, com o objetivo 
principal de dimensionar os compromissos do plano de benefícios, estabelecer o plano de custeio de forma a manter o equilíbrio e a 
solvência atuarial e definir o montante das provisões matemáticas e fundos previdenciais. 
 
IV - BASE DE CONTRIBUIÇÃO: Subsídio ou vencimento do servidor no cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas as vantagens previstas na legislação 
aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social da União, podendo o participante optar pela inclusão de parcelas remuneratórias 
percebidas em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 
 
V - BENEFICIÁRIO: Dependente do Participante para fins de recebimento dos benefícios previstos neste Regulamento, desde que seja 
reconhecido como dependente 3 no RPPS ou, caso o Participante não mais esteja vinculado ao RPPS, atenda as condições de 
reconhecimento como dependente no RPPS. 
 
VI - BENEFICIÁRIO ASSISTIDO: Beneficiário em gozo de benefícios de prestação continuada. 
 
VII - BENEFÍCIO NÃO PROGRAMADO: Benefício de caráter previdenciário cuja concessão depende da ocorrência de eventos não 
previsíveis, como a morte, a invalidez ou a sobrevivência. 
 
VIII - BENEFÍCIO PROGRAMADO: Benefício de caráter previdenciário cuja concessão decorre de eventos previsíveis estabelecidos 
neste Regulamento. 
 
IX - CONTA INDIVIDUAL: Conta individualmente mantida no Plano para cada Participante, onde serão alocadas as cotas, 
indispensáveis à formação da reserva garantidora dos benefícios previstos neste Regulamento. 
 
X - CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA: Contribuição, ou parcela de contribuição, devida por Patrocinadores, Participantes e Assistidos, 
em montantes definidos no Plano de Custeio, destinada ao custeio das despesas administrativas da Entidade. 
 
XI - CONTRIBUIÇÃO ALTERNATIVA: Contribuição realizada pelo Participante Ativo Alternativo, de caráter obrigatório, destinada à 
constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios. 
 
XII - CONTRIBUIÇÃO BÁSICA: Contribuição realizada pelo Patrocinador, pelo Participante Ativo Normal e pelo Participante 
Autopatrocinado de caráter obrigatório, destinada à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios. 
 
XIII - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA: Modalidade deste plano de benefícios, em que os benefícios programados têm seu valor 
permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do Participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, 
considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos. 
 
XIV - CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA: Contribuição realizada pelo Participante Ativo Normal, pelo Participante Ativo Alternativo, pelo 
Participante Autopatrocinado ou pelo Participante Vinculado, de forma voluntária, sem contrapartida do Patrocinador, nos termos da 
Seção I do Capítulo V. 
 
XV - ENTIDADE: A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo – Funpresp-Exe, entidade 
fechada de previdência complementar estruturada na forma de fundação de natureza pública, com personalidade jurídica de direito 
privado e autonomia administrativa, financeira e gerencial. 
 
XVI - FCBE: Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, de natureza coletiva, para cobertura dos benefícios não programados e 
dos aportes extraordinários, nos termos do Capítulo VI. 4 
XVII - FUNDO PREVIDENCIAL: Valor definido por ocasião da avaliação atuarial anual, com objetivos específicos e segregados das 
provisões matemáticas, devidamente justificado, com apresentação da metodologia de cálculo pelo atuário do Plano na Nota Técnica 
Atuarial. 
 
XVIII - ÍNDICE DO PLANO: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo. 
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XIX - INSTITUTOS: São os relativos ao Autopatrocínio, ao Benefício Proporcional Diferido – BPD, à Portabilidade e ao Resgate, 
referidos no Capítulo IX. 
 
XX - NOTA TÉCNICA ATUARIAL: Documento técnico elaborado por Atuário contendo as expressões de cálculo das provisões, reservas 
e fundos de natureza atuarial, contribuições e metodologia de cálculo para apuração de perdas e ganhos atuariais, de acordo com as 
hipóteses biométricas, demográficas, financeiras e econômicas, modalidade dos benefícios constantes do Regulamento, métodos 
atuariais e metodologia de cálculo. 
 
XX-A - PARCELA ADICIONAL DE RISCO: Cobertura facultativa para os riscos 
de invalidez e morte custeada individualmente pelo Participante Alternativo 
contratada junto à sociedade seguradora de acordo com o Termo de Repasse de 
Risco. 
 
XXI - PARTICIPANTE: Pessoa física que aderir e permanecer filiada ao Plano, podendo estar enquadrada em diversas situações, 
conforme definido na Seção II do Capítulo III. 
 
XXII - PARTICIPANTE ASSISTIDO: Participante em gozo de benefício de prestação continuada. 
 
XXIII - PATROCINADOR: Os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações do Poder Executivo Federal, conforme 
previsto na Seção I do Capítulo III. 
 
XXIV - PERFIS DE INVESTIMENTOS: Ferramenta de gestão de recursos previdenciários que permite ao Participante optar, sob o seu 
inteiro risco e sob a sua exclusiva responsabilidade, por uma das Carteiras de Investimentos do Plano disponibilizadas pela Entidade 
para a aplicação dos recursos alocados nas suas respectivas Contas Individuais, nos termos do Capítulo VII. 
 
XXV - PLANO DE CUSTEIO: Documento elaborado, com periodicidade mínima anual, pelo Atuário responsável pelo Plano e aprovado 
pelo Conselho Deliberativo da Entidade, no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário à constituição das suas reservas 
garantidoras de benefícios, fundos e provisões, e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo 
órgão regulador e fiscalizador e por este Regulamento e divulgado aos participantes, assistidos e beneficiários. 
 
XXVI - PREVIC: Superintendência Nacional de Previdência Complementar, autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da 
Previdência Social, responsável pela fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e 
pela execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência 
complementar. 5 
 
XXVII - PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER: Corresponde ao valor atual dos compromissos relativos a benefícios 
ainda não concedidos, destinado aos Participantes que ainda não entraram em gozo de benefício pelo Plano. 
 
XXVIII - PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS: Corresponde ao valor atual dos compromissos relativos a benefícios 
já concedidos aos Assistidos. 
 
XXIX - RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS: Retorno líquido auferido com a aplicação dos ativos financeiros do Plano, 
deduzidos dos custos com tributos e com as despesas realizadas para a execução desses investimentos, na forma da Política de 
Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade. 
 
XXX - RGPS: Regime Geral de Previdência Social. 
 
XXXI - RPPS: Regime Próprio de Previdência Social. 
 
XXXII - SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO: Valor sobre o qual incidem contribuições para o Plano, na forma definida no Capítulo IV. 
 
XXXIII - TAXA DE CARREGAMENTO: Taxa incidente sobre a Contribuição Básica e sobre a Contribuição Alternativa destinada ao 
custeio das despesas administrativas da Entidade. 
 
XXXIV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Taxa incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, inclusive sobre o saldo das 
contas de natureza individual, destinada ao custeio das despesas administrativas da Entidade. 
 
XXXIV-A - TERMO DE REPASSE DE RISCO: Contrato firmado entre a 
Entidade e a sociedade seguradora que disciplinará as questões relativas aos riscos 
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repassados para a seguradora. 
 
XXXV - TETO DO RGPS: Limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, aplicável às aposentadorias e pensões a serem 
concedidas pelo RPPS. 
 
XXXVI - URP: Unidade de Referência do Plano, correspondente a R$ 100,00 (cem reais) na data de início de operação do Plano, 
devendo ser atualizada anualmente, no mês de dezembro, pelo Índice do Plano. 
 
XXXVII - VÍNCULO FUNCIONAL: Vínculo estatutário existente entre o servidor público titular de cargo efetivo e algum dos 
Patrocinadores da Entidade. 
 

CAPÍTULO III 
DOS MEMBROS DO PLANO 

 
Art. 3. São membros do Plano: 
I - Patrocinadores; 
II - Participantes, Assistidos e Beneficiários.  
 

SEÇÃO I 
DOS PATROCINADORES 

 
Art. 4. São Patrocinadores do Plano os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações do Poder Executivo Federal. 
§ 1º. A adesão de Patrocinador ao Plano dar-se-á por meio de convênio de adesão, firmado entre o Poder Executivo Federal e a 
Entidade, desde que prevista no estatuto da Entidade e autorizada pela Previc. 
§ 2º. Os termos do convênio de adesão em nenhuma hipótese contrariarão as premissas e limites fixados neste Regulamento. 
 

SEÇÃO II 
DOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E BENEFICIÁRIOS 

 
Art. 5. Os Participantes do Plano são classificados em: 
I - Participante Ativo Normal: o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações 
do Poder Executivo Federal que aderir ao Plano e se encontrar nas seguintes situações: 
a) esteja submetido ao Teto do RGPS; e 
b) possua Base de Contribuição superior ao Teto do RGPS. 
II - Participante Ativo Alternativo: o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos da administração direta, autarquias e 
fundações do Poder Executivo Federal que aderir ao Plano e se encontrar em pelo menos uma das seguintes situações: 
a) não esteja submetido ao Teto do RGPS; ou 
b) possua Base de Contribuição igual ou inferior ao Teto do RGPS. 
III - Participante Autopatrocinado: o Participante Ativo Normal ou o Participante Ativo Alternativo que optar pelo instituto do 
Autopatrocínio, nos termos da Seção II do Capítulo IX, em razão de perda parcial ou total de sua remuneração, inclusive pela perda 
do Vínculo Funcional. 
IV - Participante Vinculado: o Participante Ativo Normal ou o Participante Ativo Alternativo que optar pelo instituto do Benefício 
Proporcional Diferido, nos termos da Seção III do Capítulo IX, em razão da perda do vínculo funcional. 
V - Participante Assistido: o Participante em gozo de benefício de prestação continuada. 7 
 
§ 1. A inscrição do Participante no Plano será realizada por meio do preenchimento e assinatura de formulário próprio, ocasião na 
qual serão disponibilizadas ao Participante cópias do estatuto da Entidade e do presente Regulamento, assim como outros 
documentos previstos na legislação vigente. 
 
§ 2. A inscrição de que trata o § 1° deste artigo terá efeitos a partir da data do protocolo na unidade de recursos humanos do 
Patrocinador ou diretamente na Entidade, caso o Participante já esteja no exercício do cargo, ou, caso contrário, na data em que o 
Participante entrar em exercício do cargo. 
 
§ 3. O Participante Ativo Normal ou o Participante Ativo Alternativo cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista, com 
ou sem ônus para o Patrocinador, permanecerá filiado ao Plano, mantendo-se inalterada a responsabilidade do Patrocinador pelo 
recolhimento à Entidade das contribuições do Participante e, no caso de Participante Ativo Normal, também das contribuições do 
Patrocinador. 
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§ 4. Quando a cessão de que trata o § 3º deste artigo se der sem ônus para o Patrocinador, este adotará as medidas necessárias para 
ser ressarcido pelo cessionário e para que o cessionário efetue os descontos das contribuições do Participante incidentes sobre a sua 
respectiva remuneração. 
 
§ 5. O Participante Ativo Normal ou o Participante Ativo Alternativo afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo, com 
direito à remuneração, permanecerá filiado ao Plano, mantendo-se inalterada a responsabilidade do Patrocinador pelo recolhimento 
à Entidade das contribuições do Participante e, no caso de Participante Ativo Normal, também das contribuições do Patrocinador. 
 
§ 6. O Participante Ativo Normal afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo, sem direito à remuneração, poderá 
permanecer filiado ao Plano, desde que mantenha o aporte da sua contribuição e da contribuição de responsabilidade do respectivo 
Patrocinador, através do instituto do Autopatrocínio, nos termos da Seção II do Capítulo IX. 
 
§ 7. O Participante Ativo Alternativo afastado ou licenciado temporariamente do cargo efetivo, sem direito à remuneração, poderá 
permanecer filiado ao Plano, desde que mantenha o aporte da sua contribuição, através do instituto do Autopatrocínio, nos termos 
da Seção II do Capítulo IX. 
 
§ 8. Terá a sua filiação ao Plano cancelada o Participante que: 
I - falecer; 
II - requerer o cancelamento, ocasião na qual será considerado ex-Participante do Plano e lhe será assegurado o valor equivalente ao 
instituto do Resgate na data em que ocorrer a perda do Vínculo Funcional; 8 
III - na qualidade de Participante Ativo Normal ou Participante Ativo Alternativo afastado ou licenciado temporariamente do cargo 
efetivo, sem direito à remuneração, não optar pelo instituto do Autopatrocínio, nos termos dos §§ 6° e 7° deste artigo, ocasião na 
qual será considerado ex-Participante do Plano e lhe será assegurado o valor equivalente ao instituto do Resgate na data em que 
ocorrer a perda do Vínculo Funcional. 
IV - na qualidade de Participante Ativo Normal ou Participante Ativo Alternativo, perder o Vínculo Funcional e optar pelo institutos da 
Portabilidade ou do Resgate, observado, neste último caso, o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33; 
V - na qualidade de Participante Autopatrocinado, formalizar a desistência do instituto do Autopatrocínio e optar pelos institutos da 
Portabilidade ou do Resgate, observado, neste último caso, o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33; 
VI - na qualidade de Participante Vinculado, formalizar a desistência do instituto do Benefício Proporcional Diferido e optar pelos 
institutos da Portabilidade ou do Resgate, observado, neste último caso, o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33; 
VII - na qualidade de Participante Autopatrocinado ou de Participante Vinculado, deixar de aportar a sua contribuição mensal por 3 
(três) meses consecutivos e não atender à notificação prevista no § 9° deste artigo, sendo-lhe assegurado o valor equivalente ao 
instituto do Resgate na data em que ocorrer a perda do Vínculo Funcional. 
 
§ 9. O Participante Autopatrocinado e o Participante Vinculado que deixar de recolher as contribuições no prazo devido, depois de 
notificado pela Entidade, terá um prazo de 30 (trinta) dias para pagar o débito, contados a partir da data do recebimento da 
notificação. 
 
Art. 6. São Assistidos do Plano os Participantes ou os seus Beneficiários em gozo de benefício de prestação continuada. 
 
Art. 7. São beneficiários do Plano os dependentes do Participante para fins de recebimento dos benefícios previstos neste 
Regulamento, desde que sejam reconhecidos como dependentes no RPPS ou, caso o Participante não mais esteja vinculado ao RPPS, 
atendam as condições de reconhecimento como dependentes no RPPS. 
Parágrafo Único. Perderá a condição de Beneficiário do Plano aquele que: 
I - falecer; ou 
II - perder a condição de dependente do Participante no RPPS ou, caso o Participante não mais esteja vinculado ao RPPS, deixar de 
preencher as condições para ser reconhecido como dependente no RPPS. 
 

SEÇÃO III 
DAS TRANSIÇÕES ENTRE AS CATEGORIAS DE PARTICIPANTES 9 

 
Art. 8. O Participante Ativo Normal poderá vir a se tornar: 
I - Participante Ativo Alternativo, no caso de redução da sua Base de Contribuição a um nível igual ou inferior ao Teto do RGPS e não 
opção pelo instituto do Autopatrocínio, previsto na Seção II do Capítulo IX, a fim de recompor o seu Salário de Participação ao nível 
anterior ao da perda de remuneração; 
II - Participante Autopatrocinado, no caso de perda parcial ou total de sua remuneração, inclusive pela perda do vínculo funcional e 
opção pelo instituto do Autopatrocínio, nos termos da Seção II do Capítulo IX; 
III - Participante Vinculado, no caso de perda do vínculo funcional e opção pelo instituto do Benefício Proporcional Diferido, nos 
termos da Seção III do Capítulo IX; ou 
IV - Participante Assistido, no caso de concessão da Aposentadoria Normal ou da Aposentadoria por Invalidez, nos termos das seções 



 

390 

 

I e II do Capítulo VIII, respectivamente. 
 
Art. 9. O Participante Ativo Alternativo poderá vir a se tornar: 
I - Participante Ativo Normal, no caso de estar submetido ao Teto do RGPS e a sua Base de Contribuição aumentar a um nível superior 
ao Teto do RGPS; 
II - Participante Autopatrocinado, no caso de perda do Vínculo Funcional e opção pelo instituto do Autopatrocínio, nos termos da 
Seção II do Capítulo IX; 
III - Participante Vinculado, no caso de perda do Vínculo Funcional e opção pelo instituto do Benefício Proporcional Diferido, nos 
termos da Seção III do Capítulo IX; ou 
IV - Participante Assistido, no caso de concessão do Benefício Suplementar, nos termos da Seção VI do Capítulo VIII. 
 
Art. 10. O Participante Autopatrocinado poderá vir a se tornar: 
I - Participante Ativo Normal, no caso de recomposição parcial ou total de sua remuneração, inclusive pela formação de novo vínculo 
funcional, cuja Base de Contribuição seja superior ao Teto do RGPS e opção por essa condição, através de formulário próprio a ser 
fornecido pela Entidade; 
II - Participante Ativo Alternativo, no caso de formação de novo vínculo funcional cuja Base de Contribuição seja igual ou inferior ao 
Teto do RGPS e opção por essa condição, através de formulário próprio a ser fornecido pela Entidade; 
III - Participante Vinculado, no caso de opção pelo instituto do Benefício Proporcional Diferido, nos termos da Seção III do Capítulo IX; 
ou 
IV - Participante Assistido, no caso de concessão da Aposentadoria Normal ou da Aposentadoria por Invalidez, nos termos das seções 
I e II do Capítulo VIII, respectivamente, ou no caso de concessão do Benefício Suplementar, nos termos da Seção VI do Capítulo VIII, 
conforme o caso. 10 
 
Art. 11. O Participante Vinculado poderá vir a se tornar: 
I - Participante Ativo Normal, no caso de formação de novo vínculo funcional cuja Base de Contribuição seja superior ao Teto do RGPS 
e opção por essa condição, através de formulário próprio a ser fornecido pela Entidade; 
II - Participante Ativo Alternativo, no caso de formação de novo vínculo funcional cuja Base de Contribuição seja igual ou inferior ao 
Teto do RGPS e opção por essa condição, através de formulário próprio a ser fornecido pela Entidade; ou 
III - Participante Assistido, no caso de concessão da Aposentadoria Normal, nos termos da seção I do Capítulo VIII, ou no caso de 
concessão do Benefício Suplementar, nos termos da Seção VI do Capítulo VIII, conforme o caso. 
 

CAPÍTULO IV 
DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO 

 
Art. 12. Entende-se por Salário de Participação: 
 
I - para o Participante Ativo Normal, a parcela da sua Base de Contribuição que exceder o Teto do RGPS; 
 
II - para o Participante Ativo Alternativo, mediante sua opção, qualquer valor limitado à sua Base de Contribuição, tendo como 
mínimo o valor correspondente a 10 (dez) URP’s vigentes no mês da competência; 
 
III - para o Participante Autopatrocinado, o seu Salário de Participação vigente no mês anterior ao da data da perda parcial ou total 
de remuneração; 
 
IV - para o Participante Vinculado, o seu Salário de Participação vigente no mês anterior ao da data da perda do Vínculo Funcional; e 
 
V - para o Assistido, o seu respectivo benefício de prestação continuada, na forma deste Regulamento. 
 
§ 1. Nos termos da legislação aplicável, o Participante poderá optar pela inclusão na Base de Contribuição de parcelas remuneratórias 
percebidas em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 
 
§ 2. Os Salários de Participação de que tratam os incisos III e IV do caput deste artigo serão atualizados anualmente, no mês de 
janeiro, pelo Índice do Plano acumulado nos 12 (doze) meses anteriores, ressalvada a primeira atualização, que será feita com base 
no Índice do Plano acumulado no período compreendido entre o mês da data da perda de remuneração ou da perda do Vínculo 
Funcional e o mês de dezembro. 
 
§ 3. A gratificação natalina será considerada como Base de Contribuição no mês de dezembro de cada ano.  
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§ 4º Se o Participante Ativo Alternativo não indicar o valor de seu Salário de Participação, este será o valor correspondente a 10 URPs 
vigentes no mês da competência. 
 

CAPÍTULO V 
DO CUSTEIO DO PLANO 

 
SEÇÃO I 

DAS RECEITAS DO PLANO 
 

Art. 13. O Plano será mantido a partir das receitas previstas a seguir, em conformidade com o Plano de Custeio Anual: 
I - Contribuições de Participantes e Assistidos: 
a) Contribuição Básica: a ser aportada pelo Participante Ativo Normal e pelo Participante Autopatrocinado, decorrente de opção de 
Participante Ativo Normal, de caráter obrigatório e mensal, correspondente a uma alíquota escolhida pelo Participante e incidente 
sobre o respectivo Salário de Participação, observado o disposto no § 1 deste artigo, com a seguinte destinação: 
 

1) constituição da Reserva Acumulada pelo Participante – RAP, Conta Participante – CPART; 
2) constituição do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE; e 
3) custeio das Despesas Administrativas, mediante cobrança de Taxa de Carregamento. 
 

b) Contribuição Alternativa: a ser aportada pelo Participante Ativo Alternativo, de caráter obrigatório e mensal, correspondente a 
uma alíquota escolhida pelo Participante e incidente sobre o respectivo Salário de Participação, observado o disposto no § 1 deste 
artigo, com a seguinte destinação: 
 

1) constituição da Reserva Acumulada Suplementar – RAS, Conta de Contribuições Alternativas – CCA; 
2) custeio das Despesas Administrativas, mediante cobrança de Taxa de Carregamento; e.; 
3) custeio da Parcela Adicional de Risco – PAR, de caráter facultativo e eventual. 
 

c) Contribuição Facultativa: a ser aportada pelo Participante Ativo Normal, pelo 
Participante Ativo Alternativo, pelo Participante Autopatrocinado ou pelo 
Participante Vinculado, sem contrapartida do Patrocinador, de caráter voluntário, de 
periodicidade mensal ou esporádica, em moeda corrente nacional, em percentual do 
Salário de Participação ou valor definido livremente pelo Participante, a ser 
destinada integralmente à Reserva Acumulada Suplementar – RAS, Conta de 
Contribuições Facultativas – CCF; e 12 
 
d) Contribuição Administrativa: contribuição devida pelo Assistido e pelo Participante Vinculado, de caráter obrigatório e mensal, 
incidente sobre o respectivo Salário de Participação e Reserva Acumulada do Participante, destinada ao custeio das despesas 
administrativas do Plano. 
 
II - Contribuições de Patrocinadores: 
a) Contribuição Básica: a ser aportada pelo Patrocinador, em favor de cada Participante Ativo Normal, de caráter obrigatório e 
mensal, correspondente a 100% (cem por cento) da Contribuição Básica do Participante Ativo Normal, observado o limite máximo de 
8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) do Salário de Participação do respectivo Participante Ativo Normal, com a seguinte 
destinação: 
 

1) constituição da Reserva Acumulada pelo Participante – RAP, Conta Patrocinador – CPATR; 
2) constituição do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE; e 
3) custeio das Despesas Administrativas, mediante cobrança de Taxa de Carregamento. 

 
III - Portabilidade: 
a) Recursos Portados de Entidade Aberta: correspondente aos valores recebidos de entidade aberta de previdência complementar, 
oriundos de portabilidade, a serem alocados integralmente na respectiva Reserva Acumulada Suplementar – RAS, Conta de Recursos 
Portados de EAPC – CRPA; e 
b) Recursos Portados de Entidade Fechada: correspondente aos valores recebidos de entidade fechada de previdência 
complementar, oriundos de portabilidade, a serem alocados integralmente na respectiva Reserva Acumulada Suplementar – RAS, 
Conta de Recursos Portados de EFPC – CRPF. 
 
IV - Resultado dos Investimentos; e 
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V - Doações, legados e outras receitas não previstas nos incisos anteriores, desde 
que admitidos pela legislação vigente. 
 
§ 1 As alíquotas da Contribuição Básica e da Contribuição Alternativa de responsabilidade do Participante serão de sua escolha, 
dentre as seguintes: 
 
I - 8,5 % (oito inteiros e cinco décimos por cento); 
II - 8,0% (oito inteiros por cento); ou 
III - 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento). 
 
§ 2 Na ausência de escolha da alíquota da Contribuição Básica e da Contribuição Alternativa pelo Participante, aplicar-se-á o 
percentual de 7,5%. 
 
§ 3 O Plano de Custeio definirá o percentual da Contribuição Básica destinado ao custeio do FCBE, a Taxa de Carregamento, a Taxa de 
Administração e a alíquota da Contribuição Administrativa devida pelo Assistido e pelo Participante Vinculado, nos termos da Seção II 
do Capítulo V, devendo ser amplamente divulgado pela Entidade no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da sua aprovação 
pelo Conselho Deliberativo da Entidade. 
 
§ 4 Observado o disposto no § 1 deste artigo, o Participante Ativo Normal, o Participante Ativo Alternativo e o Participante 
Autopatrocinado poderão redefinir, anualmente, no mês de abril, a alíquota da sua Contribuição Básica ou da sua Contribuição 
Alternativa, conforme o caso, que passará a vigorar a partir do mês de junho subsequente. 
 
§ 5 Caso o Participante Ativo Normal, o Participante Ativo Alternativo e o Participante Autopatrocinado desejem contribuir 
regularmente com alíquota superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento), devem fazê-lo na forma de Contribuição 
Facultativa. 
 
§ 6 A Contribuição Básica, a Contribuição Alternativa, a Contribuição Facultativa e a Contribuição Administrativa também serão 
devidas no mês de dezembro, incidindo sobre o Salário de Participação decorrente da gratificação natalina. 
 
§ 7 O Participante Ativo Normal que se tornar Participante Autopatrocinado passará a arcar com a parcela da Contribuição Básica do 
Patrocinador que deixar de ser aportada em razão de perda parcial ou total de remuneração, observado o disposto no inciso III do 
art. 12. 
 
§ 8 O Patrocinador não aportará qualquer contribuição em favor do Participante Ativo Alternativo, do Participante Vinculado e do 
Participante Autopatrocinado, ressalvado o caso do Participante Ativo Normal que se tornar Participante Autopatrocinado em razão 
de perda parcial de remuneração, hipótese na qual a Contribuição Básica devida pelo Patrocinador incidirá sobre a parcela da Base de 
Contribuição do Participante que exceder o Teto do RGPS. 
 
§ 9 É vedado aos Patrocinadores o aporte ao Plano de recursos não previstos neste Regulamento, bem como no Plano de Custeio 
Anual, salvo o aporte da União, a título de adiantamento de contribuições futuras, necessário ao regular funcionamento inicial da 
Entidade. 
 
§ 10 A Contribuição para custeio da Parcela Adicional de Risco será definida de acordo 
com o Termo de Repasse de Risco firmado com a sociedade seguradora e será 
contratada de forma opcional pelo Participante Alternativo. 
 

SEÇÃO II 
DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 
Art. 14. As despesas administrativas do Plano serão custeadas a partir das fontes de recursos descritas neste Regulamento, 
observado o Plano de Gestão Administrativa – PGA e o Plano de Custeio Anual. 
Parágrafo único. O Plano de Gestão Administrativa – PGA deverá ter regulamento próprio aprovado pelo Conselho Deliberativo da 
entidade, que fixará os critérios quantitativos e qualitativos das despesas administrativas, bem como as metas para os indicadores de 
gestão para avaliação objetiva das despesas administrativas, inclusive gastos com pessoal, nos termos da legislação aplicável.  
 

Seção III 
DA DATA CERTA DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES E 

DAS PENALIDADES POR ATRASO 
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Art. 15. A Contribuição Básica do Participante Ativo Normal e a Contribuição Alternativa do Participante Ativo Alternativo serão 
descontadas de sua respectiva remuneração e, juntamente com a Contribuição Básica do Patrocinador, quando for o caso, serão 
recolhidas à Entidade de forma centralizada pelo órgão do Poder Executivo responsável pela coordenação e controle da folha de 
pagamento dos servidores públicos federais até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao de sua competência. 
 
Parágrafo único. O repasse das contribuições referidas no caput deverá ocorrer, no máximo, até três dias depois do pagamento dos 
vencimentos devidos pelo Patrocinador, sob pena de ensejar a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos federais e 
sujeitar o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis. 
 
Art. 16. A Contribuição Básica ou a Contribuição Alternativa devida pelo Participante Autopatrocinado, conforme o caso, e a 
Contribuição Administrativa devida pelo Participante Vinculado serão recolhidas por eles diretamente à Entidade até o dia 10 (dez) 
do mês seguinte ao de sua competência, em conformidade com as regras e procedimentos aprovados pelo Conselho Deliberativo da 
Entidade. 
 
Parágrafo único. O atraso no recolhimento das contribuições de que trata o caput ensejará a aplicação dos acréscimos de mora 
previstos para os tributos federais, sem prejuízo do disposto no inciso VII do § 8. e no § 9. do art. 5º. 
 
Art. 17. Os valores arrecadados em decorrência do descumprimento das obrigações previstas nesta Seção serão alocados no Plano de 
Gestão Administrativa e serão utilizados em conformidade com as diretrizes aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Entidade. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS PROVISÕES, CONTAS E FUNDOS PREVIDENCIAIS 

 
Art. 18. As contribuições destinadas ao custeio dos benefícios do Plano serão convertidas em cotas e segregadas nas seguintes 
reservas, contas e fundos: 
I - Reserva Acumulada pelo Participante – RAP, de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito das Provisões Matemáticas de 
Benefícios a Conceder, resultante do somatório do saldo das seguintes subcontas: 
 

a) Conta Participante – CPART: correspondente à acumulação da parcela da Contribuição Básica realizada pelo Participante 
Ativo Normal e, conforme o caso, pelo Participante Autopatrocinado, prevista no item 1 da alínea “a” do inciso I do Art. 13.; 
e 
b) Conta Patrocinador – CPATR: correspondente à acumulação da parcela da Contribuição Básica realizada pelo 
Patrocinador, prevista no item 1 na alínea “a” do inciso II do Art. 13.. 
 

II - Reserva Acumulada Suplementar – RAS, de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito das Provisões Matemáticas de 
Benefícios a Conceder, resultante do somatório do saldo das seguintes subcontas: 
 
a) Conta de Contribuições Alternativas – CCA: correspondente à acumulação da parcela da Contribuição Alternativa realizada pelo 
Participante Ativo Alternativo e, conforme o caso, pelo Participante Autopatrocinado, prevista no item “1” da alínea “b” do inciso I do 
Art. 13.; 
b) Conta de Contribuições Facultativas – CCF: correspondente à acumulação das Contribuições Facultativas realizadas pelo 
Participante, previstas na alínea “c” do inciso I do Art. 13.; 
c) Conta de Recursos Portados de EAPC – CRPA: correspondente à acumulação dos recursos portados oriundos de Entidade Aberta de 
Previdência Complementar – EAPC, previstos na alínea “a” do inciso III do Art. 13.; e 
d) Conta de Recursos Portados de EFPC – CRPF: correspondente à acumulação dos recursos portados oriundos de Entidade Fechada 
de Previdência Complementar – EFPC, previstos na alínea “b” do inciso III do Art. 13.. 
 
III - Reserva Individual de Benefício Concedido Normal – RIBCN, de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito das Provisões 
Matemáticas de Benefícios Concedidos, resultante da reversão do saldo da respectiva Reserva Acumulada pelo Participante – RAP e, 
quando for o caso, de parcela a ser transferida mensalmente do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE, a título de 
Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal – AEAN, por ocasião da concessão da Aposentadoria Normal, na forma prevista no § 
5. do art. 21; 
 
IV - Reserva Individual de Benefício Concedido de Invalidez – RIBCI, de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito das 
Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos, resultante da reversão do saldo da respectiva Reserva Acumulada pelo Participante 
– RAP e, quando for o caso, de parcela a ser transferida mensalmente do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE, a 
título de Aporte Extraordinário de Aposentadoria por Invalidez – AEAI, por ocasião da concessão da Aposentadoria por Invalidez, na 
forma prevista no § 5. do art. 22; 16 
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V - Reserva Individual de Benefício Concedido por Morte do Participante Ativo 
Normal e do Participante Autopatrocinado – RIBCMAt, de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito das Provisões 
Matemáticas de Benefícios Concedidos, resultante da reversão do saldo da respectiva Reserva Acumulada pelo Participante – RAP e, 
quando for o caso, de parcela a ser transferida mensalmente do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE, a título de 
Aporte Extraordinário por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado – AEMAt, por ocasião da concessão 
da Pensão por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado, na forma prevista no § 5. do art. 23; 
 
VI - Reserva Individual de Benefício Concedido por Morte do Participante 
Assistido – RIBCMAss, de natureza individual, a ser contabilizada no âmbito das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos, 
resultante da reversão do saldo da respectiva Reserva Individual de Benefício Concedido Normal – RIBCN ou da Reserva Individual de 
Benefício Concedido de Invalidez – RIBCI, e, quando for o caso, de parcela a ser transferida mensalmente do Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários – FCBE, a título de Aporte Extraordinário por Morte do Participante Assistido – AEMAss, por ocasião da 
concessão da Pensão por Morte do Participante Assistido, na forma prevista no § 3º do art. 24; 
 
VII - Reserva Individual de Benefício Concedido Suplementar – RIBCS, de natureza 
individual, a ser contabilizada no âmbito das Provisões Matemáticas de Benefícios 
Concedidos, resultante, por ocasião da concessão do Benefício Suplementar, na 
forma prevista no art. 26, do saldo da respectiva Reserva Acumulada Suplementar 
– RAS acrescido, em caso de morte ou invalidez do Participante Ativo Alternativo, 
da respectiva indenização do seguro por morte ou invalidez referente à Parcela 
Adicional de Risco – PAR paga pela sociedade seguradora contratada. 
 
VIII - Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE, de natureza coletiva, a ser contabilizado no âmbito das Provisões 
Matemáticas de Benefícios a Conceder e das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos, conforme o caso, correspondente aos 
compromissos do Plano relativos ao: 
 
a) Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal – AEAN, montante equivalente ao módulo da diferença entre a Reserva 
Acumulada pelo Participante – RAP e o montante desta mesma reserva multiplicado pela razão entre 35 (trinta e cinco) e o número 
de anos de contribuição exigido para a concessão do benefício pelo RPPS, apurado na data da concessão da Aposentadoria Normal, 
na forma prevista no § 5. do art. 21, e destinado somente ao Participante Ativo Normal e ao Participante Autopatrocinado, quando 
decorrente de opção de Participante Ativo Normal que tenha mantido o vínculo funcional, desde que esteja incluído em alguma das 
hipóteses previstas nos incisos III e IV do § 2º do art. 17 da Lei nº 12.618, de 2012; 
 
b) Aporte Extraordinário de Aposentadoria por Invalidez – AEAI, montante apurado na data de concessão da Aposentadoria por 
Invalidez, prevista no art. 22, destinado ao pagamento do benefício na hipótese de insuficiência do saldo da respectiva RIBCI, na 
forma prevista no § 5. do art. 22; 
 
c) Aporte Extraordinário por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante 
Autopatrocinado – AEMAt, montante apurado na data de concessão da Pensão por 17 Morte do Participante Ativo Normal e do 
Participante Autopatrocinado, prevista no art. 23, destinado ao pagamento do benefício na hipótese de insuficiência do saldo da 
respectiva RIBCMAt, na forma prevista no § 5. do art. 23; 
 
d) Aporte Extraordinário por Morte do Participante Assistido – AEMAss, montante apurado na data de concessão da Pensão por 
Morte do Participante Assistido, prevista no art. 24, destinado ao pagamento do benefício na hipótese de insuficiência do saldo da 
respectiva RIBCMAss, na forma prevista no § 3º do art. 24; e 
 
e) Benefício por Sobrevivência do Assistido, previsto na Seção V do Capítulo VIII. 
 
IX - Fundo de Recursos não Resgatados, montante decorrente das seguintes fontes: 
 
a) recursos não contemplados no direito do Participante que perdeu o vínculo funcional e optou pelo instituto do Resgate, previsto 
na Seção V do Capítulo IX; e 
b) saldos remanescentes das contas individuais de Participantes ou de Assistidos cujos benefícios se extinguiram pela inexistência de 
Beneficiários e que não sejam reivindicados por eventuais herdeiros legais, nos termos deste Regulamento. 
 
§ 1º. Os recursos alocados no FCBE possuem natureza coletiva e não serão objeto de direito sucessório. 
 
§ 2º. Os recursos oriundos do Fundo de Recursos não Resgatados serão transferidos, anualmente, ao Fundo de Cobertura de 
Benefícios Extraordinários – FCBE, cujo custeio será revisto por ocasião da elaboração do Plano de Custeio Anual. 
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§ 3º. Os recursos garantidores correspondentes às provisões, contas e fundos do Plano serão aplicados em observância às diretrizes e 
aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e à política de investimentos definida pelo Conselho 
Deliberativo da Entidade. 
 
§ 4º. A cota representativa das provisões, contas individuais e fundos referidos neste artigo terá, na data da implantação do Plano, o 
valor unitário original de R$ 1,00 (um real). 
 
§ 5º. O valor da cota de que trata o § 4º deste artigo será diariamente determinado em função da oscilação do patrimônio do Plano, 
e mediante a divisão do valor total das provisões, contas e fundos, em moeda corrente, pelo número de cotas existentes, conforme 
metodologia aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS PERFIS DE INVESTIMENTOS 

 
Art. 19. O Conselho Deliberativo da Entidade poderá instituir Perfis de Investimentos distintos a serem escolhidos pelos Participantes, 
sob o seu inteiro risco e sob a sua exclusiva responsabilidade, para a aplicação dos recursos alocados nas suas respectivas Contas 
Individuais, em conformidade com as regras e procedimentos aprovados pelo 18 Conselho Deliberativo sobre a composição das 
carteiras de investimentos e os limites de aplicação. 
 
§ 1. A decisão do Conselho Deliberativo da Entidade que instituir os Perfis de Investimentos deverá ser fundamentada de acordo com 
critérios técnicos e econômicos e deverá ser amplamente divulgada aos Participantes, especialmente em relação aos riscos 
associados a cada Perfil de Investimentos. 
 
§ 2. A instituição dos Perfis de Investimentos deverá ser acompanhada da aprovação de Manual Técnico pelo Conselho Deliberativo 
da Entidade contendo regras para a operacionalização dos Perfis de Investimentos, especialmente em relação à definição dos Perfis 
de Investimentos e aos prazos para opção por parte dos Participantes. 
 
§ 3. As regras do Manual Técnico de que trata o § 2° também deverão estar contidas na Nota Técnica Atuarial. 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS BENEFÍCIOS DO PLANO 

 
Art. 20. O Plano oferecerá aos seus Participantes e Beneficiários os seguintes Benefícios, observadas as condições estabelecidas neste 
Regulamento: 
 
I - Aposentadoria Normal; 
II - Aposentadoria por Invalidez; 
III - Pensão por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado; 
IV - Pensão por Morte do Participante Assistido; 
V - Benefício por Sobrevivência do Assistido; 
VI - Benefício Suplementar. 
 
§ 1º A Data de Início do Benefício – DIB será fixada conforme as regras estabelecidas no RPPS. 
 
§ 2º O pagamento do 13º benefício será pago juntamente com a prestação do mês de dezembro. 
 
§ 3º Inexistindo Beneficiários para os benefícios previstos nos incisos I a IV e VI do caput deste artigo e ainda restando saldo na 
respectiva reserva individual a que se refere o art. 18, incisos III a VII, este será pago em parcela única aos herdeiros legais, sendo 
destes a responsabilidade pelo seu requerimento e pela comprovação dessa condição sucessória por meio do formal de partilha ou 
de documento equivalente. 
 

SEÇÃO I 
DA APOSENTADORIA NORMAL 

 
Art. 21. A Aposentadoria Normal será concedida ao Participante Ativo Normal, ao Participante Autopatrocinado e ao Participante 
Vinculado, caso a opção pelos institutos tenha sido efetuada por Participante Ativo Normal, desde que requerida pelo Participante e 
atendidas, simultaneamente, as seguintes condições: 
 
I - Para o Participante Ativo Normal e para o Participante Autopatrocinado que possua vínculo funcional com o Patrocinador: 
a) concessão de aposentadoria voluntária ou aposentadoria compulsória pelo RPPS; e 
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b) carência de 60 (sessenta) meses de filiação ao Plano, exceto no caso de concessão de aposentadoria compulsória pelo RPPS. 
 
II - Para o Participante Autopatrocinado que não possua vínculo funcional com o Patrocinador: 
a) cumprimento dos mesmos requisitos de tempo de contribuição e idade mínima exigidos para a concessão de aposentadoria 
voluntária pelo RPPS ou cumprimento do mesmo requisito de idade máxima exigido para a concessão de aposentadoria compulsória 
pelo RPPS, exigidos na data da perda do vínculo funcional com o Patrocinador; e 
b) carência de 60 (sessenta) meses de filiação ao Plano, exceto no caso de cumprimento do mesmo requisito de idade máxima 
exigido para a concessão de aposentadoria compulsória pelo RPPS. 
 
III - Para o Participante Vinculado: 
a) cumprimento do mesmo requisito de idade mínima exigido para a concessão de aposentadoria voluntária pelo RPPS ou 
cumprimento do mesmo requisito de idade máxima exigido para a concessão de aposentadoria compulsória pelo RPPS, exigidos na 
data da perda do vínculo funcional com o Patrocinador; e 
b) carência de 60 (sessenta) meses de filiação ao Plano, exceto no caso de cumprimento do mesmo requisito de idade máxima 
exigido para a concessão de aposentadoria compulsória pelo RPPS. 
 
§ 1. A Aposentadoria Normal corresponderá a uma renda temporária por um prazo, em meses, correspondente à expectativa de 
sobrevida do Participante na data da concessão do Benefício, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral, segmentada por sexo, 
adotada para o Plano, calculada na data da concessão, cujo valor inicial será obtido de acordo com a seguinte fórmula: 
F a t o r( E x p; i%) 

R A P  AEAN 
 
Onde: 
RAP = Reserva Acumulada pelo Participante, conforme definida no inciso I do Art. 18., apurada na data da concessão do Benefício; 
AEAN = Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal, conforme definido na alínea “a” do inciso VIII do Art. 18., equivalente a 

 
 
 35 1 
TC 
RAP , apurado apenas para fins de cálculo do Benefício, mas que não compõe a reserva individual do participante; 
 
TC = Número de anos de contribuição exigido para a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária pelo RPPS; 
 
Fator(Exp;i%) = Fator financeiro de conversão de saldo em renda, baseado na taxa de juros atuarial anual i% adotada para o Plano, 
convertida em taxa mensal, e em prazo, em meses, correspondente à expectativa de sobrevida do Participante na data de concessão 
do Benefício, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral, segmentada por sexo, adotada para o Plano. 
 
§ 2. A formulação do fator financeiro de conversão de saldo em renda de que trata o § 1° deste artigo será detalhada em Nota 
Técnica Atuarial elaborada pelo Atuário do Plano. 
 
§ 3. O pagamento da Aposentadoria Normal será mensal, efetuado no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da competência, 
recalculado anualmente a partir: 
 
I - do saldo de conta remanescente da respectiva Reserva Individual de Benefício Concedido Normal – RIBCN, originado da reversão 
do saldo da respectiva Reserva Acumulada pelo Participante – RAP na data da concessão do benefício; 
 
II - do prazo restante, na forma do § 1º deste artigo; e 
 
III - de eventual saldo a título de Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal – AEAN. 
 
§ 4. Na hipótese da renda mensal, calculada na forma do § 1º deste artigo, ser inferior ao valor de 2 (duas) URPs, o Participante 
poderá, a seu critério, optar por receber o saldo da respectiva Reserva Individual de Benefício Concedido Normal – RIBCN em parcela 
única, quitando-se, assim, qualquer compromisso do Plano para com o Participante e seus Beneficiários. 
 
§ 5. O Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal – AEAN, se devido, será mantido no FCBE e transformado em cotas na data da 
concessão do Benefício, sendo sua reversão à respectiva RIBCN efetuada mensalmente, a partir do mês em que o saldo da RIBCN 
decorrente da RAP não for suficiente para o pagamento do respectivo Benefício e no montante necessário para a sua cobertura. 21 
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§ 6. O Participante Vinculado e o Participante Autopatrocinado sem vínculo funcional não terão direito ao Aporte Extraordinário de 
Aposentadoria Normal – AEAN. 
 
§ 7. A atualização da Aposentadoria Normal tomará como referência o mês de janeiro, passando a vigorar, a partir deste mês, o novo 
valor do benefício. 
 

SEÇÃO II 
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

 
Art. 22. A Aposentadoria por Invalidez será concedida ao Participante Ativo Normal e ao Participante Autopatrocinado, caso a opção 
pelo instituto tenha sido efetuada por Participante Ativo Normal, desde que atendidas, simultaneamente, as seguintes condições: 
 
I - Para o Participante Ativo Normal e para o Participante Autopatrocinado que possua vínculo funcional com o Patrocinador: 
a) carência de 12 (doze) meses de filiação ao Plano, exceto no caso de acidente em serviço; e 
b) concessão de aposentadoria por invalidez permanente pelo RPPS. 
 
II - Para o Participante Autopatrocinado que não possua vínculo funcional com o Patrocinador: 
a) carência de 12 (doze) meses de filiação ao Plano; e 
b) cumprimento dos mesmos requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez permanente pelo RPPS. 
 
§ 1. A Aposentadoria por Invalidez corresponderá a uma renda temporária pelo prazo, em meses, correspondente à expectativa de 
sobrevida do Participante na data de concessão do benefício, obtida a partir da Tábua de Mortalidade de Inválidos, segmentada por 
sexo, adotada para o Plano, calculada na data da concessão, cujo valor inicial será obtido de acordo com a seguinte fórmula: 

  8,5% % 

Média( BC80%)  RPPS  MC 
 
Onde: 
Média (BC80%) = média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como 
base para as contribuições do Participante aos regimes públicos de previdência a que 
esteve vinculado e à previdência complementar do servidor público, atualizadas 
pelo Índice do Plano até o mês de concessão do benefício, 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;  
 
RPPS = Valor da aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo RPPS ou, para 
o Participante Autopatrocinado que não possua vínculo funcional com o Patrocinador, o 
Teto do RGPS, incluindo, se houver, o Benefício Especial disciplinado no § 1º do art. 
3º da Lei nº 12.618, de 2012; e 
 
%MC = Média dos percentuais da Contribuição Básica aportada pelo Participante, apurada entre a data de filiação ao Plano e a data 
de concessão da Aposentadoria por Invalidez, limitada a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento). 
 
§ 2. Para o Participante Autopatrocinado que não possuía vínculo funcional com o Patrocinador, o valor da Média (BC80%), definido 
no § 1º deste artigo, será o apurado no mês da perda do vínculo funcional com o Patrocinador, atualizado pelo índice do plano até o 
mês de concessão do benefício. 
 
§ 3. Na hipótese da renda mensal, calculada na forma do § 1º deste artigo, ser inferior ao valor de 2 (duas) URPs, será devido ao 
Participante um benefício mensal no valor de 2 (duas) URPs. 
 
§ 4. O pagamento da Aposentadoria por Invalidez será mensal, efetuado no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da 
competência, atualizado anualmente pelo Índice do Plano, e terá como base o saldo de conta da respectiva Reserva Individual de 
Benefício Concedido de Invalidez – RIBCI, originado da reversão da respectiva Reserva Acumulada pelo Participante – RAP na data da 
concessão do Benefício. 
 
§ 5. Esgotados os recursos da RIBCI e não findo o prazo definido no § 1º deste artigo, a Aposentadoria por Invalidez será paga através 
de recursos oriundos do FCBE, vertidos mensalmente à RIBCI, a título de Aporte Extraordinário de Aposentadoria por Invalidez – 
AEAI. 
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§ 6. A atualização da Aposentadoria por Invalidez tomará como referência o mês de janeiro, passando a vigorar, a partir deste mês, o 
novo valor do benefício. 
 
§ 7. A reversão da aposentadoria por invalidez pelo RPPS importa reversão da Aposentadoria por Invalidez prevista neste artigo. 
 

 
SEÇÃO III 

DA PENSÃO POR MORTE DO PARTICIPANTE ATIVO NORMAL E DO 
PARTICIPANTE AUTOPATROCINADO 

 
Art. 23. A Pensão por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado será concedida ao Beneficiário do 
Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado, caso a opção pelo instituto tenha sido efetuada por Participante Ativo 
Normal, desde que atendidas as seguintes condições: 
 
I - Para o Beneficiário do Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado que possuía vínculo funcional com o 
Patrocinador:  
a) concessão de pensão por morte pelo RPPS; e 
 
II - Para o Beneficiário do Participante Autopatrocinado que não possuía vínculo funcional com o Patrocinador: 
b) cumprimento dos mesmos requisitos para a concessão da pensão por morte pelo RPPS. 
 
§ 1. A Pensão por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado corresponderá a uma renda temporária 
pelo prazo, em meses, correspondente à expectativa de sobrevida do Participante Ativo Normal ou do Participante Autopatrocinado 
na data de concessão do benefício, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral, segmentada por sexo, adotada para o Plano, 
calculada na data da concessão do Benefício, cujo valor inicial será obtido de acordo com a seguinte fórmula: 
 

  70% 8,5% % 

Média( BC80%)  RPPS  MC  
 
Onde: 
Média (BC80%) = média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do Participante aos 
regimes públicos de previdência a que esteve vinculado e à previdência complementar do servidor público, atualizadas pelo Índice do 
Plano até o mês de concessão do benefício, 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; 
 
RPPS = Valor do benefício de pensão por morte concedido pelo RPPS ou, para o Participante Autopatrocinado que não possua vínculo 
funcional com o Patrocinador, o Teto do RGPS; incluindo, se houver, o Benefício Especial disciplinado no § 1º do art. 3º da Lei nº 
12.618, de 2012; e 
 
%MC = Média dos percentuais da Contribuição Básica aportada pelo Participante, apurada entre a data de filiação ao Plano e a data 
de concessão da Pensão por Morte, limitada a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento). 
 
§ 2. Para o Beneficiário do Participante Autopatrocinado que não possuía vínculo funcional com o Patrocinador, o valor da 
Média(BC80%), definido no § 1º deste artigo, será o apurado no mês da perda do vínculo funcional com o Patrocinador, atualizado 
pelo índice do plano até o mês de concessão do benefício. 
 
§ 3. Na hipótese da renda mensal, calculada na forma do § 1º deste artigo, ser inferior ao valor de 2 (duas) URPs, será devido aos 
Beneficiários um benefício total mensal no valor de 2 (duas) URPs. 
 
§ 4. O pagamento da Pensão por Morte será mensal, efetuado no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da competência, 
atualizado anualmente pelo Índice do Plano. 
 
§ 5. Esgotados os recursos da RIBCMAt e não findo o prazo definido no § 1º deste artigo, a Pensão por Morte será paga através de 
recursos oriundos do FCBE, vertidos 24 mensalmente à respectiva RIBCMAt, a título de Aporte Extraordinário por Morte do 
Participante Ativo – AEMAt. 
 
§ 6. A Pensão por Morte será rateada em partes iguais entre todos os Beneficiários e a cota individual correspondente a cada 
Beneficiário lhe será paga até o fim do prazo definido no  
§ 1º ou até a perda do direito à percepção da pensão por morte pelo RPPS, o que ocorrer primeiro. 
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§ 7. Na hipótese de perda do direito da Pensão por Morte, a cota individual do Beneficiário será automaticamente revertida em favor 
dos Beneficiários remanescentes. 
 
§ 8. A atualização da Pensão por Morte tomará como referência o mês de janeiro, passando a vigorar, a partir deste mês, o novo 
valor do benefício. 
 

SEÇÃO IV 
DA PENSÃO POR MORTE DO PARTICIPANTE ASSISTIDO 

 
Art. 24. A Pensão por Morte do Participante Assistido será concedida aos Beneficiários do Participante Ativo Normal e do Participante 
Autopatrocinado, caso a opção pelo instituto tenha sido efetuada por Participante Ativo Normal, que tenha se tornado Participante 
Assistido e que tenha, posteriormente, falecido, desde que atendidas as seguintes condições: 
I - Para o Beneficiário do Participante Assistido que estava vinculado ao RPPS, a concessão da pensão por morte pelo RPPS; e 
II - Para o Beneficiário do Participante Assistido que não estava vinculado ao RPPS, o cumprimento dos mesmos requisitos para a 
concessão da pensão por morte pelo RPPS. 
 
§ 1 A Pensão por Morte do Participante Assistido corresponderá a uma renda temporária, calculada na data da concessão do 
Benefício, cujo valor inicial será equivalente a 70% (setenta por cento) da renda mensal percebida pelo Participante Assistido na data 
do falecimento, e será paga com base no saldo da respectiva RIBCMAss, resultante da reversão de saldo da RIBCN ou da RIBCI, na 
data da concessão do Benefício, ou de parcela do FCBE, conforme o caso. 
 
§ 2 O pagamento da Pensão por Morte do Participante Assistido será mensal, efetuado no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente 
ao da competência, atualizado anualmente pelo Índice do Plano, pelo prazo, em meses, correspondente à expectativa de sobrevida 
do Participante Assistido na data da concessão do Benefício, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral, segmentada por sexo, 
adotada para o Plano. 
 
§ 3 Esgotados os recursos da RIBCMAss e não findo o prazo definido no § 2º deste artigo, a Pensão por Morte do Participante 
Assistido será paga através de recursos oriundos do FCBE, vertidos mensalmente à respectiva RIBCMAss, a título de Aporte 
Extraordinário por Morte do Participante Assistido – AEMAss. 
 
§ 4 A atualização da Pensão por Morte do Participante Assistido tomará como referência o mês de janeiro, passando a vigorar, a 
partir deste mês, o novo valor do benefício. 25 
 
§ 5 O valor da Pensão por Morte do Participante Assistido será rateado entre os Beneficiários em partes iguais e a cota individual 
correspondente a cada Beneficiário lhe será paga até o fim do prazo definido no § 2º deste artigo ou até a perda do direito à 
percepção da pensão por morte pelo RPPS, o que ocorrer primeiro. 
 
§ 6 Na hipótese de perda do direito à Pensão por Morte do Participante Assistido, a cota individual do Beneficiário será 
automaticamente revertida em favor dos Beneficiários remanescentes. 
 

SEÇÃO V 
DO BENEFÍCIO POR SOBREVIVÊNCIA DO ASSISTIDO 

 
Art. 25. O Benefício por Sobrevivência do Assistido será concedido ao Assistido que sobreviver ao prazo de pagamento da 
Aposentadoria Normal, da Aposentadoria por Invalidez, da Pensão por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante 
Autopatrocinado ou da Pensão por Morte do Participante Assistido, conforme o caso. 
 
§ 1 O Benefício por Sobrevivência do Assistido corresponderá a uma renda vitalícia, baseada em parcela do FCBE, com valor inicial 
equivalente a 80% (oitenta por cento) da última prestação mensal percebida pelo Assistido relativa à respectiva Aposentadoria 
Normal, Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte do Participante Ativo Normal e do Participante Autopatrocinado, ou Pensão 
por Morte do Participante Assistido, conforme o caso. 
 
§ 2 O pagamento do Benefício por Sobrevivência do Assistido será mensal, efetuado no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao 
da competência, e seu valor será atualizado anualmente pelo Índice do Plano. 
 
§ 3 A atualização do Benefício por Sobrevivência do Assistido tomará como referência o mês de janeiro, passando a vigorar, a partir 
deste mês, o novo valor do benefício. 
 
§ 4 Para o Participante Assistido que estiver em gozo de Aposentadoria Normal sem direito ao Aporte Extraordinário de 
Aposentadoria Normal – AEAN, o Benefício por Sobrevivência do Assistido será devido a partir do mês em que o saldo da RIBCN 
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decorrente da RAP não for suficiente para o pagamento do respectivo Benefício e no montante necessário para a sua cobertura. 
 
§ 5 O valor do Benefício por Sobrevivência do Assistido devido a Beneficiários será rateado entre estes em partes iguais e a cota 
individual correspondente a cada Beneficiário lhe será paga até a perda do direito à percepção da pensão por morte pelo RPPS. 
 
§ 6 Na hipótese de perda do direito ao Benefício por Sobrevivência do Assistido, a cota individual do Beneficiário será 
automaticamente revertida em favor dos Beneficiários remanescentes. 
 
§ 7 O Benefício por Sobrevivência do Assistido não será devido, em hipótese alguma, aos Beneficiários do Participante Ativo 
Alternativo que tenha se tornado Participante Assistido.  
 

SEÇÃO VI 
DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR 

 
Art. 26. O Benefício Suplementar será concedido ao Participante Ativo Normal, ao Participante Ativo Alternativo, ao Participante 
Autopatrocinado e ao Participante Vinculado, ou aos seus respectivos Beneficiários, caso haja saldo na respectiva Reserva Acumulada 
Suplementar – RAS, desde que atendidas as seguintes condições: 
 
I - Para o Participante Ativo Normal ou dele decorrente: 
a) concessão da Aposentadoria Normal; ou 
b) concessão da Aposentadoria por Invalidez. 
 
II - Para o Participante Ativo Alternativo ou dele decorrente: 
a) concessão da aposentadoria voluntária pelo RPPS; ou 
b) concessão da aposentadoria compulsória pelo RPPS; ou 
c) concessão da aposentadoria por invalidez permanente pelo RPPS; ou 
d) caso o Participante não esteja mais vinculado ao RPPS, cumprimento dos mesmos requisitos para a concessão de qualquer um dos 
benefícios listados nas alíneas “a”, “b” e “c”. 
 
III - Para o Beneficiário: 
a) concessão da pensão por morte no RPPS; ou 
b) caso se trate de Beneficiário de Participante que não mais estava vinculado ao RPPS, cumprimento dos mesmos requisitos para a 
concessão da pensão por morte pelo RPPS. 
 
§ 1. O Benefício Suplementar corresponderá a uma renda temporária, calculada na data da concessão, cujo valor inicial será obtido 
da seguinte forma: 
I - Para os casos previstos nos itens I e II do caput deste artigo e no caso de falecimento de Participante Ativo Normal, Participante 
Ativo Alternativo ou Participante Autopatrocinado: 
Fator(x; i%) 
RIBCS 
 
Onde: 
RIBCS = Reserva Individual de Benefício Concedido Suplementar, conforme definida no inciso VII do Art. 18., resultante da reversão 
da respectiva RAS e da PAR, deduzida a eventual parcela paga ao assistido (%RAS);  
 
PAR = Parcela Adicional de Risco, valor correspondente a indenização do seguro 
de morte ou invalidez pago pela companhia seguradora, em caso de morte ou 
invalidez do Participante Ativo Alternativo que optou por contribuir para o custeio 
da Parcela Adicional de Risco. 
 
RAS = Reserva Acumulada Suplementar, conforme definida no inciso II do Art. 18., apurada na data da concessão do benefício; 
 
% RAS = Parcela da RAS paga à vista ao assistido, em percentual de sua escolha no momento da concessão do Benefício, limitada a 
25% (vinte e cinco por cento) do saldo; 
 
Fator(x;i%) = Fator financeiro de conversão de saldo em renda, baseado na taxa de juros atuarial anual i% adotada para o Plano na 
data da concessão, convertida em taxa mensal, e em prazo, em meses, a ser definido pelo Participante, de no mínimo 60 (sessenta) 
meses e no máximo a expectativa de sobrevida no Plano do Participante na data de concessão do Benefício, obtida a partir da Tábua 
de Mortalidade Geral ou da Tábua de Mortalidade de Inválidos, segmentada por sexo, conforme o caso, adotada para o Plano. 
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II - Para o caso previsto no item III do caput deste artigo, o valor do Benefício Suplementar percebido pelo Participante na ocasião do 
seu falecimento, a ser pago no prazo estipulado originalmente pelo Participante. 
 
§ 2. A formulação do fator financeiro de conversão de saldo em renda de que trata o inciso I do § 1° deste artigo será detalhada em 
Nota Técnica Atuarial elaborada pelo atuário do 
Plano. 
 
§ 3. O pagamento do Benefício Suplementar será mensal, efetuado no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da competência, 
e seu valor será recalculado anualmente, em função do respectivo saldo da RIBCS remanescente e do prazo remanescente, conforme 
a forma de concessão do benefício, definida no § 1º deste artigo. 
 
§ 4. O recálculo do Benefício Suplementar tomará como referência o saldo da RIBCS apurado no mês de dezembro, passando a 
vigorar o novo valor do benefício no mês de janeiro. 
 
§ 5. O Benefício Suplementar devido a Beneficiários será rateado entre estes em partes iguais e a cota individual correspondente a 
cada Beneficiário lhe será paga enquanto houver saldo na respectiva RIBCS ou até a perda do direito à percepção da pensão por 
morte pelo RPPS, o que ocorrer primeiro. 
 
§ 6. Para recebimento do seguro por invalidez ou por morte a que se refere o inciso I do § 1° deste artigo, a Entidade acionará a 
sociedade seguradora com o objetivo de receber tal indenização, tendo em vista as condições e os valores pactuados na forma do 
Termo de Repasse de Risco. 
 

CAPÍTULO IX 
DOS INSTITUTOS 

 
SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 
 

Art. 27. Desde que preenchidos os requisitos necessários previstos neste Capítulo, o Participante que não estiver em gozo de 
benefício poderá optar por um dos institutos previstos neste Capítulo, elencados a seguir: 
I - Autopatrocínio; 
II - Benefício Proporcional Diferido; 
III - Portabilidade; e 
IV - Resgate. 
 
Art. 28. Para fins da opção prevista no art. 27, a Entidade fornecerá extrato ao Participante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo funcional com o Patrocinador ou da data do requerimento 
protocolado pelo Participante perante a Entidade, contendo as informações exigidas pela legislação vigente. 
 
§ 1 Após o recebimento do extrato, o Participante terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para optar pelo Autopatrocínio, pelo 
Benefício Proporcional Diferido, pelo Resgate ou pela Portabilidade, mediante protocolo de Termo de Opção formalizado junto à 
Entidade. 
 
§ 2 O Participante que não fizer sua opção no prazo previsto no parágrafo anterior terá presumida, na forma da legislação vigente, 
sua opção pelo Benefício Proporcional Diferido, desde que atendidas as condições previstas na Seção III deste Capítulo. 
 
§ 3 Na hipótese do § 2° deste artigo, caso o Participante não atenda às condições exigidas para se habilitar ao Benefício Proporcional 
Diferido, restará a ele unicamente a opção pelo instituto do Resgate, na forma da Seção V deste Capítulo. 
 
§ 4 O prazo para a formalização da opção pelos institutos, previsto no § 1º deste artigo, será suspenso na hipótese do Participante 
apresentar, durante o referido prazo, questionamento devidamente formalizado junto à Entidade, no tocante às informações 
constantes do extrato de que trata o caput este artigo, até que sejam prestados pela Entidade os pertinentes esclarecimentos, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do protocolo do respectivo pedido de esclarecimentos. 
 

SEÇÃO II 
Do Autopatrocínio 

 
Art. 29. Em caso de perda parcial ou total da remuneração, o Participante Ativo Normal e o Participante Ativo Alternativo poderão 
optar pelo instituto do Autopatrocínio, devendo, para tanto, manter o pagamento da respectiva Contribuição Básica ou da 
Contribuição Alternativa, conforme o caso, além da Contribuição Básica de responsabilidade do Patrocinador, se aplicável, 
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relativamente à parcela correspondente à 29 referida perda, na forma deste Regulamento e conforme critérios estabelecidos no 
Plano de Custeio Anual, como forma de assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração. 
 
§ 1 A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador deverá ser entendida como uma das formas de perda total da remuneração 
recebida. 
 
§ 2 No caso de perda parcial da remuneração com manutenção do vínculo funcional com o Patrocinador, o Participante poderá 
assumir a sua contribuição e a que seria vertida pelo Patrocinador, calculada sobre a diferença entre o Salário de Participação 
observado no mês imediatamente anterior ao da referida perda e o novo Salário de Participação, visando à manutenção da 
constituição das reservas no mesmo nível anterior à perda. 
 
§ 3 O Participante Ativo Alternativo que optar pelo instituto do Autopatrocínio deverá manter o pagamento da sua respectiva 
Contribuição Alternativa, observado o disposto no inciso III do art. 12 e os critérios previstos no Plano de Custeio. 
 
§ 4 Para efetivação da opção pelo Autopatrocínio, o Participante deverá recolher à Entidade, até o dia 10 (dez) do mês subsequente 
ao da referida opção, todas as contribuições em atraso desde o mês da perda da remuneração. 
 
§ 5 Considera-se como data de início do Autopatrocínio o dia imediatamente posterior ao da perda total ou parcial da remuneração. 
 
§ 6 A opção pelo Autopatrocínio não impede a posterior opção pelos institutos do Benefício Proporcional Diferido, do Resgate ou da 
Portabilidade, observadas as disposições contidas neste Regulamento aplicáveis a cada instituto. 
 

 
SEÇÃO III 

DO BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO 
 

Art. 30. O Participante Ativo Normal, o Participante Ativo Alternativo e o Participante Autopatrocinado poderão optar pelo instituto 
do Benefício Proporcional Diferido, interrompendo o pagamento da respectiva Contribuição Básica ou Contribuição Alternativa, 
conforme o caso, desde que preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente: 
I - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador; 
II - ausência de preenchimento dos requisitos de elegibilidade à Aposentadoria Normal ou ao Benefício Suplementar, conforme o 
caso; 
III - carência de 3 (três) anos ininterruptos de filiação ao Plano; e 
IV - não tenha optado pelos institutos da Portabilidade ou do Resgate. 30 
 
§ 1 A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da data do requerimento, na obrigação de pagamento da 
Contribuição Administrativa ao Plano, prevista na alínea “d” do inciso I do art. 13. 
 
§ 2 O Participante Vinculado poderá autorizar o desconto da Contribuição Administrativa diretamente do saldo da respectiva Reserva 
Acumulada pelo Participante – RAP ou da Reserva Acumulada Suplementar – RAS, conforme o caso, em conformidade com as regras 
e procedimentos aprovados pelo Conselho Deliberativo da Entidade. 
 
§ 3 O Participante Vinculado que mantinha a condição de Participante Ativo Normal antes da opção pelo Benefício Proporcional 
Diferido manterá o direito à Aposentadoria Normal e, conforme o caso, ao Benefício Suplementar, quando cumpridos os requisitos 
de elegibilidade para a Aposentadoria Normal, previstos na Seção I do Capítulo VIII. 
 
§ 4 O Participante Vinculado que mantinha a condição de Participante Ativo Alternativo antes da opção pelo Benefício Proporcional 
Diferido manterá o direito ao Benefício Suplementar, quando cumpridos os requisitos de elegibilidade para a Aposentadoria Normal, 
previstos na Seção I do Capítulo VIII. 
 
§ 5 No caso de falecimento do Participante Vinculado, o saldo da respectiva Reserva Acumulada pelo Participante – RAP e da Reserva 
Acumulada Suplementar – RAS, conforme o caso, será pago, em parcela única, aos seus Beneficiários ou, na falta destes, aos seus 
herdeiros legais, cessando todos os compromissos do Plano para com o Participante e seus respectivos Beneficiários e herdeiros 
legais. 
 
§ 6 Na hipótese do Participante Vinculado se tornar Assistido e vier a falecer, o saldo remanescente da respectiva Reserva Individual 
de Benefício Concedido Normal – RIBCN ou da Reserva Individual de Benefício Concedido Suplementar – RIBCS, conforme o caso, 
será pago, em parcela única, aos seus Beneficiários ou, na falta destes, aos seus herdeiros legais, cessando todos os compromissos do 
Plano para com o Participante e seus respectivos Beneficiários e herdeiros legais. 
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§ 7 A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede a posterior opção pelos institutos do Resgate ou da Portabilidade, 
observadas as disposições contidas neste Regulamento aplicáveis a cada instituto. 
 

SEÇÃO IV 
DA PORTABILIDADE 

 

Art. 31. O Participante Ativo Normal, o Participante Ativo Alternativo, o Participante Autopatrocinado e o Participante Vinculado 
poderão optar pelo instituto da Portabilidade de seu direito acumulado para outro plano de benefícios operado por Entidade de 
previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar plano de benefícios de caráter previdenciário, desde que 
preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente: 
I - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador; 
II - carência de 3 (três) anos ininterruptos de filiação ao Plano; 31 
III - o Participante não esteja em gozo de qualquer benefício previsto neste Regulamento; e 
IV - o Participante não tenha optado pelo instituto do Resgate. 
 
§ 1 Não será exigida a carência prevista no inciso II do caput deste artigo para a portabilidade de recursos portados oriundos de outro 
plano de benefícios de previdência complementar. 
 

§ 2 Será considerado direito acumulado para fins de Portabilidade o somatório dos saldos da Reserva Acumulada pelo Participante – 
RAP e da Reserva Acumulada Suplementar – RAS, apurados na data de cessação das contribuições para o Plano. 
 

§ 3 Na hipótese de Portabilidade após opção pelo Benefício Proporcional Diferido e antes da concessão da Aposentadoria Normal ou 
do Benefício Suplementar, conforme o caso, o direito acumulado consistirá nos saldos da Reserva Acumulada pelo Participante – RAP 
e da Reserva Acumulada Suplementar – RAS, apurados na data do protocolo na Entidade do requerimento da Portabilidade. 
 

§ 4 O direito acumulado, apurado nos termos deste artigo, será atualizado pela variação da cota do Plano até a data da efetiva 
transferência dos recursos ao plano receptor, com base na cota apurada no dia anterior ao da transferência. 
 

§ 5 Após o recebimento do Termo de Opção de que trata o § 1 do art. 28, a Entidade elaborará o Termo de Portabilidade e terá o 
prazo de até 10 (dez) dias úteis para encaminhá-lo à entidade que administra o plano de benefícios receptor, contendo todas as 
informações exigidas pela legislação aplicável. 
 

§ 6 A transferência do direito acumulado dar-se-á em moeda corrente nacional, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data 
do protocolo do Termo de Portabilidade na entidade receptora, atendidas as condições previstas neste Regulamento e na legislação 
aplicável. 
 

§ 7 A Portabilidade não caracteriza resgate, sendo vedado que os recursos financeiros transitem, sob qualquer forma, pelos 
participantes do Plano. 
 

§ 8 A opção pela Portabilidade é direito inalienável do Participante e será exercida em caráter irrevogável e irretratável, cessando, 
com a transferência da totalidade dos recursos financeiros para a entidade receptora, todo e qualquer direito previsto neste Plano 
relativo ao Participante e seus Beneficiários. 
 

Art. 32. O Plano poderá receber recursos portados de outras entidades de previdência complementar ou de sociedade seguradora 
autorizada a operar plano de benefícios de caráter previdenciário, desde que observado o disposto neste Regulamento e na 
legislação aplicável. 
Parágrafo único. Os recursos portados recebidos de outras entidades de previdência complementar ou de sociedade seguradora 
serão mantidos em separado das demais contribuições e alocados em uma das seguintes contas: 32 
I - Reserva Acumulada Suplementar – RAS, Conta de Recursos Portados de EAPC – CRPA, se oriundos de Entidade Aberta de 
Previdência Complementar – EAPC ou sociedade seguradora; ou 
II - Reserva Acumulada Suplementar – RAS, Conta de Recursos Portados de EFPC – CRPF, se oriundos de Entidade Fechada de 
Previdência Complementar – EFPC. 
 

SEÇÃO V 
DO RESGATE 

 
Art. 33. O Participante Ativo Normal, o Participante Ativo Alternativo, o Participante Autopatrocinado e o Participante Vinculado 
poderão optar pelo instituto do Resgate, por meio do recebimento dos respectivos recursos individuais alocados no Plano, já 
descontadas as parcelas do custeio administrativo e do FCBE, desde que preenchidos os seguintes requisitos, cumulativamente: 
I - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador; 
II - o Participante não esteja em gozo de qualquer benefício previsto neste Regulamento; e 
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III - o Participante não tenha optado pelo instituto da Portabilidade. 
 
§ 1 Os recursos individuais de que trata o caput deste artigo correspondem ao somatório dos saldos das seguintes contas: 
I - Reserva Acumulada pelo Participante – RAP, Conta Participante – CPART; 
II - Reserva Acumulada Suplementar – RAS, observados os §§ 2º e 3º deste artigo; e 
III - Percentual, não cumulativo, da Reserva Acumulada pelo Participante – RAP, Conta Patrocinador – CPATR, conforme tabela a 
seguir: 33 
 
Tempo de Serviço no Patrocinador     % da CPATR/Conta Patrocinador  
até 3 anos      0%  
a partir de 3 anos     5%  
a partir de 6 anos     15% 
a partir de 9 anos     25%  
a partir de 12 anos     35%  
a partir de 15 anos     40%  
a partir de 18 anos     50%  
a partir de 21 anos     60%  
a partir de 24 anos     70% 
 
§ 2 É facultado o resgate de valores portados constituídos em plano de previdência complementar administrado por Entidade Aberta 
de Previdência Complementar – EAPC ou sociedade seguradora, acumulados na respectiva Conta de Recursos Portados de EAPC – 
CRPA. 
 

§ 3 É vedado o resgate de valores portados constituídos em plano de previdência complementar administrado por Entidade Fechada 
de Previdência Complementar – EFPC, acumulados na respectiva Conta de Recursos Portados de EFPC – CRPF. 
 

§ 4 O Participante que optar por manter no Plano o saldo das contas referidas nos §§ 2º e 3º deste artigo será considerado 
Participante Vinculado, desde que observe as disposições contidas neste Regulamento aplicáveis a cada instituto. 
 

§ 5 O valor correspondente ao Resgate, conforme descrito no § 1 deste artigo, será obtido com base nos saldos das contas apurados 
na data de cessação das contribuições 34 para o Plano, passando a ser atualizado pela variação da cota do Plano até a data efetiva do 
pagamento, com base na cota apurada no dia anterior ao do pagamento. 
 

§ 6 Quando do pagamento do valor correspondente ao Resgate, serão efetuados os descontos previstos em lei e os decorrentes de 
decisões judiciais. 
 

§ 7 É facultado ao Participante optar pelo recebimento do Resgate em parcela única ou em até 12 (doze) parcelas mensais e 
consecutivas, atualizadas pela variação da cota do Plano verificada entre a data do cálculo e a dos respectivos pagamentos. 
 

§ 8 O pagamento da parcela única ou da primeira parcela mensal será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de 
protocolo do Termo de Opção. 
 

§ 9 Uma vez exercido o Resgate, cessará todo e qualquer direito do Participante e de seus Beneficiários ou, na ausência destes, de 
seus herdeiros legais, em relação ao Plano, exceto quanto às prestações vincendas no caso de opção pelo pagamento parcelado ou 
de eventuais recursos oriundos de Portabilidade não resgatados. 

 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Art. 34. Os casos omissos deste Regulamento serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Entidade, observada a legislação vigente. 
 

Art. 35. Quaisquer alterações no presente Regulamento deverão ser objeto de manifestação favorável do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda. 
 

Art. 36. As hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adotadas na avaliação atuarial do Plano deverão ser objeto 
de reavaliação pelo menos uma vez a cada 3 (três) anos, a fim de aferir a sua adequabilidade ao grupo de Participantes, Assistidos e 
Beneficiários do Plano. 
 

Art. 37. A Entidade fica autorizada a contratar, mediante licitação, coberturas para os benefícios não programados e para a Parcela 
Adicional de Risco previstos, respectivamente, nos incisos II a V do art. 20 e no art. 26 deste Regulamento e no § 4° do art. 12 da Lei 
nº 12.618, de 2012. 
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§ 1º A cobertura da Parcela Adicional de Risco é condicionada à existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade 
seguradora relativamente ao Participante Ativo Alternativo que tiver optado pela referente cobertura de invalidez e morte. 
 

§ 2º Sempre que houver alteração da sociedade seguradora com a qual a Entidade contratar ou alteração das condições previstas no 
Termo de Repasse de Risco, será assegurada ao Participante Ativo Alternativo que tiver optado pelo custeio da Parcela Adicional de 
Risco a oportunidade de optar por manter ou cessar o seu custeio.  
 

Art. 38. Este Regulamento entrará em vigor na data da publicação pela Previc da autorização para a sua aplicação.  

 

 

 

  
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO 

COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS, ECONÔMICOS E 
INTERNACIONAIS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO: K - 4º ANDAR - SALA 482 - 

CEP: 70040-906 - BRASÍLIA - DF 
 

  

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 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. 
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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. 

  

 

 

1. RELATÓRIO 

  

1. A Secretaria Executiva deste Ministério submeteu à análise e manifestação desta Consultoria Jurídica o 

Parecer Jurídico n. 30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, de 30 de abril de 2018, elaborado pela Gerência Jurídica da 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) e 

aprovado pela Diretoria Executiva da fundação, que contém esclarecimentos detalhados sobre a interpretação e 

aplicação das normas que regulam a concessão e pagamento do Benefício Especial, de que trata o art. 3, §§ 1 a 

8, da Lei 12.618/2012 (SAPIENS: Seq. 1). 

  

2. As normas que regulam a concessão e pagamento do Benefício Especial estão previstas art. 3, §§ 1 a 8, 

da Lei 12.618/2012, que dispõe o seguinte: 

  

"Art. 3
o
  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 n
o
 10.887, de 18 de junho de 

2004, aos servidores e membros referidos no caput do art. 1
o
 desta Lei que tiverem ingressado no 

serviço público: 

I - a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o art. 1o
 desta 

Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios; e 

II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que trata o 

art. 1
o
 desta Lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção 

prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

 § 1
o
  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 sistemática estabelecida nos §§ 2
o
 a 3

o
 deste artigo e o direito à compensação 

financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal, nos termos da lei. 

 § 2
o
  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. 

 § 3
o
  O fator de conversão de que trata o § 2

o
 deste artigo, cujo resultado é limitado ao máximo de 

1 (um), será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:   

FC = Tc/Tt  

Onde: 

 FC = fator de conversão; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
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 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. 

 § 4
o
  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 § 3
o
. 

 § 5
o
  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. 

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

aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral de previdência social. 

 § 7
o
  O prazo para a opção de que trata o inciso II do caput deste artigo será de 24 (vinte e quatro) 

meses, contados a partir do início da vigência do regime de previdência complementar instituído no 

caput do art. 1
o
 desta Lei. (Vide Lei nº 13.328, de 2016) 

 § 8
o
  O exercício da opção a que se refere o inciso II do caput é irrevogável e irretratável, não 

sendo devida pela União e suas autarquias e fundações públicas qualquer contrapartida referente ao 

valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite previsto no caput 

deste artigo." 

  

3. À título de contextualização, são necessários os seguintes esclarecimentos preliminares: 

1. com base no art. 40, §§ 14 a 16, da Constituição Federal, a Lei 12.618/2012 instituiu um novo 

regime previdenciário para os servidores públicos estatutários da União, regime esse baseado 

em dois pilares: (i) a fixação do mesmo limite aplicável aos benefícios concedidos pelo Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS), que abrange os trabalhadores da iniciativa privada e os 

empregados públicos celetistas, aos benefícios concedidos pelo Regime Próprio dos Servidores 

Públicos da União (RPPS), que abrange os servidores públicos estatutários; e (ii) a 

possibilidade de adesão a um Regime de Previdência Complementar (RPC) para a 

suplementação dos benefícios previdenciários concedidos pelo RPPS - ou seja, o novo regime 

constitui uma mescla de dois regimes distintos: o RPPS, agora limitado ao teto do RGPS, que é 

obrigatório, e o RPC, que é facultativo e depende da constituição de reservas pelo participante; 

2. o novo regime previdenciário entrou em vigor em 04.02.2013[1], de modo que: (i) os servidores 

públicos que ingressaram ou que venham a ingressar no serviço público federal a partir desta 

data estão automaticamente submetidos ao novo regime; e (ii) os servidores públicos que 

tenham ingressado no serviço público federal antes dessa data podem optar pela adesão ao novo 

regime (art. 3, I e II, da Lei 12.618/2012); e 

3. o Benefício Especial foi criado pelo art. 3, §§ 1 a 8, da Lei 12.618/2012 como forma de 

compensar os servidores públicos federais que optem por migrar para o novo regime 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13328.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13328.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13328.htm#art92
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previdenciário pelas contribuições vertidas ao RPPS sobre base de cálculo superior ao teto do 

RGPS, isto é, sobre base de cálculo superior à proteção que será disponibilizada pelo próprio 

RPPS aos riscos e situações sociais tutelados pelo regime. 

  

4. No caso, as principais teses defendidas pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe são as de que: (i) o Benefício Especial possui natureza jurídica 

compensatória, e não constitui um benefício previdenciário em sentido estrito; e (ii) a opção de 

adesão ao novo regime previdenciário constitui um ato jurídico perfeito, que gera um direito 

adquirido ao Benefício Especial, nos termos e condições em vigor no momento da adesão, para o 

servidor público que efetue a opção. Além disso, a GEJUR/Funpresp-Exe também apresentou 

esclarecimentos detalhados sobre diversos outros aspectos relacionados à concessão e ao cálculo 

do Benefício Especial, oferecendo respostas específicas a um conjunto de 31 quesitos formulados 

pela Diretoria Executiva da fundação, quesitos esses que refletem as principais dúvidas levantadas 

por servidores públicos federais interessados em aderir ao novo regime[2]. De acordo com a 

Ementa do Parecer: 

  

"Ementa: 

I. Análise jurídica acerca do Benefício Especial previsto na Lei n° 12.618/2012. 

II. Consolidação de quesitos apresentados pela Diretoria Executiva da Funpresp-Exe. 

III. O Benefício Especial não detém natureza jurídica previdenciária, correspondendo a uma 

compensação pelas contribuições vertidas ao Regime Próprio de Previdência Social pelo 

servidor público, no período anterior a alteração do regime previdenciário, sob uma base de 

cálculo superior à proteção que será disponibilizada quando da ocorrência dos riscos sociais 

tutelados. 

IV. Ao homologar a opção constitucional, são transferidos ao patrimônio jurídico do servidor 

público os direitos e as obrigações previstos em lei, sob os quais se fundou a decisão pessoal de 

alteração de regime previdenciário, incluídas, por óbvio, as regras de cálculo estabelecidas no 

art. 3 da Lei n° 12.618/2012, constituindo-se em verdadeiro direito adquirido. 

V. Não é permitida, dentro do Estado Democrático de Direito, alteração legislativa que venha a 

modificar as regras e as condições estabelecidas na Lei n° 12.618/12, as quais fundamentaram a 

decisão de exercício da opção constitucional prevista no art. 40, §16, que se tornou irretratável e 

irrevogável por força de lei. Observância dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da 

proteção da confiança. 

VI. Diante da previsão legal (art. 22, da Lei n°12.618/12) e do direito assegurado à compensação 

financeira constitucional, não há como desconsiderar o período de contribuição dos servidores 

públicos da União, anteriormente vertidas aos regimes próprios de Estados, Distrito Federal e 

Município, sob clara afronta aos princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento 

indevido do Estado. 

VII. A gratificação natalina deverá ser contabilizada como contribuição mensal independente, 

deforma que, no momento do cálculo do Benefício Especial, cada ano trabalhado e contribuído 

equivalerá à 13 (treze) contribuições mensais. 

VIII. Os regimes dos militares e civis não se confundem ou comunicam, sendo impossível 

compreender que as contribuições vertidas ao regime próprio dos militares possam, de alguma 

forma, repercutir no cálculo do beneficio especial de ex-militar que assumiu cargo efetivo civil 

a posteriori. 

IX. Quesitos respondidos especificamente. 

X. Sugestão de encaminhamento à Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão para análise." 

  

5. Diante da complexidade e da abrangência do tema, e também por se tratar de matéria de competência da 

União, por ser a União responsável pelo pagamento do Benefício Especial, a Gerência Jurídica da 
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Funpresp-Exe sugeriu: (i) o envio do Parecer para a avaliação desta Consultoria Jurídica, por ser a 

Funpresp-Exe uma entidade vinculada a este Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão; e (ii) a eventual edição de norma regulamentar sobre a matéria pelo Ministério, assim 

como o eventual encaminhamento do processo aos órgãos centrais da Advocacia-Geral da União 

para a elaboração de manifestação vinculante. 

  

2. ANÁLISE JURÍDICA 

  

6. Esta Consultoria Jurídica corrobora os principais argumentos e conclusões formulados pela Gerência 

Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, parecer esse 

extremamente consistente e bem fundamentado, cujas principais teses estão amparadas em ampla 

legislação, jurisprudência e doutrina. 

  

7. O parecer possui o mérito de esclarecer, de modo detalhado, os principais aspectos relacionados à 

concessão e pagamento do Benefício Especial, dirimindo as principais dúvidas eventualmente 

existentes sobre a interpretação e aplicação das normas que regulam o benefício. 

  

8. A seguir, analisaremos os principais argumentos e conclusões contidos no parecer, de modo a corroborá-

los de forma explícita e específica, atendendo à solicitação da própria Gerência Jurídica da 

Funpresp-Exe, que recomendou que esta Consultoria Jurídica se manifeste expressamente sobre 

os seguintes pontos: 

1. considerações mais gerais sobre o Benefício Especial, que incluem: (i) a sua natureza jurídica; 

(ii) a segurança jurídica proporcionada pelas normas que regulam atualmente a sua concessão e 

pagamento; (iii) a forma de cálculo do benefício; e 

2. alguns quesitos específicos formulados pela Diretoria Executiva da Funpresp-Exe (Quesitos 01, 

02, 04, 05, 06, 10, 11, 14 e 31). 

  

2.1 Natureza Jurídica Compensatória do Benefício Especial 

  

9. Esta Consultoria Jurídica corrobora o entendimento exposto pela Gerência Jurídica da FunprespExe no 

Parecer Jurídico n. 30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 6ss) sobre a natureza 

jurídica compensatória, e não previdenciária em sentido estrito, do Benefício Especial. 

  

10. Ao contrário dos benefícios previdenciários em sentido estrito, que funcionam como proteção a riscos ou 

situações sociais específicas que demandam tutela do regime público de seguro social (e.g. 

velhice, invalidez, morte, etc.), a função do Benefício Especial não é dar cobertura a riscos ou 

situações sociais específicas, mas apenas compensar os servidores públicos pelas contribuições 

vertidas ao RPPS sobre base de cálculo superior ao teto do RGPS, isto é, sobre base de cálculo 

superior à proteção que será disponibilizada pelo próprio RPPS aos servidores. 

  

11. Ao exercer a opção constitucional de aderir ao novo regime previdenciário, os servidores públicos que já 

haviam ingressado no serviço público federal antes da entrada em vigor do novo regime terão 

seus benefícios previdenciários, a serem concedidos pelo RPPS, submetidos ao teto do RGPS. 

Como as contribuições vertidas ao RPPS até a data da adesão foram todas feitas com base na 

remuneração efetiva do servidor, a pura e simples submissão posterior ao teto do RGPS teria o 

efeito potencial de causar perdas patrimoniais ao servidor, que, durante o período anterior à 

adesão, contribuiu sobre base de cálculo eventualmente superior ao limite que será aplicado no 

futuro aos seus benefícios previdenciários. 
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12. O Benefício Especial serve, assim, para compensar esses servidores pelo montante das contribuições 

vertidas ao RPPS que não será refletido nos benefícios previdenciários a serem concedidos pelo 

regime, funcionando tanto (i) como um instrumento de estímulo à adesão dos servidores ao novo 

regime quanto (ii) como um instrumento para evitar o potencial enriquecimento sem causa do 

Estado às custas das contribuições vertidas pelos servidores que não terão reflexos na proteção 

futura assegurada pelo regime. 

  

13. Trata-se, portanto, de benefício compensatório ou indenizatório, e não de benefício previdenciário em 

sentido estrito. Não obstante funcione, na prática, como um acréscimo de valor a benefícios 

previdenciários específicos no caso, aposentadoria e pensão por mote -, a sua função primordial 

não é dar cobertura a riscos sociais específicos (e.g. velhice, invalidez, morte), mas apenas 

compensar os servidores por contribuições realizadas em excesso em relação à proteção social 

garantida. 

  

2.2 Segurança Jurídica Conferida à Opção de Adesão ao Novo Regime Previdenciário: Ato Jurídico Perfeito e 

Direito Adquirido 

  

14. Esta Consultoria Jurídica corrobora o entendimento exposto pela Gerência Jurídica da FunprespExe no 

Parecer Jurídico n. 30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 14ss) sobre a segurança 

jurídica conferida ao exercício da opção constitucional de adesão ao novo regime previdenciário. 

  

15. A homologação, pela União, da opção de adesão ao novo regime previdenciário realizada pelo servidor 

confere ao ato de adesão o caráter de definitividade, tornando a opção irrevogável e irretratável 

(art. 3, § 8, da Lei 12.618/2012). Ao exercer seu direito de opção constitucionalmente garantido, o 

servidor adere aos termos e condições previstos em lei para a migração de regime, termos e 

condições que se referem, basicamente: 

1. à aplicação do teto do RGPS aos benefícios previdenciários a serem concedidos pelo RPPS (art. 

3, II, da Lei 12.618/2012); e 

2. ao direito do servidor à concessão de um Benefício Especial pela União (art. 3, § 1, da Lei 

12.618/2012), benefício esse de natureza compensatória, conforme exposto acima (item 2.1). 

16. De um lado, o termo de adesão ao novo regime previdenciário, devidamente homologado, constitui um 

ato jurídico perfeito, celebrado em conformidade com os termos e condições previstos em lei, isto 

é, um ato jurídico "já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou" (art. 6, § 1, 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Decreto-Lei 4.657/1942), ato esse que 

torna a adesão ao novo regime previdenciário "irrevogável e irretratável", liberando a 

administração pública federal de qualquer obrigação relacionada ao regime anterior (art. 3, § 8, da 

Lei 12.618/2012), com exceção, obviamente, do pagamento da compensação na forma do 

Benefício Especial. 

  

17. De outro lado lado, como efeito jurídico específico produzido pelo ato de adesão, o servidor adquire o 

direito à compensação devida pela União na forma do Benefício Especial, que será pago em 

complementação à aposentadoria ou pensão concedida pelo RPPS, direito esse cujo começo do 

exercício está sujeito a "condição pré-estabelecido inalterável a arbítrio de outrem" (art. 6, § 2, da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei 4.657/1942), isto é, está sujeito 

à concessão de aposentadoria ou pensão pelo RPPS (art. 3, § 5, da Lei 12.618/2012), sendo que as 

regras para o cálculo do benefício não podem ser alterados unilateralmente pela União. 
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18. A adesão ao novo regime constitui, assim, um ato jurídico perfeito que gera um direito adquirido ao 

Benefício Especial, direito esse que passa a integrar o patrimônio jurídico do servidor. Conforme 

muito bem exposto pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 16) 

  

"91. Portanto, ao homologar a opção constitucional, são transferidos ao patrimônio jurídico do 

servidor público os direitos e as obrigações previstos em lei, sob os quais se fundou a decisão 

pessoal de alteração de regime previdenciário, incluídas, por óbvio, as regras de cálculo 

estabelecidas no art. 3 da Lei no 12.618/2012, constituindo-se-em verdadeiro direito adquirido." 

  

19. O direito adquirido ao Benefício Especial consiste no direito do servidor público ao pagamento de uma 

compensação proporcional ao seu tempo de contribuição anterior ao ato de adesão ao novo 

regime previdenciário, direito esse cujo começo do exercício depende, basicamente, de uma única 

condição: a concessão de aposentadoria ou pensão pelo RPPS. As regras para o cálculo do 

benefício (art. 3, §§ 2 e 3, da Lei 12.618/2012) não podem, assim, ser alteradas unilateralmente 

pela União, sequer por meio de emenda constitucional, sob pena de violação do direito adquirido 

do servidor e do ato jurídico perfeito de adesão ao novo regime (arts. 5, XXXVI, e 60, § 4, IV, da 

Constituição Federal), adesão essa realizada pelo servidor com pressuposto nas regras de cálculo 

devidamente fixadas em lei. 

  

20. Tanto o ato jurídico perfeito de adesão ao novo regime previdenciário quanto o direito adquirido ao 

pagamento do Benefício Especial pressupõem a imutabilidade das regras que dispõem sobre o 

cálculo do benefício. Para além do direito fundamental básico do servidor a segurança jurídica 

(art. 5, XXXVI, da Constituição Federal), trata-se de condição essencial para a manutenção do 

equilíbrio sinalagmático da relação jurídica estabelecida entre o servidor e a União: se de um lado 

a opção pela adesão, uma vez homologada, é "irrevogável" e "irretrátavel", de outro lado as regras 

de cálculo do Benefício Especial também são "irrevogáveis" e "irretratáveis" por parte da União, 

tendo em vista os próprios princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção à confiança, 

conforme muito bem argumentado pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no seu parecer 

(SAPIENS: Seq. 1, p. 19 e 22): 

  

"106. Destarte, partindo-se do pressuposto de que a opção de alteração de regime previdenciário 

realizada pelo servidor público constitui ato de livre manifestação, irretratável e irrevogável, as 

condições fixadas em lei são inalteráveis por ato administrativo, por lei ou, até mesmo, por emenda 

constitucional, restando consolidada a situação jurídica do servidor público. 

(...) 

122. Ou seja, o próprio caráter irrevogável e irretratável, exigido por lei para os servidores 

públicos, acaba gerando, para a Administração Pública, o mesmo efeito — de imutabilidade." 

  

21. É importante ressaltar que não se trata aqui de eventual "direito adquirido a regime jurídico", o que não é 

reconhecido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal[3]. As normas do 

regime jurídico previdenciário do servidor, isto é, o RPPS, não são imutáveis, podendo ser 

perfeitamente alteradas por meio de emendas constitucionais e legislação infraconstitucional. As 

regras sobre carência, tempo de contribuição, idade mínima para aposentadoria, elegibilidade de 

beneficiários a pensão por morte, entre outras, não são, de modo algum, imunes a alteração. 

  

22. Contudo, mesmo estando o pagamento do Benefício Especial vinculado à concessão de aposentadoria ou 

pensão pelo RPPS, eventuais alterações das regras do RPPS terão impacto única e exclusivamente 

na concessão da aposentadoria ou pensão. O que não é não passível de alteração unilateral por 

parte da União, sequer por meio de emenda constitucional, é a forma de cálculo do Benefício 

Especial, que constitui direito adquirido do servidor, direito esse de natureza compensatória, e não 
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previdenciária em sentido estrito. Em suma, embora as regras do regime previdenciário (RPPS) 

que regulam a concessão dos benefícios previdenciários aposentadoria e pensão por morte possam 

vir a ser alteradas, a forma de cálculo do Benefício Especial não é passível de alteração. 

Conforme muito bem argumentado Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no seu parecer (SAPIENS: 

Seq. 1, p. 20): 

  

"115. Portanto, como visto, regime jurídico se refere ao regime previdenciário; o direito adquirido 

se refere às regas ofertadas pela Administração Pública e aceitas pelo particular (servidor), na data 

em que foi homologada a sua opção de alteração de regime previdenciário, sob as quais lastreou a 

decisão de alteração de regime previdenciário, cristalizando-se seus efeitos jurídicos neste 

momento e os projetando para o futuro." 

  

2.3 Forma de Cálculo do Benefício Especial 

  

23. Esta Consultoria Jurídica corrobora o entendimento exposto pela Gerência Jurídica da FunprespExe no 

Parecer Jurídico n. 30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 23ss) sobre as questões 

relacionadas à forma de cálculo do benefício especial, que são basicamente três: 

1. contagem da contribuição paga sobre a gratificação natalina como contribuição independente; 

2. contagem das contribuições pagas por servidores públicos oriundos dos demais entes 

federativos aos respectivos regimes próprios de previdência social; e 

3. não inclusão das contribuições pagas por servidores públicos egressos de carreiras militares ao 

respectivo regime próprio de previdência dos militares. 

  

24. Em relação à primeira questão, tendo em vista que a contribuição devida pelo servidor público ao RPPS 

também incide sobre a gratificação natalina, é natural que as contribuições incidentes sobre a 

gratificação natalina efetivamente pagas pelo servidor antes da adesão ao novo regime 

previdenciário também sejam incluídas no cálculo do Benefício Especial. Não por outra razão a 

fórmula prevista em lei para o cálculo do benefício pressupõe a inclusão das contribuições 

incidentes sobre a gratificação natalina na definição do "tempo total de contribuição" (Tt), que 

constitui o denominador do respectivo Fator de Conversão (art. 3, §§ 2 e 3, da Lei 

12.618/2012)[4]. Logo, o cálculo do Benefício Especial deve necessariamente levar em 

consideração as contribuições incidentes sobre a gratificação natalina efetivamente pagas pelo 

servidor, de modo que cada ano de contribuição efetiva equivalha a treze constituições mensais. 

  

25. Em relação à segunda questão, não obstante o dispositivo que trata especificamente da forma de cálculo 

do Benefício Especial faça referência apenas à "quantidade de contribuições mensais efetuadas 

para o 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" (art. 3, § 2, da Lei 12.618/2012), o 

dispositivo que assegura o próprio direito ao Benefício Especial menciona expressamente o tempo 

de contribuição ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos dos demais entes 

federativos (art. 3, § 2, da Lei 12.618/2012). De acordo com o art. 3, § 2, da Lei 12.618/2012: 

  

"Art. 3 (...) 

§ 1 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 §§ 2
o
 a 3

o
 deste aJrtigo e o direito à compensação 

financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal, nos termos da lei." 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
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26. Além disso, o art. 22 da Lei 12.618/2012 também menciona expressamente o tempo de contribuição ao 

RPPS dos demais entes federativos ao assegurar o direito ao Benefício Especial aos servidores 

públicos oriundos dos demais entes federativos que ingressem no serviço público federal após a 

data da entrada em vigor do novo regime previdenciário. De acordo com o dispositivo: 

  

"Art. 22. Aplica-se o benefício especial de que tratam os §§ 1
o
 a 8

o
 do art. 3

o
 ao servidor público 

titular de cargo efetivo da União, inclusive ao membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e 

do Tribunal de Contas da União, oriundo, sem quebra de continuidade, de cargo público estatutário 

de outro ente da federação que não tenha instituído o respectivo regime de previdência 

complementar e que ingresse em cargo público efetivo federal a partir da instituição do regime de 

previdência complementar de que trata esta Lei, considerando-se, para esse fim, o tempo de 

contribuição estadual, distrital ou municipal, assegurada a compensação financeira de que trata o § 

9
o
do art. 201 da Constituição Federal." 

  

27. A própria referência ao instituto da compensação financeira entre regimes previdenciários impõe que as 

contribuições do servidor ao RPPS dos demais entes federativos também seja levada em conta no 

cálculo do Benefício Especial, sob pena de enriquecimento sem causa da União. 

  

28. Logo, a conclusão é a de que o cálculo do Benefício Especial também deve incluir as contribuições 

mensais efetuadas para o regime próprio de previdência social dos servidores públicos dos demais 

entes federativos, assegurada a aplicação do instituo da compensação financeira entre regimes 

previdenciários (art. 201, § 9, da Constituição Federal). 

  

29. Em relação à terceira questão, esta Consultoria já firmou o entendimento de que os servidores públicos 

egressos de carreiras militares, cuja investidura em cargo civil tenha ocorrido após a entrada em 

vigor do novo regime previdenciário, não têm direito ao Benefício Especial (PARECER Nº 0174 

– 3.18/2013/TLC/CONJUR/MP-CGU/AGU, Processo 03100.002007/2013-59, parecer anexado 

aos autos do presente processo eletrônico), em manifestação cuja ementa dispõe o seguinte: 

  

"I – A expressão “serviço público”, encartada no art. 40, parágrafo 16, da Constituição Federal, por 

constituir regra de transição de regimes previdenciários, deve ser interpretada restritivamente, a fim 

de beneficiar apenas aqueles que tinham expectativas de se aposentar com base nas regras do 

regime antigo, que foram modificadas pelo Poder Constituinte Derivado. Entendimento firmado no 

PARECER Nº028/2010/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Advogado-Geral da União em 31 de 

março de 2010. 

II – Desde a promulgação da Carta Política de 1988, os militares foram tratados distintamente 

dosservidores públicos civis no que tange ao regime previdenciário, não se submetendo ao 

regramento estabelecido no art. 40 da Carta Magna, mas sim às disposições previstas em leis 

ordinárias específicas. 

III – Nesse contexto, como os militares nunca estiveram inseridos nas regras do art. 40 da 

Constituição Federal, não podem ser considerados beneficiários das regras de transição ali 

discriminadas, não fazendo jus, portanto - caso a investidura em cargo civil tenha ocorrido após a 

data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar ao 

direito de opção previsto no art. 40, parágrafo 16, da Carta Magna. 

IV - Se o âmbito de incidência da norma constitucional de transição deve ser aferido de forma 

restrita, não pode o intérprete valer-se de disposições previstas em lei ordinária para justificar a 

inclusão de determinadas categorias que não foram abrangidas pelo espectro da referida norma.   

V – Os servidores públicos egressos de carreiras militares, cuja investidura em cargo civil 

tenha o corrido após a publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar não 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A79
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fazem jus ao benefício especial, previsto no art. 3º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.618/2012. VI- Pelo 

encaminhamento do feito à Secretaria Executiva." 

  

30. A inexistência de direito ao Benefício Especial por parte dos servidores egressos de carreiras militares 

também foi reconhecida expressamente em regulamentação editada pela então Secretaria de 

Gestão Pública deste Ministério. De acordo com o art. 3, § 3, da Orientação Normativa 

SEGEP/MP N. 2, de 13 de abril de 2015: 

  

"Art. 3. Será devido benefício especial, conforme estabelecido no art. 3º, inciso II, § 1º da Lei nº 

12.618, de 2012, ao servidor detentor de cargo público efetivo no Poder Executivo Federal que 

tenha ingressado no serviço público federal anteriormente a 4 de fevereiro de 2013, e que tenha 

optado pela migração para o regime de previdência complementar, nos termos do § 16 do art. 40 da 

Constituição Federal. 

(...) 

§ 3 Não se aplica aos servidores egressos de carreiras militares o direito ao benefício especial de 

que trata o § 2º, quando ocorrer migração para o regime de previdência complementar na condição 

de servidor detentor de cargo efetivo." 

  

31. Logo, reiterando os mesmos argumentos e conclusões da manifestação anterior desta CONJUR 

- manifestação essa (i) corroborada pela Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social[5] e (ii) 

devidamente comunicada à Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União, que reconheceu a 

convergência da tese defendida na manifestação com teses defendidas em manifestações anteriores da 

CGU/AGU[6] -, a conclusão é a de que 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. 

  

2.4 Resposta aos Quesitos Específicos Formulados pela Diretoria Executiva da Funpresp-Exe e Indicados pela 

Gerência Jurídica da Fundação 

  

 Quesito 01 - Qual a natureza jurídica do Beneficio Especial/BE? É provento de aposentadoria ou 

uma indenização pela migrarão de regime previdenciário? 

  

32. Corroborando a resposta dada ao quesito pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 36-37), reiteramos os argumentos e 

conclusões expostos acima sobre a natureza jurídica compensatória do Benefício Especial (item 

2.1). 

  

 Quesito 02 - Sobre o Beneficio Especial incidirá contribuição previdenciária (atualmente,11 %)? 

  

33. Corroborando a resposta dada ao quesito pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 37), a contribuição previdenciária incide 

sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão concedidos pelo RPPS que supere o teto 

do RGPS (art. 40, § 18, da Constituição Federal). Tendo em vista que o Benefício Especial possui 

natureza jurídica compensatória, e não constitui um benefício previdenciário em sentido estrito, 

ele não pode ser equiparado a proventos de aposentadoria e pensão, de modo que a contribuição 

previdenciária não incide sobre o Benefício Especial. 
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 Quesito 04 - Considerando que o servidor leva em conta o benefício especial na tomada de uma 

decisão irrevogável e irretratável sobre seu regime previdenciário, eventuais alterações das 

regras e formula do Beneficio Especial atingiriam  aqueles que migrarem antes destas 

alterações? Em que momento é realizado o cálculo do BE (data da migração ou da 

aposentadoria/pensão)? 

  

34. Corroborando a resposta dada ao quesito pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 39-40), reiteramos os argumentos e 

conclusões expostos acima sobre a segurança jurídica conferida à opção de adesão ao novo 

regime previdenciário (item 2.2). Tendo em vista que o ato de adesão ao novo regime, 

devidamente homologado, constitui um ato jurídico perfeito, que confere ao servidor o direito 

adquirido ao Benefício Especial, a ser calculado em conformidade com as regras previstas no 

momento da adesão, essas regras não podem ser unilateralmente alteradas pela União, sequer por 

meio de emenda constitucional (arts. 5, XXXVI, e 60, § 4, IV, da Constituição Federal), sendo 

que eventuais alterações legislativas não seriam aplicáveis aos servidores que já tenham realizado 

a opção de aderir ao novo regime.  

  

35. Em relação ao momento em que deve ser realizado o cálculo do Benefício Especial, o art. 3, § 5, da Lei 

12.618/2012 dispõe o seguinte: 

  

"Art. 3 (...) 

§ 5 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." 

  

36. Como a concessão da aposentadoria ou pensão pelo RPPS constitui uma condição 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. 

 

 Quesito 05 - Qual a segurança jurídica do exercício irretratável do opção de migração de regime 

previdenciário a ser exercida pelo servidor público federal em caso de mudança ou revogação 

do art. 3 da Lei n 12.618, de 2012? 

38. Corroborando a resposta dada ao quesito pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 40), reiteramos os argumentos e conclusões 

expostos acima sobre a segurança jurídica conferida à opção de adesão ao novo regime 

previdenciário (item 2.2). 
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 Quesito 06 - Quando da aposentadoria do servidor público federal o cálculo do BE será feito 

com as condições da data da aposentadoria ou com as condições da data de mudança do regime 

(§ 2 do art. 3 da Lei 12.618, de 2012)? 

39. A resposta a esse quesito está abrangida pela resposta ao Quesito 4 acima.  

 

 Quesito 10 - O § 2 do art. 3 da Lei 12.618 prevê a expressão "na forma regulamentada pelo 

Poder Executivo": A que se refere e quais as implicações? Seria preciso, então, um Decreto 

Presidencial para regulamentar o BE? 

  

40. Corroborando a resposta dada ao quesito pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 42), as regras para o cálculo do Benefício 

Especial estão suficientemente detalhadas no art. 3, §§ 2 e 3, da Lei 12.618/2012, sendo 

desnecessária a edição de qualquer ato regulamentar por parte do Poder Executivo para conferir 

plena exequibilidade aos dispositivos. 

  

41. A referência contida no art. 3, § 2, da Lei 12.618/2012 à regulamentação do Poder Executivo abrange 

seja (i) a forma de divulgação do teto do RGPS, conforme destacado pela Gerência Jurídica da 

Funpresp-Exe, seja (ii) eventuais aspectos procedimentais necessários à operacionalização da 

concessão e pagamento do Benefício Especial. 

  

 Quesito 11 - A reabertura do prazo para migração de regime (art. 92 da Lei 13.318/16) retirou 

dos "novos" optante pelo RPC o direito de recebimento do BE, diante do que preconiza seu 

parágrafo único? 

  

42. Corroborando a resposta dada ao quesito pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 42-43), a reabertura do prazo para migração 

de regime prevista no art. 92 da Lei 13.318/2016 pressupõe necessariamente as mesmas regras de 

condições originalmente previstas no art. 3, §§ 1 a 8, da Lei 12.6128/2012, de modo que os 

"novos" optantes, indubitavelmente, também têm direito ao Benefício Especial. 

  

 Quesito 14 - A gratificação natalina é considerada ''contribuição mensal" para fins do conceito 

de Tc (art. 3, § 3, da Lei n. 12.618/12)? 

  

43. Corroborando a resposta dada ao quesito pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 43), reiteramos os argumentos e conclusões 

expostos acima sobre a inclusão  das contribuições incidentes sobre a gratificação natalina na 

fórmula de cálculo o Benefício Especial (item 2.3, parágrafo 24). 

  

 Quesito 31 - Os servidores públicos civis oriundos de outros entes da federação (E/M/DF), sem 

quebra de continuidade no cargo público estatutário, quando ingressarem na administração 

pública federal, terão direito ao recebimento do BE a ser pago pelo RPPS/União? 

  

44. Corroborando a resposta dada ao quesito pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 1, p. 49), reiteramos os argumentos e conclusões 
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expostos acima sobre a garantia do direito ao Benefício Especial aos servidores oriundos de 

outros entes federativos, conforme previsto expressamente no art. 22 da Lei 12.618/2012 (item 

2.3, parágrafos 25 a 28). 

  

CONCLUSÃO 

  

45. Do exposto, corroborando os principais argumentos e conclusões formulados pela Gerência Jurídica da 

Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, são essas as conclusões 

desta Consultoria Jurídica sobre a interpretação e aplicação das normas que regulam a concessão 

e pagamento do Benefício Especial, de que trata o art. 3, §§ 1 a 8, da Lei 12.618/2012:  

1. 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 superior à proteção que será disponibilizada pelo próprio RPPS aos servidores; 

2. 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; e 

3. 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. 

  

46. Em relação aos encaminhamentos, solicitamos que a Coordenação de Informação e Documentação desta 

Consultoria Jurídica adote as seguintes providências: 

1. providencie  a  juntada  aos  autos  do  processo  eletrônico  do 

 PARECER  Nº  0174  – 

3.18/2013/TLC/CONJUR/MP-CGU/AGU,  exarado nos autos do Processo 

03100.002007/2013-59; 

2. dê ciência à Gerência Jurídica da Funpresp-Exe sobre o teor deste Parecer; 

3. dê ciência à Secretaria de Gestão de Pessoas deste Ministério - SGP/MP, por meio do SEI, 

sobre o teor deste Parecer; e 

4. providencie a abertura de tarefa virtual no SAPIENS à Consultoria-Geral da União da 

Advocacia-Geral da União - CGU/AGU, para que (i) avalie os argumentos e conclusões 

expostos neste Parecer e no Parecer Jurídico n. 30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe (SAPIENS: Seq. 

1), cujos principais argumentos e conclusões foram corroborados por esta CONJUR; e (ii) 

avalie a necessidade de emissão de manifestação vinculante sobre a matéria, tendo em vista a 

abrangência e complexidade das questões tratadas neste Parecer. 

  

À consideração superior. 

  

Brasília, 29 de maio de 2018. 
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GUILHERME FRANCISCO ALFREDO CINTRA GUIMARÃES 

Advogado da União 

  

  

JULIANA CORBACHO NEVES DOS SANTOS  

Coordenadora-Geral Jurídica de Recursos Humanos Advogada da União 

  

  

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante 

o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03154004642201850 e da chave de acesso 

09937ff3 

 

Notas: 

1. ^ Data de publicação no DOU da Portaria MPS/PREVIC/DITEC n° 44, de 31 de janeiro de 2013, que 

aprovou o Regulamento do Plano Executivo Federal, administrado pela Funpresp-Exe (art. 30 da Lei 

12.618/2012). 

2. ^ O prazo para adesão ao novo regime previdenciário, originalmente estabelecido pelo art. 3, § 7, da Lei 

12.618/2012, foi reaberto pelo art. 92 da Lei 13.328/2016 e se encerrará em 29.07.2018. 

3. ^ Cf. RE 94020, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 104, p. 269 (272); e ADI 3104, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

DJe 

09.11.2007. 

4. ^ Conforme previsto no art. 3, § 3, da Lei 12.618/2012, o Fator de Conversão (FC) corresponde ao 

número de contribuições mensais efetivamente pagas pelo servidor (Tc, ou "tempo efetivo de 

contribuição"), dividido pelo número de contribuições mensais exigidas para a concessão do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição (Tt, ou "tempo total de contribuição"), de modo que: FC = 

Tc/Tt. Os valores fixados em lei para o Tt equivalem exatamente ao tempo de contribuição, em anos, 

exigido para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, multiplicado por 13, 

ou seja, pelo número de contribuições pagas anualmente, o que inclui a contribuição incidente sobre a 

gratificação natalina - no caso da aposentadoria normal do servidor do sexo masculino, o Tt fixado em lei 

é 455 (35 anos de contribuição x 13). 

5. ^ Cf. PARECER Nº 266/2014/CONJUR-MPS/CGU/AGU, Processo 03100.002007/2013-59. 

6. ^ Cf. NOTA Nº 45/2014/DECOR/CGU/AGU, Processo 03100.002007/2013-59. 

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME FRANCISCO ALFREDO CINTRA GUIMARAES, de 

acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o 

código 135894245 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): 

GUILHERME FRANCISCO ALFREDO CINTRA GUIMARAES. Data e Hora: 30-05-2018 15:23. Número de 

Série: 13829390. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4. 
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Documento assinado eletronicamente por JULIANA CORBACHO NEVES DOS SANTOS, de acordo com os 

normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 

135894245 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JULIANA 

CORBACHO NEVES DOS SANTOS. Data e Hora: 30-05-2018 16:25. Número de Série: 17133255. Emissor: 

Autoridade Certificadora SERPRORFBv5. 

 
 

 

 

28/12/2018 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO DEPARTAMENTO DE 

COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS 
 

PARECER n. 00093/2018/DECOR/CGU/AGU 

NUP: 03154.004642/2018-50 

INTERESSADOS: CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO - CONJUR/MP E GERÊNCIA JURÍDICA JUNTO À FUNDAÇÃO DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO 

GEJUR/FUNPRESP-EXE 

ASSUNTO: BENEFÍCIO ESPECIAL PREVISTO NA LEI NO 12.618, DE 2012 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL. LEI NO 12.618, DE 2012. 

I - A teor do § 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012, o beneficio especial é um 

direito assegurado aos membros e servidores titulares de cargo efetivo da União, 

suas autarquias e fundações, inclusive os membros do Poder Judiciário, do 

Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União que tenham 

ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime 

de previdência complementar de que trata a Lei no 12.618, de 2012, e que nele 

permaneceram sem perda do vínculo efetivo e optaram pelo referido regime de 

previdência. na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

II - O beneficio especial de que trata o § 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 

2012, possui contornos normativos que permitem caracterizá-lo como sendo 

beneficio estatutário de natureza Compensatória, 

III - O beneficio especial previsto no § 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012, 

rege-se pelas regras existentes no momento da opção feita na forma do § 16 do 

art. 40 da Constituição Federal. 

IV - O beneficio especial será equivalente a diferença entre a média aritmética 

simples das maiores remunerações anteriores à data da mudança do regime, 

utilizadas como base para as contribuições efetuadas pelo membro ou servidor ao 

regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios, a teor do disposto nos §§ 20 e 30 do art. 30 e art. 22 da Lei nu 12.618, 

de 2012. 
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V - Como a gratificação natalina integra a base de contribuição do servidor 

para o regime próprio dc previdência da União, na forma do art. 40 da Lei no 

10.887, de 2004, há que ser considerada para os fins do § 20 do art. 30 da Lei no 

12.618, de 2012. 

VI - A teor do regramento contido nos §§ 20 e 30 do art. 30 e art. 22 da Lei no 

12.618, de 2012, para o cálculo do beneficio especial considera-se apenas as 

contribuições recolhidas ao regime de previdência da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios de que trata o guL_4Q da Çustituiçùo Fetlugl, 

não incluída a contribuição destinada ao regime de previdência do militar. 

Cod. Ement.34 

1. Cuidam os autos de pedido formulado pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão - CONJUR-MP para que esta Consultoria-Geral da União avalie a pertinência da elaboração de 

Parecer versando sobre a interpretação de aspectos relacionados ao beneficio especial previsto na Lei 12.618, de 2012, a 

ser submetido à aprovação pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para os fins previstos no § 1 0 do art. 40 

da Lei Complementar no 73 de 1993, tendo em vista a abrangência e complexidade da matéria. 

2. No PARECER JURÍDICO NO 30/2018/GEJUR/FUNPRESP-EXE (doc. seq. 1), a Gerência Jurídica junto à 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - GEJUR/FUNPRESPEXE 

apreciou questionamentos a respeito do beneficio especial previsto na Lei no 12.618, de 2012. Em síntese, concluiu: 

 

a) "o Beneficio Especial corresponde a uma compensação pelas contribuições 

vertidas ao Regime Próprio de Previdência Social pelo servidor público, no 

período anterior a alteração do regime pevidenciário (opção prevista no art. 

4(),§16, da CF), em função de contribuições realizadas sob um patamar superior à 

proteção que será disponibilizada quando da ocorrência dos riscos sociais 

tutelados " 

b) "não é permitida, dentro do Estado Democrático de Direito, alteração 

legislativa que modifique as regras e as condições estabelecidas na Lei n o 

12.618/12, as quais fundamentaram a decisão de exercício da opção 

constitucional prevista noart.40, §16, que se tornou irretratável e irrevogável por 

força de lei" 

c) "este conjunto de regras e valores — inclusive no que pertine ao teto do 

Regime Geral de Previdência Social — deverá ser preservado durante o período 

compreendido entre a data que realizou a alteração de regime Previdenciário e o 

efetivo pagamento do beneficio, c. l) "diante da previsão legal e do direito 

assegurado à compensação constitucional, não há como desconsiderar o período 

de contribuição dos servidores públicos da União que anteriormente foram 

vertidas aos regimes próprios de Estados, Distrito Federal e Municípios, sob clara 

afronta ao princípio constitucional da isonomia", c.2) "a gratificação natalina 

deverá ser contabilizada como contribuição mensal independente, deforma que, 

no momento do cálculo, cada ano trabalhado e contribuído equivalerá à 13 (treze) 

contribuições mensais" e c.3) "se os regimes em nada se confundem ou 

comunicam, as contribuições vertidas para o regime próprio dos militares não 

podem, de forma alguma, repercutir no cálculo do beneficio especial de ex-militar 

que, tendo assumido cargo efetivo civil, exerceu posteriormente a opção 

constitucional de migração de regime, tendo em vista que, para aquele regime, 
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não são recolhidas contribuições previdenciárias, mas, tão somente, contribuições 

para pensões militares". 

3. Instada a se manifestar sobre o tema, a Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão elaborou 0 PARECER n. 00601/201 WGCG/CGJOE/CONJUR-MP/CGU/AGU (doc. seq. 2), 
onde acompanhou o entendimento apresentado pela Gerência Jurídica junto ao FUNPRESP-EXE no PARECER 
JURÍDICO NO 30/2018/GEJUR/FUNPRESP-EXE. Eis a conclusão: 

"Do exposto, corroborando os principais argumentos e conclusões formulados 

pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, são essas as conclusões desta Consultoria 

Jurídica sobre a interpretação e aplicação das normas que regulam a concessão e 

pagamento do Beneficio Especial, de que trata o art. 30, §§ 1 0 a 80, da Lei 

12.618/2012: 

1.0 Beneficio Especial possui natureza jurídica compensatória, e não constitui um 

beneficio 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 superior à proteção que 

será disponibilizada pelo próprio RPPS aos servidores; 

2.a adesão ao novo regime previdenciário constitui um ato jurídico perfeito que 

gera um direito adquirido ao Beneficio 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 Beneficio Especial não podem ser alteradas 

unilateralmente pela União, sequer por meio de emenda constitucional; e 

3.em relação à forma de cálculo do Beneficio 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 

Beneficio 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 Beneficio 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 Beneficio Especial. 

4. Na sequência, a CONJUR/MP submeteu os autos a esta Consultoria-Geral da União. Em análise preliminar, este 
Departamento verificou a necessidade de solicitar manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN tendo 
em vista a natureza da matéria, conforme exposto na NOTA n. 00131/2018/DECOR/CGU/AGU, aprovada pelo 
DESPACHO n. 00434/2018/DECOR/CGU/AGU (doc. seq. 13). 

5. Não obstante os reiterados pedidos de resposta formulado por este Departamento, até o presente momento, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN não apresentou manifestação. Com efeito, tendo em vista o tempo 
decorrido e a necessidade de análise do pedido, esta será feita sem a manifestação da PGFN. 

2126 

 

6. Registre-se que a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (FRENTAS) (doc. seq. 10) e a 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA (doc. seq. 24) formularam pedido nos 
presentes autos solicitando à aprovação da manifestação elaborada pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - CONJUR-MP, na forma do art. 41 da Lei Complementar no 73, de 1993, de 
modo a torná-la vinculante para toda a Administração Pública Federal. 

7. Feito esse breve esboço do pedido, manifesto-me. 
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8. A pretensão da Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão CONJUR-
MP é que seja avaliada a pertinência da elaboração de Parecer tratando sobre aspectos relacionados ao beneficio especial 
de que trata a Lei no 12.618, de 2012, a fim de ser submetido à aprovação pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, para os efeitos previstos no § 1 0 do Art. 40 da Lei Complementar no 73 de 1993, que assim disciplina: 

Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à 

aprovação do Presidente da República. 

§ 1 0 0 parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial 

vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe 

dar fiel cumprimento. 

9. Das manifestações jurídicas carreadas aos autos não se vislumbra a existência de divergência jurídica a respeito da 
matéria ora trazida, destaca-se, no entanto, a sua complexidade e abrangência a justificar a necessidade de tratamento 
uniforme. Quanto a isso, o art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993, determina: 

Art. 40 - São atribuições do Advogado-Geral da União: 

X - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos 

normativos, a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da 

Administração Federal; XI - unificar a jurisprudência administrativa, garantir a 

correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos 

jurídicos da Administração Federal; 

10. Com efeito, vislumbra-se atribuição deste Departamento para apreciação do pedido em destaque, tendo em vista o 
disposto no art. 14, I, "a" do Decreto no 7.392, de 2010, que assim preceitua: 

Art. 14. Ao Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos 

compete: 

1 - orientar e coordenar os trabalhos das Consultorias Jurídicas ou órgãos 

equivalentes, especialmente no que se refere à: 

a) uniformização da jurisprudência administrativa; 

11. Partindo do exposto, a presente análise deter-se-á na apreciação dos principais aspectos jurídicos relativos ao 
beneficio especial previsto na Lei no 12.618, de 2012, abordados pela Gerência Jurídica junto à Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo e pela Consultoria Jurídica junto ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. São eles: 

a) Natureza jurídica do beneficio especial previsto no § 1 0 do art. 30 da Lei no 

12.618, de 2012 

b) Segurança jurídica: regras do cálculo do beneficio especial existentes no 

momento da opção feita na forma § 16 do art. 40 da Constituição Federal 

c) Regras previstas para o cálculo do beneficio especial: 

c. I ) contribuições previdenciárias a serem consideradas no cálculo do beneficio 

especial 

c.2) contribuição social paga sobre a gratificação natalina e 

c.3) contribuições ao regime de previdência do militar 

1 - REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

12. A partir da Emenda Constitucional no 20, de 1998, restou prevista a possibilidade de a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios fixarem para o valor das aposentadorias e pensões de que trata o regime de previdência previsto 
no art. 40 da Constituição Federal, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 
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previsto no art. 201 da Constituição Federal. Para tanto, a norma exigiu a instituição do regime de previdência 
complementar para os servidores titulares de cargo efetivo. Eis o conteúdo da regra constitucional: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial 

e o disposto neste artigo. (RgdaçãQÄ2dLpcla Emenda CQnstituciQnal no 41, 19 

12 0003): 

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que 

instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos 

servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das 

aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, 

o limite máximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20 de 

15/12/98) 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído 

por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 

202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de 

previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos 

participantes planos de beneficios somente na modalidade de contribuição 

definida. .(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41. 19.12.200.3) 

13. Com a edição da Lei no 12.618, de 2012, foi instituído o regime de previdência complementar a que se referem os 
 16 do art. 40 da Constituição Federal para os servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas 

autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de 
Contas da União. Na mesma norma foi fixado o teto do regime geral de previdência social para as aposentadorias e 
pensões do regime próprio de previdência do servidor, previsto no art. 40 da Constituição Federal. 

14. Quanto a sua incidência, a norma explicitou que os membros e servidores que já haviam ingressado no serviço 
público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar poderiam aderir ao referido 
regime, mediante prévia e expressa opção. Sobre essa opção, cuidou o § 16 do art. 40 da Constituição Federal: 

 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98) 

15. Inicialmente, o § 70 do art. 3 0 da Lei no 12.618, de 2012, fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 
partir do início da vigência do regime de previdência complementar, para a realização da mencionada opção. Por meio do 
art. 92 da Lei no 13.328, de 2016, esse prazo foi prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) meses. Recentemente, a Medida 
Provisória no 853, de 25 de setembro de 2018, ampliou esse prazo até o dia 29 de março de 2019. 

16. Com efeito, os membros e servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à data do início da 
vigência do regime de previdência complementar poderão optar pelo referido regime, mediante manifestação expressa. 
Sendo que o exercício dessa opção é irrevogável e irretratável nos termos do § 80 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012. 

Os membros e servidores com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os beneficios do 
regime geral de previdência social e que ingressaram no serviço público a partir do início da vigência do regime de 

40. 
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previdência complementar foram automaticamente inscritos no referido regime de previdência, ficando assegurado ao 
participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano 
de beneficios. (art. 1 0, § 30 ) 

18. A respeito da vigência do regime de previdência complementar, o art. 33 da Lei no 12.618, de 2012, dispôs: 

Art. 33. Esta Lei entra em vigor: 
zot 'ZIZU 10 https://sapiens.agu.gov.br/documento/195475868 

I - quanto ao disposto no Cupítulo I na data em que forem criadas quaisquer das 

entidades de que trata o art. 40 observado o disposto no art. 31; e 

19. Por meio do Decreto no 7.808, de 2012, foi criada a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe, entidade fechada de previdência complementar vinculada ao Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a finalidade de administrar e executar planos de beneficios de caráter 
previdenciário.O início do seu funcionamento ocorreu na forma do art. 26 da Lei no 12.618, de 2012, que assim disciplina: 

Art. 26. A Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud deverão entrar em 

funcionamento em até 240 (duzentos e quarenta) dias após a publicação da 

autorização de funcionamento concedida pelo órgão fiscalizador das entidades 

fechadas de previdência complementar. 

20. Com efeito, considera-se 4 de fevereiro de 2013 a data do início da vigência do regime de previdência 
complementar porque foi nesta data publicada a Portaria DITEC/PREVIC/MPS no 44, de 31 de janeiro de 2013, relativa 
ao Regulamento do Plano de Beneficios da Previdência Complementar do Poder Executivo Federal. A esse respeito, cuida 
o art. 30 da Lei no 12.618, de 2012: 

Art. 30. Para os fins do exercício do direito de opção de que trata o parágrafo 

único do art. considera-se instituído o regime de previdência complementar de 

que trata esta Lei a partir da data da publicação pelo órgão fiscalizador da 

autorização de aplicação dos regulamentos dos planos de beneficios de qualquer 

das entidades de que trata o art. 40 desta Lei. 

21. Deste modo, instituído o regime de previdência complementar de que tratam os  16 do art. 40 da 
Constituição Federal, pela Lei no 12.618, de 2012, os membros e servidores titulares de cargo efetivo da União, suas 
autarquias e fundações, inclusive os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de 
Contas da União que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência (3 de fevereiro de 
2013) e que tenham optado pelo referido regime de previdência, na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal, e 
aqueles que ingressaram no serviço público a partir da referida data, com remuneração superior ao limite máximo 
estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência social submetem-se ao limite máximo estabelecido para os 
beneficios do regime geral de previdência social em relação às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime 
de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Fcdcral. 

22. Quanto à adesão ao plano de previdência complementar ela é facultativa para os membros e servidores titulares de 
cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério 
Público da União e do Tribunal de Contas da União que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início 
da vigência (3 de fevereiro de 2013) e que tenham optado pelo referido regime de previdência na forma do § 16 do art. 40 
da Constituição Federal, sendo automática para aqueles que ingressaram no serviço público a partir de 4 de fevereiro de 
2013, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência social, 
admitida, contudo, a possibilidade de a qualquer tempo ser solicitado o cancelamento de inscrição no plano de beneficios, 
nos termos do seu regulamento. 

11 - BENEFÍCIO ESPECIAL 
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23. A Lei no 12.618, de 2018, que instituiu o regime de previdência complementar, previu o direito ao recebimento de 
um beneficio especial. Eis a redaçäo do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012: 

Art. 32 Aplica-se o limite máximo estabelecido para os beneficios 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±ederal, observado 

o disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004 aos servidores e membros 

referidos no caput do art. 1 0 desta Lei que tiverem ingressado no serviço público: 

I - a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de 

que trata o art. 1 0 desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de 

beneficios; e 

II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência 

complementar de que trata o art. 1 0 desta Lei, e nele tenham permanecido sem 

perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da 

Constituição Federal. 

 

§ 1 0 É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso II do caput deste 

artigo o direito a um beneficio especial calculado com base nas contribuiçòes 

recolhidas ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípios de que trata o art. 40 Constituição Federal. observada a 

sistemática estabelecida nos §§ 20 a 30 deste artigo e o direito à compensação 

financeira de que trata o § 90 do art. 201 da Constituição Federal, nos termos da 

lei. 

§ 22 0 beneficio 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. 

§ 32 0 fator de conversão de que trata o § 20 deste artigo, cujo resultado é limitado 

ao máximo de I (um), será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

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 Fcdcral, 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 § 50 do art. 

40 da  se homem; 
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Tt = 325, quando servidor titular de cargo efetivo da União de professor de 

educação infantil e do ensino fundamental, nos termos do § 50 do art. 40 da 

Constituição Federal, se mulher. 

§ 42 0 fator de conversão será ajustado pelo órgão competente para a concessão 

do beneficio 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 fisica, for 

inferior ao Tt de que trata o § 30. 

§ 52 0 beneficio 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 beneficio pago por esse regime, inclusive junto com 

a gratificação natalina. 

§ 62 0 beneficio especial calculado será atualizado pelo mesmo índice aplicável 

ao beneficio de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral de 

previdência social. 

§ 7Q O prazo para a opção de que trata o inciso II do caput deste artigo será de 24 

(vinte e quatro) meses, contados a partir do início da vigência do regime de 

previdência complementar instituído no caput do art. 1 0 desta Lei. (Vide Lei no 

13.328, dg 2016) 

§ 8Q O exercício da opção a que se refere o inciso II do caput é irrevogável e 

irretratável, não sendo devida pela União e suas autarquias e fundações públicas 

qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base 

de contribuição acima do limite previsto no caput deste artigo. 

24. Referido beneficio especial é exclusivo dos membros e servidores titulares de cargo efetivo da União, suas 
autarquias e fundações, inclusive os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de 
Contas da União que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência (3 de fèvereiro de 
2013) e que nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo e tenham optado pelo referido regime de previdência, 
na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal.
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25. O valor do beneficio especial será calculado na forma dos §§ 20 e 30 do art. 30 da Lei no 12.618, e 2012, levando em 
consideração as contribuições mensais efetuadas para os regimes de previdência previstos no art. 40 da Constituição 
Federal, efetivamente pagas pelos membros e servidores titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, 
inclusive os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União, até a data da 
opção. 

26. Calculado o beneficio especial, este será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao beneficio de aposentadoria ou 
pensão mantido pelo regime geral de previdência social. A União é a responsável pelo pagamento, sendo que ele será pago 
por ocasião da concessão da aposentadoria, inclusive por invalidez, ou pensão por morte pelo regime próprio de 
previdência da União, previsto no art. 40 da Constituição Federal. 

27. O beneficio especial é temporário, sendo devido enquanto perdurar o pagamento do beneficio pago a título de 
aposentadoria ou pensão por morte. Extinguindo-se estes, cessa também o pagamento do referido beneficio. 

28. Assim, a teor do § 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012, o beneficio especial é um direito assegurado aos 
membros e servidores titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive os membros do Poder 
Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União que tenham ingressado no serviço público 
até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que trata a Lei no 12.618, de 2012, e 
que nele permaneceram sem perda do vínculo efetivo e optaram pelo referido regime de previdência, na forma do § 16 do 
art. 40 da Constituição Federal. 

111 - NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO ESPECIAL PREVISTO NO § 1 0 DO ART. 30 

DA LEI NO 12.618, DE 2012 

29. A respeito da natureza jurídica do beneficio especial, a Gerência Jurídica junto à FUNPRESP-EXE sustentou: "o 
Beneficio Especial corresponde a uma compensação pelas contribuições vertidas ao Regime Próprio de Previdência Social 
pelo servidor público, no período anterior a alteração do regime previdenciário (opção prevista no art. 40, §16, da CF), em 
função de contribuições realizadas sob uma base de contribuição superior à proteção que será efetivamente disponibilizada 
quando da ocorrência das necessidades sociais tuteladas. '  

30. No mesmo sentido, a CONJUR/MP. Eis o que destacou: 

"Ao contrário dos beneficios previdenciários em sentido estrito, que funcionam 

como proteçäo a riscos ou situações sociais específicas que demandam tutela do 

regime público de seguro social (e.g. velhice, invalidez, morte, etc.), a função do 

Beneficio Especial não é dar cobertura a riscos ou situações sociais específicas, 

mas apenas compensar os servidores públicos pelas contribuições vertidas ao 

RPPS sobre base de cálculo superior ao teto do RGPS, isto é, sobre base de 

cálculo superior à proteção que será disponibilizada pelo próprio RPPS aos 

servidores. 

Ao exercer a opção constitucional de aderir ao novo regime previdenciário, os 

servidores públicos que já haviam ingressado no serviço público federal antes da 

entrada em vigor do novo regime terão seus beneficios previdenciários, a serem 

concedidos pelo RPPS, submetidos ao teto do RGPS. Como as contribuições 

vertidas ao RPPS até a data da adesão foram todas feitas com base na 

remuneração efetiva do servidor, a pura e simples submissão posterior ao teto do 

RGPS teria o efeito potencial de causar perdas patrimoniais ao servidor, que, 

durante o período anterior à adesão, contribuiu sobre base de cálculo 

eventualmente superior ao limite que será aplicado no futuro aos seus beneficios 

previdenciários. 

O Beneficio Especial serve, assim, para compensar esses servidores pelo 

montante das contribuições vertidas ao RPPS que não será refletido nos 

beneficios previdenciários a serem concedidos pelo regime, funcionando tanto (i) 
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como um instrumento de estímulo à adesão dos servidores ao novo regime quanto 

(ii) como um instrumento para evitar o potencial enriquecimento sem causa do 

Estado às custas das contribuições vertidas pelos servidores que não terão 

reflexos na proteçäo futura assegurada pelo regime". 

31. Conforme visto acima, o beneficio especial previsto no § 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012, destinase aos 
membros e servidores que ingressaram no serviço público antes do início da vigência do regime de previdência zot 'ZIZU 
complementar de que trata a Lei no 12.618, de 2012, e nele permaneceram sem solução de continuidade e optaram, na 
forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal, em receber aposentadoria e pensão limitadas ao teto do RGPS. 

32. Esses membros e servidores contribuíram para o regime próprio de previdência do servidor na expectativa de 
receber aposentadoria e pensão em valor superior ao teto do RGPS, ao fazer a opção pelo regime de previdência 
complementar, esses beneficios estarão limitados ao teto do RGPS. Com isso, o volume de contribuições recolhidas terá 
sido maior, justificando-se, pois, a concessão do referido beneficio especial. 

33. A princípio, o beneficio especial apresenta-se como um incentivo à adesão ao regime previdenciário 
complementar, conforme destacou a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados durante os 
debates da apreciação do Projeto de Lei no 1.992, de 2007, posteriormente, convertido na Lei no 12.618, de 2012. Para 
ilustrar melhor essa acepção, convém destacar excerto do Parecer da PPP 1 CSSF, constante do sítio eletrônico da Câmara 
dos Deputados: 

"Diga-se que o §10 do art. 30 do Projeto assegura um beneficio especial aos 

servidores que, tendo ingressado no serviço público antes da entrada em operação 

do regime de previdência complementar, optem por aderir ao sistema 

complementar. O dispositivo preceitua que o referido beneficio seja calculado 

com base nas contribuições vertidas para o regime próprio da União. A EMC 

4/2011 e, parcialmente, a EMC 23/2011 buscam considerar o tempo de 

contribuição de qualquer regime. 

Qra, tratando-se de um incentivo extraordinário criado pelo Executivo 

El.yidugxpúblicos para o regime de uma vez que eles poderão optar ou do 

complementar, não há obrigatoriedade ou sequer vinculação constitucional de 

como calcglar 9 beneficio se 12Qdg estabelecer que tal se dê mediante as 

contribuições ugyjdgngjáuxpara a União. 

Nada obstante, é perfeitamente possivel e aconselhável aperfeiçoar esse incentivo. 

uma vez que a nova redaçäo proposta tem objetivo de garantir que, no cálculo do 

beneficio especial, sejam consideradas as contribuições para o regime 

previdenciário da União e para outros regimes para os quais o servidor tenha 

contribuído antes de ingressar no serviço público federal. E a garantia de 

contagem de tempo recíproca com outros regimes é dada pela Constituição". 

(destaquei) 

34. Avaliando-o à luz dos aspectos normativos, verifica-se que a utilização na base de cálculo das contribuições 
previdenciárias efetivamente vertidas ao regime próprio de previdência do servidor demonstra também a sua intenção 
compensatória. A respeito disso, destacou a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, durante os 
debates do Projeto de Lei no 1.992, de 2007, que antecedeu a Lei no 12.618, de 2012. Eis o excerto extraído do Parecer 
PRL 2 CTASP do mencionado Projeto de Lei constante do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados. Vejamos: 

§ 1 0 do art. 30 do projeto original determina que os servidores que exercerem a 

opção recém mencionada perceberão "beneficio especial calculado com base nas 

contribuições recolhidas ao regime de previdência da União de que trata o art. 40 

da Constituição." Considerando que esse beneficio se destina a compensar a 

redução do valor do beneficio devido pelo regime previdência da União e que a 

ConstituiçãQ_EgdgLQl assegura o cômputo do tempo de contribuição federal, 

estadual e municipal, assim como para o regime geral de previdência social — 

RGPS (art. 40, §§ 30 e 90), determinando a compensação entre esses regimes (art. 
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201, § 90), conclui-se, forçosamente, que a regra proposta resultaria no 

enriquecimento sem causa da União, em detrimento do servidor. 

A proposta de equiparar o beneficio especial aos proventos que seriam devidos ao 

servidor pelo regime próprio de previdência, até o limite dos beneficios do RGPS, 

é evidentemente equivocada. se destina a o en o servidor pela 

dos proventos excedente ao que, até tal valor, o benefiçio do 

RGPS seria integralmente preservado. (...)"(destaquei) 

35. Na mesma linha, segue o excerto extraído do artigo "Servidorfederal deve ou não migrar para o modelo Funpresp? 
" de autoria de Adacir Reis, de 15 de junho de 2018, extraído do site Consultor Jurídico: 

8126 

 

''A imunização do beneficio especial frente a novas contribuições previdenciárias 

e a garantia de sua corrcçào anual partem do pressuposto de que tal montante não 

é propriamente um beneficio previdenciário, mas uma devolução, uma espécie de 

indenizaçào por parte da União pelos valores aportados para o regime próprio de 

previdência até o momento da migração para o legime de previdência 

complementar operado pela Funpresp.  

36. Pertinente também a análise feita por João Marcelino Soares no artigo "O regime complementar dos servidores 
públicos federais: uma análise constitucional do fator de conversão ", publicado em 29 de junho de 2012 na Revista de 
Doutrina do Tribunal Regional Federal da 4a Região: 

" 1 0 beneficio especial 

1.1 Natureza Jurídica 

O artigo 30, § 10, da Lei 12.618/12 prevê um beneficio especial para os servidores 

ingressados no serviço público antes da instituição do regime complementar que 

optem por este. Trata-se de uma compensação financeira concedida ao servidor 

pelos seus aportes em valores acima do teto ora instituído, haja vista que, em caso 

de opção, o valor de seus beneficios pagos pelo RPPS da União não excederá o 

teto do RGPS. 

Pois foi saída semelhante ao vesting o caminho escolhido pelo legislador. 

Concedeu-se um beneficio proporcional ao período de contribuição do servidor e 

na medida do valor de seus aportes. A esta altura, percebe-se que a natureza 

jurídica do beneficio especial é ressarcitória. Não se está acobertando nenhum 

risco social, mas sim indenizando o servidor que outrora contribuía sobre o total 

de sua remuneração e, agora. optando pelo novo regime, passa a receber 

beneficios do RPPS com valor limitado ao teto do RGPS. 

37. Conforme demonstrado nos autos, o referido beneficio não reúne os elementos normativos necessários a 
caracterizá-lo como um beneficio de natureza previdenciária, a respeito disso, valho-me dos esclarecimentos feitos pela 
Gerência Jurídica junto à FUNPRESP-EXE: 

"23. As prestações previdenciárias, comumente chamadas de beneficios 

previdenciários, pois, constituem o resultado da intervenção estatal para proteçäo 

dos chamados riscos ou necessidades sociais. Ou seja, constituiria a formalização 

da cobertura securitária dos sinistros. 

24. Assim, os beneficios previdenciários podem ser conceituados como o 

resultado da prestação protetiva dos Estados para a cobertura de eventos sociais 

previamente concebidos. 
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25. A Previdência Social, portanto, é constituída de um conjunto de normas, 

regras e princípios que estabelece a aplicação, vigência, natureza e requisitos dos 

bens juridicamente tutelados e das respectivas prestações estatais. 

26. Então, a primeira conclusão que se pode apontar é que um beneficio, para 

ter natureza previdenciária, deve ser oriundo desse sistema e objetivar a proteçäo 

de riscos sociais previamente estabelecidos. 

39. Nesse sentido, tem-se que, para cada risco social eleito (doença, invalidez, 

morte, redução da capacidade laboral, proteção à maternidade, idade avançada), 

há uma prestação previdenciária correspondente, destinada à cobertura da 

situação que, implicando em afastamento do segurado de atividade laborai, lhe 

garanta a sobrevivência ou o amparo a seus dependentes. 

40. Daí a instituição dos diversos beneficios, cada um tendo como pressuposto 

um evento específico, de modo que, por princípio, cada situação de risco 

corresponderia a um único beneficio, uma vez que a concessão de mais de um 

beneficio para a mesma situação é contrária à lógica da proteção previdenciária, 

com sérios riscos à sustentabilidade financeira e atuarial do sistema.'  

38. Complemente-se com a percuciente análise feita por Rodrigo Tenório no artigo "Pontos controvertidos sobre o 
beneficio especial' divulgado no Blog Eleitoral em Debate, de 26 de maio de 2018: 

"A discussào juridica é sempre limitada pelo texto jurídico. É ele e somente ele 

quem definirá qual a natureza jurídica do beneficio especial e as normas que lhe 

serão aplicáveis. Nào se define primeiro a natureza para depois saber qual regra 

jurídica se aplicará ao beneficio. O caminho a ser fèito é o inverso. No momento 

inicial, verifica-se como o ordenamento trata o beneficio especial. 

Posteriormente, define-se a classificação, ou a natureza jurídica, que receberá. 

Consideremos, para 

 



 

 

431 

 

ali zrzulö defini-la, a coerência do sistema jurídico, ou a característica que o sistema ostenta de ter elementos 

que guardem entre si relação de coerência, ou de não contradição. Ver-se-á que 

tendo o ordenamento como norte. é dificil qualificar o beneficio especial como 

parte de regime jurídico previdenciário e portanto sujeito à alteração após a 

migração. 

Os que defendem tese oposta poderiam dizer que o beneficio especial é 

previdenciário porque só é usufruído na aposentadoria e é calculado segundo o 

tempo de contribuição. Quanto ao primeiro ponto. essencial lembrar que embora o 

gozo sc dê na aposentadoria. a aquisição do direito ocorre na migraçào. Já quanto 

ao segundo, os critérios de cálculo pouco impoltam na definição das normas a 

serem aplicadas. Veja-se que o legislador poderia perfèitamente ter usado critérios 

sem nenhuma relação com o tempo usado para aposentadoria. Basta lembrar que 

fosse alterado o tempo de aposentadoria via emenda constitucional, a forma de 

cálculo do beneficio especial não sofreria altcraçòes, salvo se modificada também 

a lei que a prevê. 

Por fim, o beneficio especial não se confunde com a aposentadoria. A uma. 

porque o servidor perderá completamente o direito a ele ao trocar o regime de 

previdência da União por outro. A duas. a aposentadoria será gozada junto com o 

beneficio especial e a ninguém é dado usufruir duas aposentadorias pelo mesmo 

vínculo estatutário. A três, porque diversamente da aposentadoria e de qualquer 

outro beneficio previdenciário. é calculado no momento da migração. ou seja 

previamente à aposentadoria, e depois reajustado pelo INPC até ser pago quando o 

servidor se aposentar. Além dessa necessidade de cálculo prévio ser inerente ao 

equilíbrio da relação sinalagmática. a Lei 12618 no art. 30, parágrafos quinto e 

sexto, distingue entre o beneficio especial calculado e o beneficio especial pago. 

Não há, portanto. qualquer possibilidade de se afirmar existente relação de 

acessoriedade entre aposentadoria e o beneficio especial que poderia levar à 

conclusão errónea de que esse ostenta carátcr previdenciário e não civil. 

Vê-se, pois, que as marcantes diferenças entre o beneficio especial e os 

previdenciários não permitem inclui-lo no rol desses. Se isso for feito, é 

necessário destacar a imutabilidade dada pela proteção ao ato jurídico pertèito. 

Haveria caracteristicas previdenciáfias, nascidas da tòrma de cálculo, mas não a 

propensão à mudança a que sujeito os elementos do regime jurídico 

picvidcnciário.'  

39. Por fim, convém ressaltar que a Comissão de Seguridade Social e Família destacou que referido beneficio especial 
é espécie de beneficio estatutário. Segue o trecho retirado do Parecer da PPP I CSSF, durante os debates do Projeto de Lei 
no I .992, de 2007, que antecedeu a Lei no 12.618, de 2012, constante do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados: 

"Ora, é bom lembrar que o fato do tempo de serviço público ser computado para 

todos os fins, notadamente para fins de aposentadoria, mediante compensação 

financeira entre os entes da Federação, é preciso computar, no cálculo do 

benefício estatutário, o tempo de serviço público anterior, mesmo que prestado a 

outros entes da Federação".(destaquei) 

40. Diante desse contexto, resta evidente o caráter compensatório do beneficio especial previsto no art. 30 da Lei no 

12.618, de 2012, pois a norma considera para o seu cálculo apenas as contribuições previdenciárias vertidas para os 
regimes de previdência de que tratam o art. 40 da Constituição Federal, até a data da opção, demonstrando, com isso, a 
intenção de compensar o membro ou servidor, que se sujeitará ao teto do RGPS, pelo recolhimento a maior dessas 
contribuições. 
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41. Assim sendo, é possível inferir o entendimento de que o beneficio especial de que trata o § 1 0 do art. 30 da Lei no 

12.618, de 2012, possui contomos normativos que permitem caracterizá-lo como sendo beneficio estatutário de natureza 
compensatória. 

IV - SEGURANÇA JURÍDICA: REGRAS DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO ESPECIAL 

EXISTENTES NO MOMENTO DA OPÇÃO FEITA NA FORMA § 16 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

42. No que concerne a natureza da opção realizada na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal, a Gerência 
Jurídica junto à FUNPRESP-EXE concluiu que "tem nítido caråter contratual (sui generis) entre o servidor público e o 
Estado (Administração Pública), abarcando todos os requisitos legais para a caracterização de contrato administrativo em 
sentido amplo ". Para tanto, fundamentou: 

 

"85.Cotejando estas informações com a Lei no 12.618/2012, a qual — como visto 

— instituiu o RPC na União e previu aos servidores públicos federais, já ingressos 

no serviço público antes dessa vigência, o pagamento de beneficio especial pela 

União quando da concessão de aposentadorias ou pensão por morte no RPPS. 

parece fácil chegar à conclusão de que a opção de alteração (migração) de regime 

previdenciário constitui contrato administrativo (em sentido amplo), na medida 

em que detém todos os requisitos necessários exigidos em lei. Vejamos: 

l) Ajustes entre Administração Pública e particulares — o Estado, através da lei, 

oferta, faculta, a determinado grupo de servidores públicos (particulares) a 

alteração de regime previdenciário, mediante o pagamento de beneficio adicional 

(beneficio especial) em troca da limitação do valor devido à título de 

aposentadorias e pensões; 

2) Acordo de vontades - o próprio Estado oferece a possibilidade de alteração 

de regime, mediante a ocorência de ato formal, prévio, expresso, irretratável e 

irrevogável. 

3) Estipulação de obrigações recíprocas — por um lado, a obrigatoriedade de 

ultimação da vida laboral vinculado à Administração Pública e limitação do valor 

dos beneficios previdenciários; por outro, em contrapartida, o pagamento de 

beneficio adicional mediante um conjunto de regras próprias, de conhecimento 

prévio, que influencia diretamente na confluência das vontades. 

4) Irrelevância da denominação utilizada — migração, alteração, opção, 

beneficio especial,etc. Tudo isso não é relevante para a caracterização do contrato 

administrativo. 

89. É desse caráter negocial, contratual, que se extraem as obrigações e direitos 

sinalagmáticos oriundos da alteração de regime previdenciário, através da 

efetivação da opção constitucional(art.40, §16). De um lado. a redução do valor 

máximo para aposentadoria e pensão: de outro, a necessidade de pagamento 

compensatório pelos valores vertidos a maior anteriormente. 

90. Assim, o instrumento utilizado para efetivar a opção de alteração 

constitucional, consubstanciado em um termo, se reveste dos efeitos de ato 

jurídico perfeito, na medida em que, realizada a opção, a mesma se torna 

irretratável e irrevogável por força de lei. 

91. Portanto, ao homologar a opção constitucional, são transferidos ao 

patrimônio jurídico do servidor público os direitos e as obrigações previstos em 

lei, sob os quais se fundou a decisão pessoal de alteração de regime 
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previdenciário, incluídas por óbvio, as regras de cálculo estabelecidas no art. 3% 

da Lei no 12.618/2012, constituindo-se-em verdadeiro direito adquirido." 

43. A Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Planejamento corroborou referido entendimento, tendo destacado 
que "A adesão ao novo regime constitui, assim, um ato jurídico perfeito que gera um direito adquirido ao Beneficio 
Especial, direito esse que passa a integrar o patrimôniojurídico do servidor". Eis o que ressaltou: 

"A homologação, pela União, da opção de adesão ao novo regime previdenciário 

realizada pelo servidor confere ao ato de adesão o caráter de definitividade, 

tornando a opção irrevogável e irretratável (art. 3, § 8, da Lei 12.618/2012). Ao 

exercer seu direito de opção constitucionalmente garantido, o servidor adere aos 

termos e condições previstos em lei para a migração de regime, termos e 

condições que se referem, basicamente: 

l.à aplicação do teto do RGPS aos beneficios previdenciários a serem concedidos 

pelo RPPS (art. 3, 11, da Lei 12.618/2012); e 

2.ao direito do servidor à concessão de um Beneficio Especial pela União (art. 3, § 

l, da Lei 

12.618/2012), beneficio esse de natureza compensatória, conforme exposto acima 

(item 2. I  

44. Conforme visto, a sujeição ao regime de previdência complementar pelos membros e servidores que já se 
encontravam no serviço público, quando da sua vigência, depende de manifestação prévia e expressa, conforme disciplina 
o § 16 do art. 40 da Constituição Federal: 

 

§ 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. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98) 

 

45. O exercício dessa opção "é irrevogável e irretratável, não sendo devida pela União e suas autarquias e fimdações 
públicas qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de contribuição acima do limite 
previsto no caput deste artigo. " (§ 80 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012). 

46. Ao fazê-la, a noma assegura aos servidores e membros "0 direito a um beneficio 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 §§ 2 0 a 3" deste artigo e o direito à 
compensação financeira de que trata o § 9" do art. 201 da Constituição Federal ". (§ 1 0 do art. 3 0 da Lei nO 12.618, de 
2012). 

47. Esse contexto normativo configura a existência de uma relação dotada de aspectos contratuais. O § 16 do art. 40 da 
Constituição Federal exige como condição essencial para a submissão ao regime de previdência complementar que haja 
prévia e expressa manifestação de vontade do membro ou servidor por ela alcançada. A Lei no 12.618, de 2012, por sua 
vez, ao utilizar-se da expressão "assegurado" (§ 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012) emprega-a na acepção de garantia, 
de confirmação do direito ao recebimento a um beneficio especial pela opção feita na forma do § 16 do art. 40 da 
Constituição Federal, reforçando a ideia de que referido beneficio especial é contrapartida pela opção realizada. 

48. No bojo da opção feita há um acordo de vontades firmado entre o membro ou servidor, de um lado, e de outro, a 
Administração, cuja finalidade é estabelecer, a um só tempo, a extinção do direito de recebimento de aposentadoria e 
pensão em valor superior ao teto do RGPS, modificando-o para o recebimento desses beneficios limitados ao teto do 
RGPS, e do outro, criando para a União a obrigação de pagar um beneficio especial ao membro ou servidor pela opção 
realizada. Demonstrando, assim, o caráter sinalagmático da relação estabelecida. 
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49. Confirma essa acepção o fato de a norma já ter tratado das regras aplicáveis ao cálculo do valor do beneficio no 
momento em que realizada a opção, deteminando, inclusive, o seu cálculo, conforme se observa do disposto no § 60 do 
art.30 da Lei no 12.618, de 2012: 

Art. 30 (...) 

§ 62 0 beneficio especial calculado será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao 

beneficio de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral de previdência 

social) 

50. Assim, o termo de adesão ao regime de previdência complementar, devidamente homologado, constitui um ato 
jurídico perfeito, celebrado em conformidade com os termos e condições previstos em lei, isto é, um ato jurídico 'já 
consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou" (art. 60, § 10, da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro - Decreto-Lei 4.657/1942), ato esse que torna à adesão ao regime previdenciário complementar "irrevogável e 
irretratável". 

51. A opção realizada sob o manto das referidas regras caracteriza-se como ato jurídico perfeito, pois foi em razão do 
contexto normativo existente que o membro ou servidor pautou-se para tomar a sua decisão.Com isso, deverá ser 
preservado o direito dos membros e servidores ao beneficio especial nas condições previstas nas regras no momento em 
que formalizada a opção. 

52. A respeito disso, a GEJUR-FUNPRESP-EXE, com propriedade, destacou: 

"Portanto, ao homologar a opção constitucional, são transferidos ao patrimônio 

jurídico do servidor público os direitos e as obrigação previstos em lei, sob os 

quais se fundou a decisão pessoal de alteração de regime previdenciário, incluídas 

por óbvio, as regras de cálculo estabelecidas no art. 30 da Lei no 12.618/2012, 

constituindo-se-em verdadeiro direito adquirido. 

53. Sendo a opção feita pelo membro ou servidor de caráter irrevogável e irretratável, também haverá de ser em relação 
à Administração, de modo a preservar a confiança e a segurança jurídica do acordo firmado entre ambos. 

54. Com efeito, o beneficio especial previsto no § 1 0 do art. 30 na Lei no 12.618, de 2012, rege-se pelas regras 
existentes no momento da opção feita na foma do § 16 do aft. 40 da Constituição Federal. 

V - CÁLCULO DO BENEFÍCIO ESPECIAL 

1 ZIZU 

- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A SEREM CONSIDERADAS NO CÁLCULO DO 

BENEFÍCIO ESPECIAL 

55. A GEJUR-FUNPRESP-EXE enfrentou questionamento a respeito do conceito legal estabelecido para o 'tTc", tendo 
em vista a regra contida no § 20 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012, que considera para fins do cálculo as contribuições 
vertidas para os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos demais entes federativos. 

56. A respeito da dúvida elencada, destacou: 

"138. Numa primeira leitura, pode-se concluir que, para o cálculo do fator "Tc", 

apenas se levaria em consideração as contribuições vertidas pelo servidor público 

ao RPPS da União, desprezandose, assim, eventuais contribuições vertidas para os 

demais regimes próprios (Estados, Distrito Federal e Municípios). 

139. Certamente, há quem defenda a legalidade desta conclusão, porém, não me 

parece acertada quando o compêndio nomativo e constitucional e compreendido 

sistematicamente. 
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140. O §1 0 assegura o pagamento de beneficio especial, calculado com base nas 

contribuições recolhidas ao regime de previdência da União, do Distrito Federal 

ou dos Municípios de que trata oart.40 da CF, observado o direito à compensação 

financeira de que trata 0 90 do art.201 da Carta Constitucional. 

141. Depreende-se, pois, que a União, ao pagar o beneficio especial de servidor 

público que contribuiu para regimes próprios distintos, se valerá da previsão 

constitucional e normativa para realizar as compensações necessárias, a fim de 

que não tenha prejuízo em detrimento de vantagem indevida de outro regime. 

142. Pois bem. Diante disso, não parece razoável presumir que, apesar de se 

valer da correspondente compensação financeira, o tempo de contribuição será 

considerado apenas em relação ao período em que contribuiu para o RPPS da 

União. 

143. Ocorreria então fenômeno inverso, onde a União, após realizada a devida 

compensação financeira sobre as contribuições recolhidas para outro regime 

próprio, desembolsaria o beneficio compensatório referente apenas ao período em 

que o servidor público se manteve vinculado ao seu regime, diminuindo 

significativamente o valor do beneficio especial, o que geraria um prejuízo ao 

servidor e uma vantagem indevida para si. 

144. Ademais, o art.22 da Lei ri 12.618/2012 previu, expressamente, esta 

contagem de tempo de contribuição para os regimes próprios dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios para as hipóteses de servidores públicos que ingressarem no 

serviço público federal após a vigência do regime de previdência complementar, 

oriundos de entes que ainda não o tivesse instituído 

Decerto, diante da previsão legal e do direito assegurado à compensação 

constitucional, não há como desconsiderar o período de contribuição dos 

servidores públicos da União que anteriormente foram vertidas aos regimes 

próprios de Estados, Distrito Federal e Municípios, sob clara afronta ao princípio 

constitucional da isonomia. 

148. Pensar diferente seria criar uma categoria de servidores públicos que, sem 

nenhuma razão admissível, teria contribuído sobre valores superiores ao teto 

máximo do RGPS, mas que, caso efetivem a opção constitucional de migração de 

regime previdenciário, não receberia a compensação por estes valores." 

57. A CONJUR/MP acompanhou referido entendimento. Para tanto, destacou: 

'não obstante o dispositivo que trata especificamente da forma de cálculo do 

Beneficio Especial faça referência apenas à "quantidade de contribuições mensais 

efetuadas para o J_ggime de previdência da União de que trata o art. 40 da 

Constituição, efetivamente pagas pelo servidor titular de cargo €fetivo da União 

ou por membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério 

Público da União até a data da opção" (art. 3, § 2, da Lei 12.618/2012). o 

dispositivo que assegura o próprio direito ao Beneficio Especial menciona 

expressamente o tempo de contribuição ao regime próprio de previdência social 

dos servidores públicos dos demais entes federativos (art. 3, § 2, da Lei 

12.618/2012). De acordo com o art. 3, § 2, da Lei 12.618/2012: 

"Art. 3 (...) 
IO 

§ I É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso II do caput deste 

artigo o direito a um beneficio especial calculado com base nas contribuições 
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recolhidas ao dQ_AlJ2nQ, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípigs de que trata o art. 40 da Constituição Federal, observada a 

sistemática estabelecida nos §§ 22 a 32 deste artigo e o direito à compensação 

financeira de que trata o § 90 do art. 201 da Constituição Federal nos termos da lei. 

" 

Além disso, o art. 22 da Lei 12.618/2012 também menciona expressamente o 

tempo de contribuição ao RPPS dos demais entes federativos ao assegurar o 

direito ao Beneficio Especial aos servidores públicos oriundos dos demais entes 

federativos que ingressem no serviço público federal após a data da entrada em 

vigor do novo regime previdenciário. De acordo com o dispositivo: 

"Art. 22. Aplica-se o beneficio especial de que tratam os §§ 12 a 82 do art. 32 ao 

servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive ao membro do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, oriundo, sem 

quebra de continuidade, de cargo público estatutário de outro ente da federação 

que não tenha instituído o respectivo regime de previdência complementar e que 

ingresse em cargo público efetivo federal a partir da instituição do regime de 

previdência complementar de que trata esta Lei, considerando-se, para esse fim, o 

tempo de cgntrihuição assegurada a compensação financeira de que trata o §22do 

art. 201 da Constituição Federal.' 

A própria referência ao instituto da compensação financeira entre regimes 

previdenciários impõe que as contribuições do servidor ao RPPS dos demais entes 

federativos também seja levada em conta no cálculo do Beneficio Especial, sob 

pena de enriquecimento sem causa da União. 

Logo, a conclusão é a de que o cálculo do Beneficio Especial também deve incluir 

as contribuições mensais efetuadas para o regime próprio de previdência social 

dos servidores públicos dos demais entes federativos, assegurada a aplicação do 

instituo da compensação financeira entre regimes previdenciários (art. 201, § 9, da 

Constituição Federal)."(destaquei) 

58. Com efeito, o entendimento sustentado é no sentido de que a leitura dos §§ 20 e 30 do art. 3 0 da Lei no 12.618, de 
2012, deve ser feita em harmonia com os demais preceitos constitucionais e legais, pois sendo o beneficio especial de 
caráter compensatório não se poderia desconsiderar o tempo de contribuição destinado aos regimes próprios de previdência 
social dos servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme disciplina o art. 40 da 
Constituição Federal. 

59. A respeito do referido entendimento verifica-se que está alinhado à intenção do legislador, conforme será a seguir 
demonstrado.Na versão apresentada pelo Poder Executivo do Projeto de Lei no 1.992, de 2007, conforme se extrai do sítio 
eletrônico da Câmara dos Deputados, para o cálculo do beneficio especial foi considerado apenas a contribuição 
previdenciária destinada ao regime próprio de previdência do servidor da União, conforme se verifica a seguir: 

Art. 30 Aplica-se o limite máximo estabelecido para os beneficios 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, observado o 

disposto na Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, aos servidores e membros 

referidos no caput do art. 10 desta Lei que: 

I - ingressarem no serviço público a partir da data do início do 

funcionamento da entidade a que se refere o art. 40 desta Lei, independentemente 

de sua adesão ao plano de beneficios; 
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II - tenham ingressado no serviço público até o dia anterior à data do início do 

funcionamento da entidade a que se refere o art. 40 desta Lei e que exerçam a 

opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição. 

§ 1 0 É_asggurado aos servidores e membrQs referidps no inciso JI do caput deste 

artigo o direito a um beneficio especial calculado CQm base nas çontribuiçöes 

recolhidas ao regime de previdêL)cia da União de que trata o art. 40 da 

ConstituiçÃQ, observada a sistemática estabelecida nos 2-dgs.gg-agigu- 

zunzrzulð 

§ 20 Q benefício eslEgjaLsgú_gguivalente à diferença entre a média aritmética 

simples das maiores remunerações anteriores à data da OpçãQ, utilizadas como 

base para as contribuições do servidor ao regime de u.eyidência-d2-U.niãQ, 

atualizadas pelo Índice dc Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, correspondentes a 

oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 

1994 ou desde a do inicio 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. 

§ 30 0 fator de conversão de que trata o § 2? deste artigo, cujo resultado é limitado 

ao máximo de um, será calculado mediante a aplicação da seguinte fótmula: 

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, efetivamente pagas pelo servidor 

titular de cargo efetivo da União ou por membro do Poder Judiciário, do Poder 

Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União até a data de 

opção;(destaquei) 

60. A respeito desse ponto, no entanto, foi apresentada a Emenda Modificativa no 5, no bojo da discussão do Projeto de 
Lei no 1.992/2007, com a seguinte justificativa: 

"Dê-se ao parágrafo 1 0 do art. 30 do Projeto de Lei 1992/2007 a seguinte redação: 

"§1 0 É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso II deste artigo o 

direito a um beneficio especial calculado com base nas contribuições recolhidas 

ao regime de que trata o Federal, observada a 

sistemática estabelecida nos §§ 20 e 30 desle-uligQ.'  

Justificativa 

A_mgnção ao serviço_prestado unicamente à União está incompatível com a regra 

da contagem  90 do art. 40 da Constituição 

Federal."(destaquei) 

61. Recorrendo mais uma vez ao conteúdo dos debates ocorridos naquela Casa Legislativa, Infere-se a seguinte 
informação extraída do Parecer do Relator, Dep. Sílvio Costa da Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço 
Público (CTASP): 

 ue os 

servidores que exercerem a ppçñQ_r.ggém mencionada perceberão 

"beneficio especial calculado CQm base nas contribuições recolhidas ao 

regime_deprevidênçia dg União de que trata o art. 40 da ConstituiçãQ,_ esse 

beneficio se desting a pelo regime uéprio de  a ConstituiçãQ Federal 

 determina 

q 
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assegura o cômputo do tempo de contribuição federal, estadual e  o regime geral 

de previdência social — RGPS  30 e 90), determinando a compensação entre 

esses regimes (art. 201  a  sem em detrimento do servidor. 

Pelo exposto, Q_§ 20 do art. 30 do substitutivo anexo elimina a 

restrição méritQ, a Emenda no 5. 

conversão prevista no § 30 do art. 30 do pwjgQpeca por desconsiderar as do tempo 

de dos servidgres portadores de deficiência e dos gug_gxgçam atividades de risco 

Qu sob à saúde ou à 

Esses são casos especiais, previstos no § 40 do art. 40 da devem scr considerados 

para fins de cálculo tanto do beneficio especial quanto do beneficio pelo regime 

p.!.épciQ, Há ainda o caso dos que exercem atividades de magistério na educação 

infantil ou no ensino fundamental ou médio, previsto no § 50 do citado artigo. 

"(destaquei) 

62. Diante desse contexto, com a aprovação do novo texto do parágrafo segundo, alterando a redação original 
apresentada pelo Poder Executivo, fica evidente a intenção do legislador em incluir no cálculo do beneficio especial, além 
das contribuições efetivamente recolhidas ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, 
28/12/2018 aquelas destinadas aos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

63. Confirma essa asserção, o disposto no art. 22 da Lei no 12.618, de 2012: 

Art. 22. Aplica-se o beneficio especial de que tratam os §§ 12a 82 do art. 32 ao 

servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive ao membro do Poder 

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, oriundo, sem 

quebra de continuidade, de cargg_público estatutário gle outro ente da federação 

que não tenha instituído o respectivo regime de previdência complementar e que 

ingresse em cargo público efetivo federal a partir da instituição do regime de 

previdência complementar de que trata esta Lei, considerando-se, para esse fim, 

contribuição estadual, distrital ou municipal, assegurada a compensação 

financeira de que trata o § 90 do art. 201 da Constituição Federal. 

64. Assim sendo, tendo em vista o disposto nos §§ 20 e 30 do art. 30 e art. 22 da Lei no 12.618, de 2012, o beneficio 
especial será equivalente a diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações anteriores à data da 
mudança do regime, utilizadas como base para as contribuições efetuadas pelo membro ou servidor ao regime de 
previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 

- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA 

65. A GEJUR-FUNPRESP-EXE esclareceu dúvida a respeito do cômputo da contribuição paga sobre a gratificação 
natalina no conceito de contribuições mensais previstas para o cálculo do beneficio especial. Eis o que assentou: 

" 158. Como visto, o Fator de Conversão (FC) corresponde à divisão do "Tc" 

sobre o "Ttt', estando limitado a I (um) - art. 30, § 3 0, da Lei no 12.618/12. 

159. Porém, o legislador optou por definir expressamente estes fatores, deixando 

entender que o "Tc" se referiria ao tempo de contribuição já realizado, enquanto o 

"Tt" indicaria o tempo de contribuição necessário, no total, para a concessão de 

aposentadoria voluntária. 

160. Isto porque, ao definir o t'Ttt' em números, indicando que seria 455, se 

homem, 390, se mulher ou professor de educação infantil e do ensino 

fundamental, e 325, se mulher e professora de ensino infantil e do ensino 
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fundamental, a lei, sem falar, fez entender que estes seriam os tempos necessários 

que a própria Constituição Federal estabelece para a concessão de aposentadoria 

voluntária, observadas as especificidades de cada categoria. 

161. Assim, o art.40, III, da CF. estabelece, como tempo de contribuição 

necessário para a concessão de aposentadoria voluntária, 35 (trinta e cinco) anos, 

para homem, e 30 (trinta) anos, para a mulher; valores que, multiplicados por 13 

(treze) competências (incluindo a gratificação natalina), alcançam as somas de 

455 e 390, respectivamente. 

162. Decerto, a lei quando estabeleceu os valores do "Tt", considerou a 

gratificação natalina como contribuição mensal independente das demais, de 

forma que, somando todas, seria o equivalente aos valores lá estabelecidos. 163. 

Outrossim, a previsão contida no ca do §3 0 doart.3 0 da Lei no 12.618/2012, deixa 

claro que 'o fator de conversão de que trata o §20 deste artigo, cujo resultado é 

limitado ao máximo de I (um)serå calculado mediante a aplicação da seguinte 

fórmula 164. A fórmula indicada é a já comentada FC = Tc/Tt. 165. 

165. Ora, se fosse intencional a não inclusão das contribuições sobre as 

gratificações natalinas no rol de "contribuições mensais", a afirmação de que o 

resultado da fórmula é limitado a I (um) seria totalmente inócua, na medida em 

que no item "Tc" apenas se considerariam 12 contribuições, de maneira que o 

resultado sempre seria inferior a l . 

166. Somando-se 12 contribuições mensais por 35 anos, ter-se-ia o valor 

equivalente a 420, sendo, portanto, o resultado daquela fórmula necessariamente 

inferior a 1 (um), já que 420/455 (se homem) seria igual a aproximadamente 0,92, 

por exemplo. O resultado seria igualmente inferior a I (um) nos cálculos das 

demais categorias estabelecidas na constituição." 

167. Ou seja, caso se admita outra interpretação, seria imposta a necessidade de 

maior período de contribuição para o servidor público alcançar, no cálculo do 

fator, o resultado 1 (um), o que encontraria impedimento na previsão contida 

noart.40, §19, da Constituição Federal. 
10 

168. Logo, a preocupação do legislador, a meu ver, em explicitar o limite de OI 

(um) é no sentido de informar que, para o cálculo, apenas se levará em 

consideração a quantidade de contribuições suficientes para adquirir o direito à 

aposentadoria e, assim, as contribuições mensais para tanto, incluindo-se as 

incidentes sobre a gratificação natalina". 

66. A CONJUR/MP acompanhou referido entendimento. Para tanto, destacou: 

"tendo em vista que a contribuição devida pelo servidor público ao RPPS também 

incide sobre a gratificação natalina, é natural que as contribuições incidentes sobre 

a gratificação natalina efetivamente pagas pelo servidor antes da adesão ao novo 

regime previdenciário também sejam incluídas no cálculo do Beneficio Especial. 

Não por outra razão a fórmula prevista em lei para o cálculo do beneficio 

pressupõe a inclusão das contribuições incidentes sobre a gratificação natalina na 

definição do "tempo total de contribuição" (Tt), que constitui o denominador do 

respectivo Fator de Conversão (art. 3, §§ 2 e 3, da Lei 12.618/2012). Logo, o 

cálculo do Beneficio Especial deve necessariamente levar em consideração as 

contribuições incidentes sobre a gratificação natalina efetivamente pagas pelo 

servidor, de modo que cada ano de contribuição efetiva equivalha a treze 

constituições mensais." 
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67. A respeito do cálculo do beneficio especial, disciplina o § 30 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012: 

Art. 30  

§ 32 0 fator de conversão de que trata o § 22 deste artigo, cujo resultado é limitado 

ao máximo de I (um), será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

FC = Tc/Tt Onde: 

FC = fator de conversão; 

Tc = quantidade de contribuições mensais efetuadas da União de que trata o art. 

40 da Constituição Federal, efetivamente membro do Poder 

Judiçiário, do Tribunal de Contas do Ministério Público da União até a data da 

opção•, 

68. Nos termos do art. 20 da Lei no 8.688, de 1993, a contribuição mensal do servidor ao Plano de Seguridade Social 
incidirá sobre sua remuneração (art. 20). O art. 40 da Lei no 10.887, de 2004, por sua vez, disciplina: 

Art. 42 A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes 

da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo 

regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes 

sobre: (RedaçäQ dada pela Lei nu 12.618, de 2012) 

T - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver 

ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do 

regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares 

de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele; (Incluído pela Lei no 12.618, 

de 2012) 

II - a parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo 

estabelecido para os beneficios do regime geral de previdência social, em se 

tratando de servidor: (Incluído pela Lei no 12.618, de 2012), 

a) que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso I e 

tenha optado por aderir ao regime de previdência complementar ali referido; ou 

(Incluído 2012) 

b) que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o 

inciso I, independentemente de adesão ao regime de previdência complementar ali 

referido. (Incluído Lei no 12.618. de 2012) 

§ IQ Entende-se CQmo base de  

acrescido das ungagenxpecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os 

adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 

I - as diárias para viagens;  

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;  

III - a indenização de transporte;  

IV - o salário-família;  

V - o auxílio-alimentação;  

VI - o auxílio-creche;  

VI - o auxílio pré-escolar; (Redação dada  pela Medida Provisória n" 805,  de 

2017) (Vigência encerrada)  

VI - o auxílio-creche;  

VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;  
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VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança; e  

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função comissionada ou gratificada;  (Redação dada  pela Medida Provisória 

n" 556. de 2011)  (Produção de efeito)  Sem eficácia   

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança; e  

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função comissionada ou gratificada;  •(Redação dada  pela Lei n' 12.688,  de 

2012)  

IX - o abono de permanência de que tratam o §  19 do art. 40 da Constituição 

Federal, o § 52 do art. 22 e o § 12 do art. 32 da Emenda Constitucional n2 41,  de 

19 de dezembro de 2003.  

IX - o abono de permanência de que tratam o §  19 do art. 40 da Constituição, o §  

5" do art. 2" e o §  1" do art. 3" da Emenda Constitucional n" 41,  de 19 de 

dezembro de 2003;  .(Redação dada  pela Medida Provisória n" 556,  de 2011)  

(Produção de efeito)  Sem eficácia  

IX - o abono de permanência de que tratam o §  19 do art. 40 da Constituição 

Federal, o § 52 do art. 22 e o §l2 do art. 32 da Emenda Constitucional n2 41,  de 

19 de dezembro de 2003.  

IX - o abono de permanência de que tratam o §  19 do art. 40 da Constituição 

Federal, o §  5" do art. 2" co §  1" do art. 3" da Emenda Constitucional n°41,  de 

19 de dezembro de 2003; (Redação dada  pela Lei n" 12.688,  de 2012)  

X - o adicional de férias;  (Incluído  pela Medida Provisória n" 556, de 2011)  

(Produção de efeito)  Sem eficácia   

XI - o adicional noturno;  (Incluído  pela Medida Provisória n" 556, de  

2011)  (Produção de efeito)  Sem eficácia   

XII - o adicional por serviço extraordinário;  (Incluído  pela Medida Provisória n" 

556. de 2011)  (Produção de efeito)  Sem eficácia  

XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar;  (Incluído  pela 

Medida  Provisória nu 556,  de 2011)  (Produção de efeito)  Sem eficácia   

XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar; e  (Incluído  pela Medida  

Provisória n" 556,  de 2011)  (Produção de efeito)  Sem eficácia  

XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão 

deliberativo, na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade 

da Administração Pública do qual é servidor.  (Incluído  pela Medida Provisória 

n" 556,  de 2011)  (Produção de efeito) Sem eficácia  

X - o adicional de férias;  (Incluído  pela Lei n" 12.688,  de 2012)  

XI - o adicional noturno;  (Incluído  pela Lei n" 12.688.  de 2012)  

XII - o adicional por serviço extraordinário;  (Incluído  pela Lei n" 12.688,  de 

2012)  

XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar;  (Incluído  pela 

Lei  n" 12.688,  de 2012)  

XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar;  (Incluído  pela Lei n" 

12.688, de 2012)  
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XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão 

deliberativo, na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade 

da administração pública do qual é servidor;  (Incluído  pela Lei n" 12.688,  de 

2012)  

XVI - o auxílio-moradia;  (Incluído  pela Lei n" 12.688,  de 2012)  

XVII - a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A 

da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990;  (Incluído  pela Lei n" 12.688,  de 

2012)  

XVIII - a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da 

Administração Pública Federal (GSISTE), instituída pela Lei n2 11.356,  de 19 

de outubro de 2006; (Incluído  pela Lei IV 12.688,  de 2012)  

XIX - a Gratificação de Raio X.  (Incluído  pela Lei ir 12.688.  de 2012)  

XIX - a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos Recursos de 

Informação e Informática (GSISP), instituída pela Lei n2 11.907,  de 2 de 

fevereiro de 2009;  (Redação dada pela Lei n° 13.328,  de 2016)  

XX - a Gratificação Temporária de Atividade em Escola de Governo (GAEG), 

instituída pela Lei n" 11.907,  de 2 de fevereiro de 2009;  (Incluído  pela Lei n" 

13.328,  de 2016)  

XXI - a Gratificação Específica de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos 

(GEPR), instituída pela Lei ri° 11.907,  de 2 de fevereiro dc 2009;  (Incluído  pela 

Lei n" 13.328. de 2016)  

XXII - a Gratificação de Raio X.  (Incluído  pela Lei nº 13.328,  de 2016)  

XXII - a Gratificação de Raio X;  (Redação dada  pela Medida Provisória n" 765, 

de 2016)  

XXIII -  a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade 

Tributária e Aduaneira, recebida pelos servidores da Carreira Tributária e 

Aduaneira da Receita Federal do Brasil; e  (Incluído  pela Medida Provisória 

n°765,  de 2016)  

XXIV - a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade 

Auditoria-Fiscal do Trabalho, recebida pelos servidores da Carreira de Auditoria-

Fiscal do Trabalho.  (Incluído  pela Medida Provisória n°765,  de 2016)  

XXII - a Gratificação de Raio X;  (Redação dada  pela Lei n" 13.464,  de 2017)  

XXIII -  a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade 

Tributária e Aduaneira, recebida pelos servidores da carreira Tributária e 

Aduaneira da Receita Federal do Brasil;  (Incluído  pela Lei n" 13.464,  de 2017)  

XXIV - a parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de 

Auditoria Fiscal do Trabalho, recebida pelos servidores da carreira de Auditoria-

Fiscal do Trabalho.  (Incluído  pela Lei n° 13.464,  de 2017)  

XXV - o adicional de irradiação ionizante.  (Incluído Medida Provisória n° 805, 

de 2017) ,( Vigência encerrada)" 

69. Com efeito, integra a base de contribuição do servidor para o regime próprio de previdência do servidor da União o 
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de 
caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas aquelas acima previstas. 

70. Logo, sendo a gratificação natalina, nos moldes previstos nos arts. 49, II, 61, II e 63 a 66 da Lei no 8.112, de 1990, 
vantagem de caráter permanente, ela Integra a base de contribuição do servidor para o regime próprio de previdência da 
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União. A respeito disso, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eis o teor da Súmula 207 e de outros 
julgados: 

"Súmula 207 

As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário". 

Natureza salarial da gratificação natalina e incidência de contribuição previdenciária 

3. De acordo com as Súmulas  e 688 do STF o décimo-terceiro salário possui 

natureza salarial, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária. 

4. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser 

objeto de restituição ou compensação com parcelas vencidas posteriormente ao 

pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, 

conforme previsto nos arts. 66 da Lei 8.383/199), 39 da Lgj 

9.250/1995 e 89 da Lei 8.212/1991 observando-se as disposições do art. 170-A do 

CTN.[ARE 

974.350, rel. min. Luiz Fux, dec. monocrática,j. 8-6-2016, DJE 120 de 13-6-

2016.] 

(...) é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto a não 

existência de bitributação na incorporação do décimo terceiro salário na base de 

cálculo da contribuição social. Ocorre na espécie a incidência da súmula 207 desta 

Corte.[RE 212.845 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1 a T, j. 31-5-2011, D.JE 163 de 

25-8-2011.] 

 

Não há, na verdade, dúvida a respeito da natureza salarial do 130 salário. Se 

houvesse, a Súmula 201, da Corte Suprema, a dissiparia: "As gratificações 

habituais, inclusive a de Natal, consideramse tacitamente convencionadas, 

integrando o salário". A incidência, portanto, sobre 0 130 salário, da contribuição 

previdenciária. é correta, tendo por base a folha de salário (C.F., art. 195, I), por 

força da própria Constituição Federal, art. 201, § 40: "Os ganhos habituais do 

empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de 

contribuição previdenciária e consequente repercussão em beneficios, nos casos e 

na forma da 219.689, rel. min. Carlos Velloso, 2a T, j. 27-4-1998, DJ de 

20-4-2001  

71. Nesse contexto, como a regra do § 2Q do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012, determina que 'to beneficio 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 Indice 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 0 julho de 
1994 ou desde g do início da contribuição, se posterior àquela competência, não se poderia afastar desse cálculo as 
contribuições efetivamente recolhidas sobre a gratificação natalina. 

72. Logo, como a gratificação natalina integra a base de contribuição do servidor para o regime próprio de previdência 
do servidor público da União, na forma do art. 40 da Lei no 10.887, de 2004, há que ser considerada para os fins do § 20 do 
art. 30 da Lei no 12.618, de 2012. 

- CONTRIBUIÇÕES AO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO MILITAR 
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73. A GEJUR-FUNPRESP-EXE enfrentou questionamento a respeito do cômputo das contribuições ao regime de 
previdência do militar no cálculo do beneficio especial. A respeito disso, destacou, em síntese: 

"171. Outra dúvida relevante, quando da análise do Beneficio Especial, se refere 

ao período de contribuição de servidor público durante a vida militar antes da 

assunção de cargo civil. 

172. O tema ainda gera bastante dúvida, especialmente sobre a existência de 

regime previdenciário para os militares, suas contribuições e incidência sobre a 

fórmula de cálculo do Beneficio Especial. 

173. A Constituição Federal consagrou, a meu ver, nítida distinção entre o 

regime próprio de previdência social dos servidores (União, Estados, DF e 

Municípios) e o regime dos militares, QUE NÃO INTEGRAM A CATEGORIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

174. Nesta toada, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 338/96, que 

ingressou no ordenamento jurídico como a Emenda Constitucional n' 18/1998, 

dispondo sobre o regime constitucional dos militares, teve como objetivo a 

desvinculação dos militares dos servidores públicos civis, conforme se extrai dos 

seguintes trechos: 

175. Como se vê, o objetivo de desvincular os militares dos servidores públicos 

civis, sob o argumento 'de que a atividade militar transcende o serviço público", 

consubstanciou-se na ECn. 18/1998. Tal diferenciação também é notada no 

âmbito infraconstitucional, em chie os servidores civis da União são regidos pela 

Lei no. 8.112/90, enquanto os militares ostentam estatuto próprio, qual seja, a Lei 

n. 6.880/80. 

177. Ou seja, tendo em vista a discrepância entre a carreira militar e a carreira 

civil, a Constituição Federal faz clara distinção entre seus regimes jurídicos, de 

maneira que esta distinção interfere em todos os âmbitos de suas relações 

estatutárias, inclusive em relação aos regimes de previdência. 178. Portanto, a 

redaçäo constitucional parece clara ao separar os três regimes de previdência 

social existentes no país: 1 0) Regime Geral: aplicável aos trabalhadores da 

iniciativa privada, aos empregados públicos celetistas e aos detentores de cargos 

em comissão sem vínculo efetivo: arts.195 e 201 da CF; 

20) Regime Próprio dos Servidores Públicos Civis ocupantes de cargos públicos: 

art.40 da CF; e 30) Regime dos Militares: art. 42, 5§1 0 e 20 eart. 142,  e 30 da 

CF. 
28/12/2018 

179. A respeito dos dois últimos regimes mencionados, observe-se os dispositivos 

constitucionais pertinentes: 

Art 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público. dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios gire preservem o equilíbrio financeiro e atuarial 

e o disposto neste artigo. (...) 

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social 

para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora 

do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no X 

(destaques adicionados) 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanente e regulares, organizadas com 
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base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 

República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) 

§ 3 00s membros das Forças Armadas são denominados  

além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: .(lncluido pela 

Emenda Constitucional no 18, de 1998)(...) 

X - a lei disporá sobre o Armadas, os limites de idade, a 

estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os 

remuneração, as pr.e.rxggatiyai-e-utcas-situaçngs-gspeciais 

dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas 

cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. 

Emenda Constitucional no 18, de 1998)) (destaques adicionados) 

180. Especialmente após a leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se 

que a Constituição, no caso dos militares, previu situações bens distintas dos 

servidores civis, como se vê exemplificativamente: 

- Não foi estabelecida para os militares nenhuma condição para os beneficios 

da inatividade, quer com relação a limites, tempo, modalidades ou mesmo 

contribuições; 

- Não foi estabelecida nenhuma relação entre o regime dos militares e o 

regime dos servidores públicos ou o regime geral, ao contrário do regime dos 

servidores públicos, que remete expressamente ao regime geral quando houver 

omissão(art.40. §12) 

181. Tanto assim o é que, após a EC 18/98, já ocorreram várias reformas 

previdenciárias no Brasil incluindo a proposta que se encontra no Congresso 

Nacional no presente momento (PEC 287/16), que alteraram substancialmente a 

aposentadoria dos servidores civis. Todavia, em nenhuma delas houve qualquer 

alteração do regime previdenciário dos militares, que permaneceram imunes e 

com o mesmo regime instaurado em 1998. 

182. Note-se que cada regime acima referido, a despeito de ser gerido pela 

União em âmbito federal, é instituído e regulado por regramento jurídico próprio, 

possuindo cada qual regras específicas de financiamento e de usufruto dos seus 

respectivos beneficios. 

186. Em suma, o que parece constituir do texto constitucional, e das 

manifestações dos tribunais judiciais e administrativos, até o presente momento, é 

que o art.40 da Constituição Federal disciplina exclusivamente o Regime Próprio 

de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos (civis), ao passo que os 

militares se submetem a regime jurídico integralmente infraconstitucional, por 

força dos arts. 42 e 142, § 30, X, da CF. 

188.Ademais, independente da época de ingresso do ex-militar no serviço público 

civil federal, não há qualquer disposição legal determinando que as contribuições 

efetuadas para a pensão militar (sistema que financia a aposentadoria militar) 

devem ser revertidas ao regime previdenciário do novo cargo assumido em 

serviço público civil (RPPS ou Regime de previdência complementar), conforme 

observado na Lei n. 3.765/60 (Pensões Militares) e no Decreto n. 49.096/60 

(Aprova o Regulamento da Lei de Pensões Militares). Ou seja, não há qualquer 

previsão de compensação entre os regimes. 
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194. Portanto, se os regimes em nada se confundem ou comunicam, as 

contribuições vertidas dos militares não podem de forma 

alguma,ugperçutir no cálculo do beneficio gspggial-dg-gx=nxi-ljnr-gue, tendo 

assumido cargugfgLi-YQ-giy-il, exerceu 28/12/2018 

constitucional de migução de regime, tendo em vista contribuições  tão 

somente,  militares." (destaquei) 

74. Sobre o tema a CONJUR/MP informou: 

"esta Consultoria já firmou o entendimento de que os servidores públicos egressos 

de carreiras militares, cuja investidura em cargo civil tenha ocorrido após a 

entrada em vigor do novo regime previdenciário, não têm direito ao Beneficio 

Especial (PARECER NO 0174 3.18/2013/TLC/CONJUR/MP-CGU/AGU, 

Processo 03100.002007/2013-59, parecer anexado aos autos do presente processo 

eletrônico), em manifestação cuja ementa dispõe o seguinte: 

"I — A expressão "serviço público", encartada no art. 40, parágrafo 16, da 

Constituição Federal, por constituir regra de transição de regimes 

previdenciários, deve ser interpretada restritivamente, a fim de beneficiar apenas 

aqueles que tinham expectativas de se aposentar com base nas regras do regime 

antigo, que foram modificadas pelo Poder Constituinte Derivado. Entendimento 

firmado no PARECER N0028/2010/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo 

Advogado-Gera1 da União em 31 de março de 2010. 

II — Desde a promulgação da Carta Política de 1988, os militares foram 

tratados distintamente dos servidores públicos civis no que tange ao regime 

previdenciário, não se submetendo ao regramento estabelecido no art. 40 da Carta 

Magna, mas sim às disposições previstas em leis ordinárias específicas. 

III — Nesse contexto, como os militares nunca estiveram inseridos nas regras 

do art. 40 da Constituição Federal, não podem ser considerados beneficiários das 

regras de transição ali discriminadas, não fazendo jus, portanto - caso a 

investidura em cargo civil tenha ocorrido após a data da publicação do ato de 

instituição do correspondente regime de previdência complementar - ao direito de 

opção previsto no art. 40, parágrafo 16, da Carta Magna. 

IV - Se o âmbito de incidência da norma constitucional de transição deve ser 

aferido de forma restrita, não pode o intérprete valer-se de disposições previstas 

em lei ordinária para justificar a inclusão de determinadas categorias que não 

foram abrangidas pelo espectro da referida norma. 

V — Os servidores públicos egressos de carreiras militares, cuja investidura 

em cargo civil tenha ocorrido após a publicação do ato de instituição do regime 

de previdência complementar não fazem jus ao beneficio especial, previsto no art. 

30, parágrafo 1 0, da Lei no 12.618/2012. 

Vl- Pelo encaminhamento do feito à Secretaria Executiva." 

A inexistência de direito ao Beneficio Especial por parte dos servidores egressos 

de carreiras militares também foi reconhecida expressamente em regulamentação 

editada pela então Secretaria de Gestão Pública deste Ministério. De acordo com 

o art. 3, § 3, da Orientação Normativa SEGEP/MP N. 2, de 13 de abril de 2015: 

"Alt. 3. Será devido beneficio especial, conforme estabelecido no art. 30, inciso II, 

§ 1 0 da Lei no 12.618, de 2012, ao servidor detentor de cargo público efetivo no 

Poder Executivo Federal que tenha ingressado no serviço público federal 
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anteriormente a 4 de fevereiro de 2013, e que tenha optado pela migração para o 

regime de previdência complementar, nos termos do § 16 do art. 40 da 

Constituição Federal. 

§ 3 Não se aplica aos servidores egressos de carreiras militares o direito ao 

beneficio especial de que trata o § 20, quando ocorrer migração para o regime de 

previdência complementar na condição de servidor detentor de cargo efetivo." 

Logo, reiterando os mesmos argumentos e conclusões da manifestação anterior 

desta CONJUR - manifestação essa (i) corroborada pela Consultoria Jurídica do 

Ministério da Previdência Social e (ii) devidamente comunicada à Consultoria-

Geral da União da Advocacia-Geral da União, que reconheceu a convergência da 

tese defendida na manifestação com teses defendidas em manifestações anteriores 

da CGU/AGU -, a conclusão é a dg sgryidugs-LúhLigu-ggr so de arrei milita a re 

pgg!jYQ-1-egüng-uéu-iLdg-prg.Eidê12£ia dos militares não devem ser incluídas 

no cálculo do Beneficio Especial. (destaquei) 



 

448 

 

ZUI1 ZIZUIU https://sapiens.agu.gov.br/documento/195475868 

75. A GEJUR-FUNPRESP-EXE e a CONJUR/MP firmaram entendimento no sentido da impossibilidade de se 
considerar no cálculo do beneficio especial previsto na Lei no 12.612, de 2012, as contribuições destinadas ao regime de 
previdência dos militares por servidores públicos egressos das caneiras militares.O principal argumento dessa conclusão 
apoia-se na premissa de que o art. 40 da Constituição Federal disciplina exclusivamente o regime próprio de previdência 
social - RPPS dos servidores públicos (civis), ao passo que os militares se submetem a regime jurídico integralmente 
infraconstitucional, por.força dos arts. 42 e 142 §3 0 X, da CE 

76. Para melhor compreensão, convém destacar a redação do § 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012. Vejamos: 

Art. 30  

( ...) 

 
_ 

§ 1_0 É assegurado aos servidores e membros referidos no inciso II do caput deste 

artigo o direito a um beneficio especial calculado com base nas contribuições 

recolhidas ao regime de da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 

dos Municípios de que trata o art. 40 da Constituição Federal, observada a 

sistemática estabelecida nos e o direito à compensação 

financeira de  90 do art. 201 da Constituição Federal, nos termos da lei. 

77. Conforme já demonstrado em linhas anteriores, a intenção da regra contida no § 1 0 do art. 30 da Lei no 
12.618, de 2012, é de assegurar àqueles membros e servidores, que fizeram a opção na forma do § 16 do art. 40 da 
Constituição Federal, o direito a um beneficio especial calculado na forma prevista. 

78. Determina referida norma que o beneficio especial será calculado com base nas ao regime 
de previdência da União. dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios de que trata o art. 40 da Constituiçào Federal 
A expressão "regime de previdência da União" está empregada no singular, demonstrando a intenção de alcançar somente 
as contribuições destinadas ao regime próprio de previdência do servidor da União. Utiliza-se ainda da expressão "de que 
trata o art. 40 da Constituição Federal", especificando, assim, que a base de cálculo do beneficio especial será composta 
por contribuições destinadas aos regimes de previdência de que tratam Q art. 40 da Constituição Federal,. Segue a redaçäo 
contida no art. 40 da Constituição Federal: 

"Art. 40.Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial 

e o disposto neste artigo". 

79. Com efeito, serão consideradas no cálculo do beneficio especial as contribuições recolhidas pelos membros e 
servidores na condição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, para os respectivos regimes próprios de previdência, não deixando margem, pois, 
para intemretação ampliativa ou extensiva, diante da taxatividade da norma. 

80. E, como bem destacou a GEJUR-FUNPRESP-EXE, a contribuição para o regime de previdência do militar possui 
disciplinamento específico, conferido a partir do art. 142 da Constituição Federal, da Lei no 3.765, de 1960 e do Decreto no 

49.096, de 1960), não se confundindo com a contribuição do servidor público civil prevista no art. 40 da Constituição 
Federal. A propósito, vale destacar alguns aspectos relevantes do art. 142 da Constituição Federal: 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 

base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
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República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 

e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

 
dc 1998) 

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são 

conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais 

da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos 

militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças 

Armadas; (Incluído pela Emenda Constitucional no 18. de 1998) 

II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil 

permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será 

transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n" 77, de 2014)  

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego 

ou função pública  civil temporária, não eletiva, ainda que da administração 

indireta, ressalvada a hipótese prevista  no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará 

agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa 

situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de  

serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois 

de dois anos de  afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos 

termos da lei; (Redação dada pela  Emenda Constitucional n" 77, de 2014) 

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído pela Emenda 

Constitucional n" 18, de 1998)  

V - o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos 

políticos; (Incluído pela  

Emenda Constitucional n" 18, de 1998)  

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou 

com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em 

tempo de paz, ou de  tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela 

Emenda Constitucional n" 18, de 1998)  

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de 

liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido 

ao julgamento previsto no inciso  

anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional n" 18, de 1998).  

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, 

XIX c XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei 

e com prevalência da atividade  

militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c"; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n" 77, de 2014)  

IX- (Revogado pela Emenda Constitucional n°41, de 19.12.2003)  

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a 

estabilidade e outras  condições de transferência do militar para a inatividade, os 

direitos, os deveres, a remuneração, as  prerrogativas e outras situações especiais 

dos militares, consideradas as peculiaridades de suas  atividades, inclusive aquelas 

cumpridas por força de compromissos internacionais e de  

guerra. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 
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81. Ilustra bem esse entendimento, o conteúdo da seguinte decisão exarada pelo Tribunal Regional Federal da 2a 

Região: 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REGIME DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 40, §16, CF/88. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FUNPRESP-EXE. SERVIDOR 

EGRESSO DO EXÉRCITO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES 

PROVIDAS. 

l. Trata-se de Mandado de Segurança no qual se busca a extensão aos serviços 

militares da regra de transição disposta no art. 40, §16 da CF/88, o que garantiria 

ao Impetrante o direito de ter o seu periodo militar reconhecido como tempo de 

serviço público para fins de permanência em Regime de Previdência Próprio. 

2. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 

Poder Executivo FUNPRESP-EXE não possui poderes para interferir no 

recolhimento previdenciário do Impetrante. Trata-se de uma entidade fechada 

de previdência complementar cuja finalidade é administrar e executar planos de 

beneficios de caráter previdenciário dos servidores que aderirem, conforme art. 

1 0 do Decreto no 7.808/2012, carecendo, portanto. de legitimidade passiva ad 

causam para figurar em sede deste Mandado de Segurança. 

3. Desde a EC 18/98,41ue excluiu os militares do gênero "servidores 

um conjunto diferenciado de agentes públicos,_gue se 

divide em militares das Forças Armadas (art.  CF/88) e militares dos demais 

entes federados (art. 42, CF/88), sempre que 0 legislador constitucional pretendeu 

aplicar as normas dos servidores públicos aos militares o faz expressamente  

4. Inexiste previsão legal de transiçÃQ_disposta no 

art. 40, 

 

5. Remessa Necessária e Apelações providas. (Apelação Cível 0051837-

03.2015.4.02.5101, 

Relator. Des. GUILHERME DIEFENTHAELER. em 20/09/2016) 

 

82. A Resolução Conjunta STF/MPU no 3, de 20 de junho de 2018, orientou os órgãos do Poder Judiciário da União, 
do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) a respeito da concessão do 
beneficio especial de que trata a Lei 12.618, de 2012. Eis o que disciplinou: 

Art. 20 0 beneficio 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 estabelecido 

para os beneficios do regime geral de previdência social 

§ 10 0 valor apurado na forma do caput será multiplicado pelo fator de 

conversão, cujo resultado é limitado ao máximo de I (um), que será calculado 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: FC = Tc/Tt Onde: FC = fator de 

conversão Tc = quantidade de contribuições mensais efetuadas para os regimes de 
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pruidêngia—dg-.que trata O caput-dQ-actAL-da-CQ.usnt.uiçãLEgdergL-e-Q art. 

22 da Lei 12.618, dc 2012, cfetivamente pagas_pelo servidor ou membro até a 

data da 

§ 30 Para efeito de cálculo do Tc. será considerado todo o período contributivo 

para os regimes Eéprios de que grata o caput, inclusive os períodos anteriores à 

competência julho de 1994. (destaquei) 

83. Com efeito, considerou-se no cálculo do beneficio especial somente as contribuições mensais eíètuadas para 
LE.egime.$ de prey-ždiucia-de-gue-ü:gtg-Q-cgput do art. 40 da Constituição Federal e O art. 22 da Lei 12.618, de 

ugas pelo servidor ou memb'0 até a data da opção.  

84. O Conselho da Justiça Federal, por sua vez, editou a Resolução no 490, de 28 de junho de 201 8, publicada no DOU 
de 6 de julho de 2018, dispondo sobre os procedimentos operacionais a serem adotados quanto à adesão ao regime 
previdenciário instituído pela Lei n. 12.618. de 2012, e ao cálculo do beneficio especial. no âmbito do Conselho da Justiça 
Federal e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, dispondo: 

Art. 60 Será devido beneficio especial, conforme estabelecido no art. 30, inciso II, 

§ 1 0, da Lei n. 12.618/2012, aos membros e servidores públicos titulares de cargo 

efetivo da Justiça Federal que ingressaram até 13/10/2013 e que, mediante prévia 

e expressa manifestação, tenham aderido ao regime de previdência complementar 

instituído pela referida leis nos termos do § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 

§ 30 0 tempo de serviço militar e as contribuiçögxpggas pão serão consideradas na 

apuração d be efíc•o. 

85. Assim, a teor do regramento contido nos §§ 20 e 30 do art. 30 e art. 22 da Lei no 12.618, de 2012, para o cálculo do 
beneficio especial considera-se apenas as contribuições recolhidas ao regime de previdência da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios de que trata o arŽ. 40 da  não incluída a contribuição destinada 
ao regime de previdência do militar. 

VI - CONCLUSÃO 

86. Ante o exposto, pode-se concluir que: 

a) a teor do § 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012, o beneficio especial é um direito assegurado aos 
membros e servidores titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e fundações, inclusive os membros do Poder 
Judiciário, do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União que tenham ingressado no serviço público 
até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar de que trata a Lei no 12.618, de 

28/12/2018 

2012, e que nele permaneceram sem perda do vínculo efetivo e optaram pelo referido regime de previdência, na forma do 
§ 16 do art. 40 da Constituição Federal; 

b) o beneficio especial de que trata o § 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012, possui contornos 
normativos que permitem caracterizá-lo como sendo beneficio estatutário de natureza compensatória; 

c) o beneficio especial previsto no § 1 0 do art. 30 da Lei no 12.618, de 2012, 

existentes no momento da opção feita na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal; 

rege-se pelas regras 
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d) O beneficio especial será equivalente a diferença entre a média aritmética simples das maiores 
remunerações anteriores à data da mudança do regime, utilizadas como base para as contribuições efetuadas pelo membro 
ou servidor ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, a teor do disposto nos 
§§ 20 e 30 do art. 30 e art. 22 da Lei no 12.618, de 2012; 

e) como a gratificação natalina integra a base de contribuição do servidor para o regime próprio de 
previdência da União, na forma do art. 40 da Lei no 10.887, de 2004, há que ser considerada para os fins do § 20 do art. 30 da 

Lei no 12.618, de 2012;  

f) a teor 
do regramento contido 

nos §§ 20 e 30 do art. 30 e art. 
22 da Lei no 12.618, de 2012, 
para o cálculo do beneficio especial considera-se  
do Distrito Federal ou dos destinada ao 

regime de previdência do militar; 

À consideração superior. 

Brasília, 19 de dezembro de 2018. 

MÁRCIA CRISTINA NOVAIS LABANCA 

ADVOGADA DA UNIÃO 

 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o 
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 03154004642201850 e da chave de acesso 09937ff3 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA CRISTINA NOVAIS LABANCA, de acordo com os normativos 
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 195475868 no endereço 
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): MARCIA CRISTINA NOVAIS LABANCA. 
Data e Hora: 19-12-2018 12:17. Número de Série: 6475650020221464347. Emissor: AC CAIXA PF v2. 

 

apenas as contribuições recolhidas ao regime de previdência da União, dos Estados, 
Municípios de que trata o art. 40 da Constituição Federal, não incluída a contribuição 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

DESPACHO DO CONSULTOR-GERAL DA UNIÃO n001U19/2018 

NUP: 03154.004642/2018-50 

INTERESSADA: CONJUR NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 
ASSUNTO: UNIFORMIZAÇÃO CONSUEI'IVA SOBRE O BENEFÍCIO ESPECIAL DA LEI NO 12.618/2012 

Estou de acordo com o Parecer no 093/2018/Decor-CGU/AGU (19/12/201 8), 

nos termos em que aprovado pelo Despacho no 825/2018/ Decor-CGU/AGU (27/12/2018). 

Elevo o expediente à consideração da Exma. Sra. Advogada-Geral da União. 

Ultimadas as apreciações superiores, cientifique-se a Consultoria Jurídica junto ao 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e a Gerência Jurídica da Funpresp-

Exe. 

Brasília.l de dezembro de 2018 

 

Consultor-GeraI da União 
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PARECER NORMATIVO COSIT Nº 1, DE 18 DE ABRIL 

DE 2016 

(Publicado(a) no DOU de 20/04/2016, seção 1, página 27)   

imprimir documento 

Multivigente Vigente Original Relacional 

 

Assunto: Contribuição Previdenciária 

 CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE  SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO.  

Recolhimento durante os períodos de licenças e afastamentos sem vencimentos. 

Base de cálculo e incidência de juros e multas. 

Nos afastamentos sem vencimentos, é facultado ao servidor recolher a sua 

contribuição em atraso, com a incidência de juros de mora e de multa de mora, a 

partir de 19 de dezembro de 2002, data da entrada em vigor da Medida Provisória 

nº 86, de 2002. 

Nos afastamentos sem vencimentos, a contribuição da União corresponde ao dobro 

do que foi recolhido pelo servidor, calculada com base no valor originário da 

contribuição recolhida por este. 

Incidirão os acréscimos descritos no art. 7º da IN RFB nº 1.332, de 2013, sobre a 

contribuição a cargo da União, de suas autarquias e fundações que estas deixarem 

de recolher até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte ao que o servidor prestar as 

suas informações. 

Nos afastamentos  sem remuneração, a incidência de acréscimos legais sobre a 

contribuição devida pela União, suas autarquias e fundações, quando cabível, 

ocorre somente a partir de 15 de fevereiro de 2013, data da publicação e da entrada 

em vigor da IN RFB nº 1.332, de 2013 e do dispositivo que regulamentou a matéria 

- § 2º do art. 16; 

A gratificação natalina não constitui remuneração do cargo do servidor nem 

vantagem de caráter pessoal, pois é devida indistintamente a todos os servidores 

federais (art. 63 da Lei nº 8.112, de 1990), portanto, não cabe o recolhimento 

referente a essa parcela nos casos de afastamentos e licenças sem percepção de 

remuneração, para fins de manutenção do vínculo com o PSS, nos termos do § 3º 

do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990. Sendo assim, ao servidor ativo afastado ou 

licenciado sem remuneração, cabe recolhimento da contribuição a cada mês de 

afastamento ou licenciamento para fins de manutenção do vínculo ao RPPS, no 

total de doze por ano. 

Nos  casos em que não há lançamento de ofício, o próprio órgão ou entidade poderá 

efetuar o parcelamento, nos termos do § 6º do art. 8º da IN RFB nº 1.332, de 2013. 

Dispositivos Legais. Constituição Federal, art. 40; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, arts. 40 a 41, 102 e 183; Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61; 

Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, arts. 4º a 8º-A; Lei nº 12.350, de 20 de 

dezembro de 2010, art. 46; Instrução Normativa nº 1.332, de 14 de fevereiro de 

2013, arts. 7º, 8º, 13 a 18. 

BRASI L Serviço s  Barra GovB r 

  

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=73116&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=73116&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=73116&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=73116&visao=original
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=73116&visao=relacional
http://brasil.gov.br/
http://www.servicos.gov.br/?pk_campaign=barrabrasil
http://www.servicos.gov.br/?pk_campaign=barrabrasil
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(Vide Despacho RFB nº sn, de 18 de abril de 2016) 

Relatório 
Trata-se de análise acerca dos elementos formadores da contribuição para a Seguridade Social do Servidor 
Público (CPSS) estabelecida nos arts. 4º a 8-Aº da Lei nº 10.887, de 18 

de junho de 2004. 
2. Mais especificamente, cuida-se de perquirir a quem compete o recolhimento da CPSS, seu fato gerador, a 

sua base de cálculo, a incidência de penalidades nos casos de 

recolhimento em atraso, bem como a possibilidade de parcelamento das contribuições acaso devidas. 
3. Os dispositivos legais referentes à citada contribuição definem os sujeitos passivos, a base de cálculo e as 

exclusões possíveis, os prazos e os responsáveis pela retenção e pelo 

recolhimento da CPSS, bem como as sanções correspondentes, inclusive determinando a aplicação dos acréscimos 
de mora previstos para os tributos federais, mas não estabelecem demais especificidades. 

4. Nesse contexto, dúvidas têm sido suscitadas quanto aos elementos essenciais da CPSS, seu recolhimento 

em atraso, sua incidência nos casos de afastamentos ou licenças, 

principalmente quando se dá sem o pagamento de remuneração ao servidor, o que gera insegurança jurídica, para 
todos os envolvidos (servidores e fontes pagadoras), impondo-se a necessidade de edição de ato uniformizador 
acerca da matéria. 

Fundamentos 
5. De início, cabe ressaltar que, nos termos do art. 46 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 

compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) normatizar, cobrar, 

fiscalizar e controlar a arrecadação da Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (CPSS). 
Consequentemente, também compete a RFB a interpretação da legislação que normatiza, nos termos do art. 15, 
inciso III, do Anexo I, do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011. 

6. Quanto à Seguridade Social do Servidor, tal matéria está disciplinada na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990 (Título VI), que dispõe sobre matéria relativa a benefícios e à 

assistência à saúde do servidor. Quanto ao custeio, o assunto era tratado no Capítulo IV, revogado pela Lei nº 
9.783, de 28 de janeiro de 1999, que também já foi revogada pela Lei nº 10.887, de 2004, que regulamenta 
atualmente a contribuição para o custeio do Regime de Previdência Social dos servidores públicos titulares de 
cargo efetivo, dos aposentados e dos pensionistas dos Poderes da União, de suas autarquias e fundações. 

7. Assim, atualmente, a matéria aqui tratada encontra-se disciplinada tanto na lei específica do custeio – Lei 

nº 10.887, de 2004 – como na Lei nº 8.112, de 1990, que traz outros 

elementos necessários à sua compreensão, como se verá a seguir. 
8. Com a Emenda Constitucional nº 3, de 17 de março de 1993, que incluiu o § 6º no art. 40 da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), passou a existir 

previsão constitucional expressa quanto à participação dos servidores públicos federais e da União no custeio do 

Regime Próprio de Previdência, que até então, tinha natureza essencialmente premial, já que as aposentadorias 

não eram vinculadas a qualquer necessidade de custeio, bastando a comprovação do tempo de serviço. Eis a 

redação dada ao art. 40 pela EC nº 03/1993: Art. 40 

(...) 
§ 6º As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com recursos 
provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma da lei. 
9. Nas palavras de Magalhães Filho: 
O regime previdenciário do servidor público, especificamente o da União, pode ser dividido em dois 
momentos: o primeiro que vigorou até a edição da EC nº 03/1993 e o segundo, a 

partir de então. O primeiro eminentemente premial, porquanto vinculado a uma garantia derivada do vínculo 
jurídico mantido com o Estado, o segundo, com posteriores mudanças do texto legal, com base no tempo de 
contribuição. (MAGALHÃES FILHO, Inácio. Lições de Direito Previdenciário e Administrativo no Serviço Público, Ed. 
Fórum, 2ª ed., 2014, pag. 43) 

10. Mas foram as Emendas Constitucionais nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e nº 41, de 19 

de dezembro de 2003, que alteraram a redação do caput do art. 40 da Constituição da República Federativa 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=73115#1618331
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do Brasil de 1988 (CRFB/88) e deixaram expresso o caráter contributivo e solidário do regime de previdência 

dos servidores titulares de cargos efetivos da União: 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (grifou-se) 

11. A redação do art. 40 da CRFB/88, anteriormente às citadas emendas constitucionais, 

garantia a aposentadoria utilizando-se apenas do tempo de serviço, ou seja, o regime de 

previdência do servidor não tinha o caráter contributivo. Com a redação dada por essas emendas, ficaram 
estabelecidos, de forma expressa, os aspectos contributivo e solidário do regime de previdência dos servidores em 
questão. 

12. A contributividade refere-se à necessidade de contrapartidas financeiras tanto por parte 

do ente empregador – União, suas autarquias e fundações, no caso em tela – como por 

parte do próprio servidor, dos inativos e dos pensionistas, que devem equilibrar a entrada e saída de recursos, 
garantindo, assim, a sua solidez. Refere-se também à instituição de aposentadoria que leva em consideração o 
tempo de contribuição ao regime, dispondo ainda a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que a lei não poderá 
estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. 

13. Isso para que se alcance o desejável equilíbrio financeiro e atuarial do regime, de suma 

importância não só para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS como para 

qualquer sistema previdenciário – ou seja, deve o regime ser autossustentável, financiado com as contribuições de 
seus beneficiários diretos ou indiretos, evitando-se a dependência de recursos estatais e um possível 
comprometimento do sistema protetivo. A contributividade é uma característica básica do sistema previdenciário 
brasileiro, seja nos regimes básicos (RPPS e Regime Geral de Previdência Social - RGPS) ou nos complementares 
(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário, Ed. Impetus, 17ª ed., pág. 29-30) . 

14. A solidariedade pressupõe a participação dos segurados e dos empregadores, além de 

outras fontes, na cotização do regime, de forma que uma ampla gama de recursos possa 

ser utilizada pelos que necessitam do sistema nos momentos de infortúnio, sem necessariamente haver uma 
correlação exata entre as contribuições vertidas pelos segurados e o valor dos benefícios futuros por estes 
recebidos – como exemplo, cita-se a contribuição dos inativos e pensionistas que já recebem benefício, mas 
continuam a verter contribuições ao regime. 

15. Nesse sentido, manifestou-se a PGFN, no Parecer PGFN/CAT/nº 1.362, de 2014, que apesar 

de tratar essencialmente de deduções da base de cálculo da CPSS, vai ao encontro 

do aqui defendido ao defender que: 
9. O regime de previdência social dos servidores públicos é contributivo e solidário a partir de contribuições 

vertidas pelos entes públicos, servidores ativos, inativos e pensionistas. Conforme salienta Zambitte, o regime de 
previdência não tem o caráter meramente retributivo, mas goza do atributo da solidariedade, que lhe amplia os 
parâmetros do custeio para além daquilo que será ou não devido no momento da percepção da aposentadoria ou 
da pensão. Cuida-se de um avanço dentro da perspectiva do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema 
previdenciário, na medida em que em seus primórdios o sistema era não-contributivo, sendo a aposentadoria ou 
pensão um prêmio após certo tempo de labor. 

16. Relata ainda o mencionado parecer que: 
12. [...] a percepção do benefício de aposentadoria e a dedução da base de cálculo da contribuição do 
servidor público são relações jurídicas distintas. A primeira compõe a relação 

previdenciária de concessão de benefício, a segunda, a incidência tributária do custeio. 
17. Passa-se então à análise dos elementos formadores da CPSS, bem como de situações específicas 

que necessitam de uniformização de entendimentos. 

Natureza Jurídica 
18. Quanto à natureza jurídica das contribuições sociais – gênero do qual fazem parte as contribuições 

previdenciárias, inclusive a CPSS – reiteradas decisões do Supremo TribunalFederal as consideram espécie 

tributária desde a Constituição de 1988, não havendo qualquer dúvida sobre esse enquadramento: 

EMENTA: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. 
DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
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ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...) III. NATUREZA 

TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se 
submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. 
Precedentes. (...) (RE 556664/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje: 14/11/2008) (grifou-se) 

Fato Gerador 
19. Pacificado o entendimento quanto à natureza jurídica tributária da CPSS, necessário esclarecer que 

o fato gerador da contribuição do servidor público é o recebimento de 

remuneração, de proventos ou de pensão. Nesse sentido já se manifestou a PGFN, por meio do Parecer 
PGFN/CAT/Nº 1.891, de 2009, que entende ocorrerem tantos fatos geradores, ao longo do tempo, quantas forem 
as percepções de remuneração, proventos ou pensão, tratando-se de fato gerador instantâneo. 

20. Decorre tal raciocínio da natureza estatutária da relação de trabalho entre o órgão público e o 

servidor, diferente da natureza contratual dos demais trabalhadores filiados aoRegime Geral de Previdência 

Social (RGPS): 

17. Nos termos do art. 4º, da Lei nº 10.887, de 18/06/2004, a contribuição ao PSS é de 11% sobre a 
totalidade da base de contribuição. Decompondo-se o comando legal, tem-se que 

o fato gerador é a percepção da remuneração, a base de cálculo o valor desta e a alíquota 11%. Não há espaço 
interpretativo para se afirmar que o fato gerador seja o trabalho ou a prestação do serviço ao Estado, como ocorre 
nas contribuições advindas da relação trabalhista comum, seja pela natureza estatutária da relação, seja pela 
impossibilidade de chancelar-se a cobrança dos inativos e pensionistas, sob pena de criar-se hipótese de não 
incidência. 

18. Com efeito, a relação jurídica estatutária não tem natureza contratual – inexiste contrato entre o Poder 
Público e o servidor estatutário. Tratando-se de relação típica de Direito Público, não pode ser enquadrada no 
sistema dos negócios jurídicos bilaterais de Direito Privado. Nesse tipo de relação jurídica não-contratual de 
vontades que conduz à execução da função pública estão presentes outros fatores tipicamente de Direito Público, 
como o provimento do cargo, a nomeação, a posse, dentre outros. (Parecer PGFN/CAT/Nº 1891/2009) 

Competência e Capacidade Tributária Ativa 
21. A competência para instituir e legislar acerca da contribuição para a seguridade social dos 

servidores públicos da União, de suas autarquias e fundações está disposta no já 

transcrito art. 40 da CFRB/88. A competência refere-se à possibilidade de instituir o tributo, determinando seus 
elementos essenciais – fato gerador, base de cálculo e deduções possíveis, alíquota, etc. 

22. A União, por sua vez, atribuiu a normatização, cobrança, fiscalização e controle da CPSS à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) – atribuição da capacidade tributária 

ativa, parcela administrativa e delegável da competência tributária – por meio do art. 46 da Lei nº 12.350, de 2010. 
Art. 46. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a normatização, cobrança, fiscalização e controle 

da arrecadação da contribuição destinada ao custeio do Regime de Previdência Social do Servidor de que trata a 
Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. 

Parágrafo único. A contribuição de que trata este artigo sujeita-se às normas relativas ao processo 
administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais e 

de consulta, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 
1996. (grifou-se) 

23. Atualmente, a Lei nº 10.887, de 2004, estabelece os elementos essenciais à caracterização 

da CPSS, como alíquota, base de cálculo e suas exclusões. Porém, necessária leitura 

sistemática junto à Lei nº 8.112, de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União e de 
suas autarquias e fundações, uma vez que traz conceitos importantes para a correta interpretação da matéria. 

24. Além da atribuição da capacidade tributária ativa à RFB, a Lei nº 12.350, de 2010, incluiu o 

art. 8º-A na Lei nº 10.887, de 2004, estabelecendo a responsabilidade pela retenção e 

pelo recolhimento da CPSS ao dirigente e ao ordenador de despesas do órgão ou entidade que efetuar o 
pagamento da remuneração (ou dos benefícios, no caso de aposentados e pensionistas): 

Art. 8º-A. A responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições de que tratam os arts. 4o a 6o 
e 8o será do dirigente e do ordenador de despesa do órgão ou entidade 

que efetuar o pagamento da remuneração ou do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 
[...] 

25. Observa-se que a legislação determinou a responsabilidade pela retenção e pelo 

recolhimento da CPSS aos próprios órgãos ou entidades, tanto em relação à contribuição a seu 
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cargo, como em relação à contribuição devida pelos servidores, aposentados e pensionistas, uma vez que são 
esses órgãos que dispõem das informações relativas à base de incidência da contribuição, descrita nos artigos 4º a 
6º da Lei nº 10.887, de 2004. 

26. Disciplinando a matéria, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) editou a Instrução 

Normativa RFB nº 1.332, de 14 de fevereiro de 2013, que estabelece normas relativas 

à Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor (CPSS), de que trata a Lei nº 10.887, de 2004. 
27. Por fim, oportuno lembrar que a contribuição da União, de suas autarquias e fundações 

será o dobro da contribuição do servidor ativo, ainda que afastado ou licenciado, nos 

termos do art. 8º da Lei nº 10.887, de 2004. 
Responsabilidade pela não retenção 

28. Além da atribuição estabelecida pelo art. 46 da Lei nº 12.350, de 2010, a RFB deve ainda 

representar aos órgãos de controle e constituir o crédito tributário nos casos de 

descumprimento da retenção e/ou recolhimento da CPSS por parte do órgão responsável, nos termos do § 4º do 
art. 8º-A da Lei nº 10.887, de 2004. 

29. Porém, antes de tal procedimento, a Lei nº 10.887, de 2004, faculta ainda a regularização 

da situação pelo órgão pagador: 

Art. 8º-A 
§ 3º A não retenção das contribuições pelo órgão pagador sujeita o responsável às sanções penais e 
administrativas, cabendo a esse órgão apurar os valores não retidos e proceder 

ao desconto na folha de pagamento do servidor ativo, do aposentado e do pensionista, em rubrica e classificação 
contábil específicas, podendo essas contribuições ser parceladas na forma do art. 46 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, observado o disposto no art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Incluído pela Lei nº 
12.688, de 2012) 

§ 4º Caso o órgão público não observe o disposto no § 3o, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
formalizará representações aos órgãos de controle e constituirá o crédito 

tributário relativo à parcela devida pelo servidor ativo, aposentado ou pensionista. (Incluído pela Lei nº 12.688, de 
2012) (grifou-se) 

30. Nesse sentido, o art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 1.332, de 2013, dispõe que, 

constatado o descumprimento da obrigação de reter e recolher a contribuição, o AuditorFiscal da Receita 

Federal do Brasil (AFRFB) notificará o dirigente do órgão ou da entidade para, dentro de 30 (trinta) dias, 

providenciar a retenção ou o recolhimento ou apresentar justificação administrativa. 

31. No caso de justificação administrativa, não sendo acolhidas as razões, ainda há um prazo 

de mais 30 (trinta) dias para que seja feita a retenção ou o recolhimento cabível. 

32. Somente após essas etapas, no caso de não regularização, haverá representação aos 

órgãos de controle e a constituição do crédito tributário relativo à parcela devida pelo 

servidor ativo, aposentado ou pensionista, observado o processo administrativo de determinação e exigência dos 
créditos tributários estabelecido pelo Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972. 

Sujeição Passiva 
33. Da leitura dos arts. 4º a 6º e art. 8º da Lei nº 10.887, de 2004, conclui-se que os sujeitos 

passivos da CPSS são a União (que também é sujeito ativo), suas autarquias e 

fundações, bem como os servidores públicos ativos e os aposentados e pensionistas de qualquer dos Poderes da 
União, incluídas suas autarquias e fundações: 

Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas 
autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de 

previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012) 
[…] 
§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de cálculo da contribuição, 
de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho 

e do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada, de Gratificação de Raio X e 
daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de adicional por serviço extraordinário, para efeito de cálculo 
do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda 
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 
2º do art. 40 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012) 
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Art. 5º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e 
fundações, contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor 

da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões concedidas de acordo com os critérios estabelecidos no art. 
40 da Constituição Federal e nos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, que 
supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. (Vide Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 

Art. 8º A contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência, de 
que trata o art. 40 da Constituição Federal, será o dobro da contribuição 

do servidor ativo, devendo o produto de sua arrecadação ser contabilizado em conta específica. 
34. Quanto ao servidor ativo, esse deve ser entendido como o ocupante de cargo público 

efetivo de qualquer dos Poderes da União, bem como de suas autarquias e fundações, uma 

vez que a própria Constituição, no § 13 do art. 40, determina ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em 
comissão, ao ocupante de cargo temporário ou de emprego público a submissão às normas relativas ao Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS). 

Base de Cálculo e Alíquota 
35. A Lei nº 10.887, de 2004, estabelece a alíquota da contribuição para o Plano de Seguridade 

Social do Servidor no percentual de 11% (onze por cento), incidente sobre a base de 

contribuição, definida no §1º do art. 4º dessa lei, como o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, 
excluídas apenas as parcelas expressamente citadas nesse dispositivo. 

Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas 
autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de 

previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012) 
I - a totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público 

até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência 

complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele; 
(Incluído pela Lei nº 12.618, de 2012) 

II - a parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social, em se tratando de servidor: (Incluído 

pela Lei nº 12.618, de 2012) 
a) que tiver ingressado no serviço público até a data a que se refere o inciso I e tenha optado por aderir ao 

regime de previdência complementar ali referido; ou (Incluído pela Lei nº 

12.618, de 2012) 
b) que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso I, independentemente de 

adesão ao regime de previdência complementar ali referido. (Incluído pela 

Lei nº 12.618, de 2012) 
§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter 

individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: 
I - as diárias para viagens; 

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; 

III - a indenização de transporte; 

IV - o salário-família; 

V - o auxílio-alimentação; 

VI - o auxílio-creche; 

VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; 

VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou 

gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012) 

IX - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o 

§ 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 

2003; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012) 
X - o adicional de férias; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 
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XI - o adicional noturno; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XII - o adicional por serviço extraordinário; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição 

de representante do governo, de órgão ou de entidade da administração 

pública do qual é servidor; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 
XVI - o auxílio-moradia; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XVII - a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

XVIII - a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal 

(GSISTE), instituída pela Lei nº 11.356, de 19 de outubro de 2006; 

(Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 
XIX - a Gratificação de Raio X. (Incluído pela Lei nº 12.688, de 2012) 

36. Para a definição da base de cálculo da CPSS, é preciso primeiramente atentar para o 

aspecto temporal relativo à data de ingresso do servidor no serviço público, em vista da 

instituição do regime de previdência complementar dos servidores federais, uma vez que, antes da efetiva 
instituição do respectivo regime complementar, não havia limitação à base de incidência da CPSS. Depois de tal 
evento, a contribuição incide somente sobre a parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo 
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

37. Ressalta-se que incide CPSS sobre o valor dos proventos de aposentadorias e pensões que 

superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS – arts. 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 2004. 

38. A Lei nº 10.887, de 2004, define a base de cálculo da CPSS no § 1º do art. 4º utilizando 

como parâmetro o vencimento do cargo efetivo, somado às vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens. Por sua vez, 
a Lei nº 8.112, de 1990, traz os conceitos de vencimento e remuneração nos arts. 40 e 41: 

Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
[...] 
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 
estabelecidas em lei. 

39. Atente-se que a base de incidência da CPSS estabelecida pela Lei nº 10.887, de 2004, chega 

a ser mais ampla que o conceito de vencimento e remuneração trazido pela Lei nº 8.112, de 1990, uma vez 

que sofrem a incidência da CPSS todas as vantagens recebidas pelo servidor, independentemente da 

denominação a elas atribuída, à exceção apenas das parcelas expressamente excluídas pelo § 1º do art. 4º 

da Lei nº 10.887, de 2004, ainda que eventuais parcelas pagas não venham a integrar os proventos de 

aposentadoria e pensões do servidor. 

40. A Lei nº 10.887, de 2004, traz ainda exclusões da base de cálculo da CPSS nos incisos I a XIX 

do § 1º do art. 4º, rol considerado exaustivo, de forma que somente as parcelas ali 

discriminadas estão isentas da incidência da CPSS. 
41. Nesse sentido é o Parecer PGFN/CAT/Nº 1.362, de 2014, que decidiu pela incidência da 

contribuição previdenciária sobre a Gratificação Temporária do Sistema de Administração 

dos Recursos de Informação e Informática – GSISP, mesmo sendo ela uma gratificação que não integra os 
proventos de aposentadoria e pensões do servidor: 

Tributário. Previdenciário. Contribuição ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público (CPSS). Base de 
cálculo. Deduções previstas no § 1º do art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de 

junho de 2004. Rol taxativo. Incidência da CPSS sobre a Gratificação Temporária do Sistema de Administração dos 
Recursos de Informação e Informática – GSISP, instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 

11. Neste sentido, o fato de haver parcela não integrante dos proventos de aposentadoria e pensão não 
pode levar apriorística e necessariamente à conclusão de sua dedução 
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imediata da base de cálculo da contribuição do servidor público. O sistema de previdência social solidário permite 
ampliações na base de custeio sem que reflita diretamente, como ocorre na cotização e no sistema contributivo, 
no regime de benefícios. 

Recolhimento em atraso 
42. No caso de recolhimento da CPSS fora dos prazos estabelecidos pelo art. 8º-A da Lei nº 

10.887, de 2004, aplicam-se a ele os acréscimos de mora previstos para os tributos 

federais, conforme parágrafo segundo deste dispositivo: 
Art. 8º-A. A responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições de que tratam os arts. 4º a 6º 
e 8º será do dirigente e do ordenador de despesa do órgão ou entidade 

que efetuar o pagamento da remuneração ou do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 
§ 1º O recolhimento das contribuições de que trata este artigo deve ser efetuado: (Incluído pela Lei nº 
12.350, de 2010) 
I – até o dia 15, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no primeiro decêndio do 

mês; (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 

II – até o dia 25, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no segundo decêndio do 

mês; ou (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 

III – até o dia 5 do mês posterior, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados 

no último decêndio do mês. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) […] 

§ 2º O não recolhimento das contribuições nos prazos previstos no § 1º: (Incluído pela Lei nº 12.350, de 
2010) 
I – enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos federais; e (Incluído pela Lei nº 

12.350, de 2010) 

II – sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010) 

43. A IN RFB nº 1.332, de 2013, dispõe, no §3º do art. 7º, sobre os acréscimos legais cabíveis 

nesses casos, conforme o caso: 

Art. 7º A responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento das contribuições de que trata esta Instrução 
Normativa é do dirigente e do ordenador de despesas do órgão ou da 

entidade que efetuar o pagamento da remuneração ao servidor ativo, ou do benefício ao aposentado ou 
pensionista. 

[...] 
§ 3º A falta de retenção das contribuições ou de seu recolhimento nos prazos estabelecidos no § 2º, sujeita 
o responsável às sanções penais e administrativas previstas na legislação 

específica e ao pagamento dos seguintes acréscimos: 
I - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), 

acumulada mensalmente, incidentes sobre a totalidade do montante devido, 

incluídas a parcela relativa ao servidor ativo ou aposentado ou ao pensionista e a parcela devida pela União, suas 
autarquias ou fundações, calculados a partir do mês subsequente àquele em que o recolhimento deveria ter sido 
feito, até o mês anterior ao do recolhimento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o 
recolhimento estiver sendo efetuado; e 

II - multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, a partir 

do 1º (primeiro) dia útil seguinte àquele em que o recolhimento deveria ter 

sido efetuado, limitada a 20% (vinte por cento). 
44. Os acréscimos legais aplicáveis no caso de recolhimentos da CPSS efetuados a destempo 

são: as multas moratórias e os juros de mora, nos termos dos arts. 61 e 62 da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996. 
45. Os acréscimos legais aplicam-se tanto às contribuições a cargo dos servidores, como às 

devidas pela União, suas autarquias e fundações públicas. 

Manutenção do vínculo com o PSS nos afastamentos e licenças sem remuneração 
46. Diante dos diversos questionamentos apresentados acerca dos recolhimentos e 

acréscimos cabíveis nos casos de licenças e afastamentos, passa-se à análise das situações 
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dispostas nos artigos 13 a 16 da IN RFB nº 1.332, de 2013, para tratar dos casos em que o afastamento ou licença é 

concedido sem remuneração, situação na qual o servidor ativo poderá optar pela manutenção do vínculo com o 

PSS, mediante o pagamento de valor equivalente à contribuição normalmente descontada. Subseção II 

Do Afastamento para o Exercício de Mandato Eletivo 
Art. 13. No caso de afastamento de servidor para exercício de mandato eletivo: 
I - havendo opção pela remuneração do cargo efetivo, o órgão de origem fará a retenção da contribuição 

devida pelo servidor e a recolherá juntamente com a contribuição devida 

pela União suas autarquias e fundações; e 
II - havendo opção pela remuneração do cargo eletivo, competirá: 

a) ao servidor recolher a contribuição a seu cargo, com base na remuneração do cargo efetivo; e 

b) ao órgão ou entidade de origem recolher a contribuição devida pela União, suas autarquias e fundações. 

Subseção III 
Da Licença para Exercício de Mandato Classista 
Art. 14. No caso de licença para exercício de mandato classista em confederação, federação, associação de 
classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou 

entidade fiscalizadora da profissão, ou para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa 

constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, competirá: I - ao servidor recolher a 

contribuição a seu cargo, com base na remuneração do cargo efetivo; e 

II - ao órgão ou entidade de origem recolher a contribuição devida pela União ou por suas autarquias e 
fundações. 
Subseção IV 
Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior e 

para Participação em Programa de Formação Art. 15. 

Aplica-se o disposto no art. 14 para os casos de 

afastamento: 

I - para estudo ou missão no exterior, sem remuneração, inclusive para participação em programa de pós-

graduação stricto sensu; 

II - para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere; e 

III - para participar de programa de formação, com opção pelo auxílio financeiro de que trata o art. 14 da Lei 

nº 9.624, de 1998. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso III do caput, havendo opção pela remuneração do cargo 
efetivo, caberá à fonte pagadora efetuar o recolhimento das contribuições 

devidas. 
Subseção V 
Das Licenças para Acompanhar Cônjuge, para Tratar de Interesses Particulares, Incentivada, por Motivo de 
Doença de Pessoa da Família e em Razão de Prisão 
Art. 16. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação 
ao Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS), mediante o 

recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, nas 
seguintes hipóteses: 

I - para acompanhar cônjuge, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que foi deslocado no 

interesse da Administração; 
II - para tratar de interesses particulares; 

III - em razão de licença incentivada; 

IV - por motivo de doença em pessoa da família sem percepção de remuneração; eV - em razão de prisão. 
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§ 1º A opção pela manutenção do vínculo ao PSS ocorrerá mensalmente, por meio do recolhimento da 
CPSS, que deverá ser feito até o 2º (segundo) dia útil depois da data do 

pagamento das remunerações dos servidores ocupantes do cargo correspondente ao do servidor afastado. 
§ 2º A contribuição da União ou de suas autarquias e fundações deverá ser recolhida até o 10º (décimo) dia 
útil do mês posterior ao que o órgão receber as informações relativas ao 

recolhimento das contribuições do servidor. 
§ 3º O servidor deverá comprovar à unidade de recursos humanos do órgão de lotação os recolhimentos 
efetuados na forma deste artigo, até o dia 15 do mês subsequente ao do 

pagamento. 
Seção III 
Das Disposições Comuns 
Art. 17. Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 7º e 8º às hipóteses previstas nos arts. 11 a 16. 
Parágrafo único. Sobre as contribuições recolhidas em atraso incidem acréscimos moratórios na forma do § 
3º do art. 7º. 
Art. 18. Nas hipóteses previstas nos arts. 13 a 15, não havendo recolhimento da contribuição pelo servidor, 
este deverá indenizar o regime para fins de averbação do tempo de 

contribuição correspondente, com vistas ao gozo dos benefícios de aposentadoria e pensão. (grifou-se) 
47. Os casos dos artigos 13 a 15 da citada instrução normativa tratam das seguintes hipóteses: 

afastamento para exercício de mandato eletivo; licença para exercício de mandato 

classista; afastamento para estudo ou missão no exterior e para participação em programa de treinamento ou 
para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. 

48. São casos de afastamento em que, mesmo quando não há pagamento de remuneração 

pelo órgão ao qual o servidor é vinculado, a lei garante a contagem do tempo respectivo 

como de efetivo exercício, o que assegura ao servidor afastado todos os direitos decorrentes de seu vínculo com a 
Administração Pública Federal – art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990: 

Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os 
afastamentos em virtude de: 
[...] 
IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação 

stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada 

pela Lei nº 11.907, de 2009) 
V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para 

promoção por merecimento; 

[…] 
VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser 

o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) VIII - licença: 

[…] 
c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade 
cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus 

membros, exceto para efeito de promoção por merecimento;(Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005) 
[...] 
XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. 
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

49. Porém, a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, estabeleceu caráter 

contributivo ao regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos dos Estados, do DF e dos 

Municípios (incluídas suas autarquias e fundações), bem como determinou que a lei não poderá estabelecer 

qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício – art. 40, caput e § 10 da CRFB/88. 

50. Diante da alteração constitucional, para dar efetividade ao art. 102 da Lei nº 8.112, de 

1990, a fim de que seja assegurada a contagem do tempo como de efetivo exercício, para 

fins de benefícios previdenciários, é necessário o pagamento de valores equivalentes à contribuição respectiva. 
51. Daí porque o art. 18 da IN RFB nº 1.332, de 2013, dispõe que, nas hipóteses dos arts. 13 a 

15, não havendo recolhimento da contribuição pelo servidor, este deverá indenizar o 
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regime para fins de averbação do tempo de contribuição correspondente, com vistas ao gozo dos benefícios de 
aposentadoria e pensão, devendo tal indenização ser calculada com base nos mesmos acréscimos estabelecidos 
para as contribuições pagas em atraso (art. 17 da Instrução Normativa nº 1.332, de 1013). 

52. Já o pagamento para o PSS nas hipóteses de licenças e afastamentos descritos no art. 16 da 

IN RFB nº 1.332, de 2013, referem-se a uma faculdade oferecida pela legislação – 

art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990 – para fins de manutenção do vínculo com o Plano de Seguridade Social do 
Servidor (PSS), por meio do recolhimento da contribuição respectiva até o 2º (segundo) dia útil depois da data do 
pagamento das remunerações dos servidores ocupantes do cargo correspondente ao do servidor afastado: 

Art. 16. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação 
ao Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS), mediante o 

recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, nas 
seguintes hipóteses: 

I - para acompanhar cônjuge, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que foi deslocado no 

interesse da Administração; 
II - para tratar de interesses particulares; 

III - em razão de licença incentivada; 

IV - por motivo de doença em pessoa da família sem percepção de remuneração; eV - em razão de prisão. 

§ 1º A opção pela manutenção do vínculo ao PSS ocorrerá mensalmente, por meio do recolhimento da 
CPSS, que deverá ser feito até o 2º (segundo) dia útil depois da data do 

pagamento das remunerações dos servidores ocupantes do cargo correspondente ao do servidor afastado. 
§ 2º A contribuição da União ou de suas autarquias e fundações deverá ser recolhida até o 10º (décimo) dia 
útil do mês posterior ao que o órgão receber as informações relativas ao 

recolhimento das contribuições do servidor. 
§ 3º O servidor deverá comprovar à unidade de recursos humanos do órgão de lotação os recolhimentos 
efetuados na forma deste artigo, até o dia 15 do mês subsequente ao do 

pagamento. (grifou-se) 
53. Os casos descritos no art. 16 da IN RFB nº 1.332, de 2013, são situações às quais a Lei nº 

8.112, de 1990, não concedeu o direito de contagem do tempo de afastamento como 

de efetivo exercício, como fez para os casos dos arts. 13 a 15 da citada IN (e que, após EC nº 20 e 41, somente com 
o pagamento da contribuição respectiva poderá tal tempo ser considerado para fins de concessão de 
aposentadoria), todavia, resta ao servidor a faculdade de manutenção do vínculo com o PSS mediante 
recolhimento da contribuição. 

54. Assim, atualmente, sejam os casos dos arts. 13 a 15 da IN RFB 1.332, de 2013, sejam os 

casos descritos no art. 16, sendo o afastamento ou licença sem remuneração, há 

possibilidade de manutenção do vínculo com o PSS, nos termos do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990, desde que 
haja a efetiva contribuição, de modo a respeitar o caráter contributivo. 

55. O § 4º do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990, permite o pagamento em atraso, ao 

estabelecer que devem ser aplicados os procedimentos de cobrança e execução dos tributos 

federais quando as contribuições não forem recolhidas na data de vencimento. 
Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família. 
[...] 
§ 2º O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em 
organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou 

com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu 
vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a 
licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência. (Incluído pela Lei 
nº 10.667, de 14.5.2003) 

§ 3º Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao 
regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o 

recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, 
incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para 
esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. (Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003) 

§ 4º O recolhimento de que trata o § 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento 
das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os 
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procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento. 
(Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003) 

56. Ou seja, nos afastamentos sem vencimentos, é facultado ao servidor recolher a 

contribuição em atraso, com a incidência dos acréscimos descritos no art. 7º da IN RFB nº 1.332, 

de 2013, referentes a juros de mora e a multa de mora. 
57. Sendo um direito de opção do servidor pela manutenção do vínculo, falta a tal pagamento 

a compulsoriedade necessária para a sua caracterização como tributo, nos termos do 

art. 3º da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional: 
Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. 
58. Os pagamentos efetuados com base no art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990, não equivalem a 

uma relação jurídica eminentemente tributária – além de não ser compulsório, não há 

atividade administrativa vinculada por parte da Administração, uma vez que esta depende da manifestação de 
vontade do servidor para que haja o pagamento. Por outro lado, não existe também o fato gerador da 
contribuição, que é o recebimento da remuneração. 

59. Não havendo natureza tributária, o termo “contribuição” disposto no art. 183 da Lei nº 

8.112, de 1990, deve ser entendido como um valor a ser pago para fins de manutenção da 

qualidade de segurado do PPS, e não como contribuição espécie de tributo. 
60. Resumindo, nos afastamentos ou licenças sem remuneração, pode o servidor manter o 

vínculo com o PSS mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição até o 

segundo dia útil depois da data do pagamento das remunerações dos servidores ocupantes do cargo 
correspondente ao do servidor afastado. 

61. Se o servidor não efetuar o pagamento dentro do prazo acima, poderão ser recolhidos os 

valores em atraso, porém, com a incidência dos acréscimos cabíveis – multa de mora e 

juros de mora. Não se aplica à espécie o instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código 
Tributário Nacional - CTN, por falta de previsão legal, já que não se trata de pagamento de crédito tributário, nem 
o instituto da decadência, prevista no art. 173 do CTN. 

62. Atente-se que somente a partir da publicação da Medida Provisória nº 86, de 18 de 

dezembro de 2002 (convertida na Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003, que acabou por 

alterar a redação do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990), os servidores afastados ou licenciados de cargos efetivos, 
sem direito à remuneração, passaram a ter a possibilidade de optar pela manutenção da vinculação ao Plano de 
Seguridade Social do Servidor Público, mediante contribuição, que, conforme exposto acima, não se trata de 
contribuição previdenciária de natureza tributária, já que lhe falta o caráter da compulsoriedade. 

63. Assim, no período anterior à Medida Provisória nº 86, de 2002, não era possível ao 

servidor licenciado permanecer vinculado ao RPPS, dado que essa permissão somente 

ocorreu a partir da publicação da referida MP, razão pela qual se entende não ser possível a vinculação de servidor 
licenciado sem remuneração ao RPPS antes de 19 de dezembro de 2002, face ausência de amparo legal. 

Recolhimentos da União, de suas autarquias e fundações nos afastamentos e licenças não remunerados 
64. A contribuição devida pela União, suas autarquias e fundações, nos casos de afastamentos 

ou licenças sem remuneração, deverá ser recolhida até o décimo dia útil do mês 

subsequente ao que o órgão receber as informações relativas ao recolhimento das contribuições do servidor (§ 2º 
do art. 16 da IN RFB nº 1.332, de 2013). 

65. A contribuição da União e de suas autarquias e fundações corresponde ao dobro da que foi 

recolhida pelo servidor, considerando-se como base de cálculo o valor originário da contribuição recolhida 

por este. 

66. Atente-se que na base de cálculo da contribuição da União, suas autarquias e fundações, 

não se incluem os valores recolhidos pelo servidor a título de multa de mora e juros de mora, uma vez que 

se tratam de acréscimos atribuídos, neste caso, somente ao servidor, já que, nesta situação, o órgão 

pagador não deu causa ao atraso. 

67. Porém, se tais órgãos não efetuarem o recolhimento da contribuição a seu cargo dentro do 

prazo estabelecido pelo § 2º do art. 16 da IN RFB nº 1.332, de 2013 – ou seja, após o 10º (décimo) dia útil 

do mês seguinte ao que o servidor prestar as informações relativas às suas contribuições –, também 

incidirão sobre essa parcela os acréscimos descritos no art. 7º da IN RFB nº 1.332, de 2013. 
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68. Cabe esclarecer que a incidência de acréscimos legais sobre a contribuição dita patronal – 

devida pela União, suas autarquias e fundações –, quando cabível, nos casos de 

servidores licenciados ou afastados sem remuneração, ocorre somente a partir de 15 de fevereiro de 2013, data 
da publicação e da entrada em vigor da IN RFB nº 1.332, de 2013, e do dispositivo que regulamentou a matéria - § 
2º do art. 16. 

69. Isso porque, a Medida Provisória nº 86, de 18 de dezembro de 2002 (convertida na Lei nº 

10.667, de 2003), alterou a redação do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990, para 

possibilitar aos servidores afastados ou licenciados de cargos efetivos, sem direito à remuneração, a opção pela 
manutenção do vínculo ao Plano de Seguridade Social, mediante contribuição, mas apenas disciplinou as 
contribuições a cargo do servidor, nada dispondo acerca de prazo de recolhimento da contribuição que seria 
devida pela União e suas autarquias e fundações no caso em tela. 

70. Faltando a tais pagamentos natureza jurídica tributária, como já explicado, não se impõem 

os prazos do art. 8º-A da Lei nº 10.887, de 2004, aplicáveis aos recolhimentos das 

contribuições, espécie tributária. 
71. Com a publicação da instrução normativa que trata das regras relativas à CPSS, ficou 

estabelecido prazo para a União, suas autarquias e fundações recolherem a contribuição a 

seu cargo, no caso de servidores licenciados ou afastados sem remuneração, decorrendo que somente a partir de 
15 de fevereiro de 2013, data da publicação da IN RFB nº 1.332, de 2013, poderá haver a incidência dos acréscimos 
legais porventura cabíveis, quanto a esses órgãos. 

Base de cálculo e alíquota dos pagamentos efetuados para manutenção do vínculo com o PSS nos 
afastamentos e licenças sem remuneração 

72. O art. 183, § 3º da Lei 8.112, de 1990, traz a alíquota do pagamento para fins de 

manutenção do vínculo com o PSS, nos afastamentos e licenças sem remuneração: 

§ 3º Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao 
regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o 

recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, 
incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para 
esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais. (Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003) (grifou-se) 

73. As alíquotas são as mesmas: 11% (onze por cento), a cargo do servidor licenciado ou 

afastado; e o dobro do que foi pago por este, a cargo da União, suas autarquias e 

fundações. 
74. Quanto à base de cálculo, ela corresponde à mesma utilizada para fins de cálculo da CPSS, 

havendo, na verdade, substituição da contribuição pelo pagamento para manutenção 

do vínculo. 
75. A diferença reside no pagamento do 13º. Sobre a parcela recebida pelo servidor a título de 

gratificação natalina, incide a CPSS, pois, além de ter natureza remuneratória, 

conforme decisões do STJ, tal parcela não está listada no rol das exclusões da Lei nº 10.887, de 2004: 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO ELETRÔNICA. 

ASSINATURA DIGITAL. CABIMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA APRECIAR O 
AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. 
INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 

(...) 
2. Consoante entendimento do STJ, a Contribuição Previdenciária dos servidores públicos incide sobre 

a totalidade da sua remuneração. 

3. A Lei 9.783/1999, para fins de incidência da referida Contribuição, define a "totalidade da 

remuneração" como "vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens, (...) excluídas: I - as 
diárias para viagens, desde que não excedam a cinquenta por cento da remuneração mensal; II - a ajuda de custo 
em razão de mudança de sede; III – a indenização de transporte; IV - o salário família". 

4. Relativamente à contribuição sobre a gratificação natalina, o entendimento é de que tais parcelas 

possuem caráter remuneratório, razão pela qual incide Contribuição Previdenciária. 

(…) (Edcl no AGRg no Resp 971020/RS. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 
2007/0164703-3, Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda Turma, Dje 

02/02/2010) 
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76. Todavia, tratando-se de licenças e afastamento sem remuneração, não haverá 

recolhimento de parcela correspondente ao 13º salário. Isso porque a base de cálculo do 

pagamento para a manutenção do vínculo, de acordo com o § 3º do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990, é o valor 
total da remuneração do cargo do servidor, incluindo-se as vantagens pessoais. 

77. A gratificação natalina, apesar de ter natureza remuneratória, não se confunde com 

remuneração. 

78. A remuneração, de acordo com o art. 41 da Lei nº 8.112, de 1990, é a soma do vencimento 

do cargo efetivo e das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 

79. A gratificação natalina, por sua vez, corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a 

que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano(art. 63 da Lei nº 8.112, 

de 1990), ou seja, a própria gratificação natalina é calculada com base na remuneração. Ademais, o art. 66 

da Lei nº 8.112, de 1990, estabelece que essa gratificação não deve ser considerada para o cálculo de 

qualquer vantagem pecuniária, o que demonstra que ela não faz parte da remuneração do cargo do 

servidor. 

80. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar as parcelas que devem ser incluídas 

no teto estabelecido pela Constituição de 1988, dispôs que a gratificação natalina 

não constitui vantagem de caráter pessoal: 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. 

DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC 
IMPROCEDENTE. "ABATE-TETO". GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INSERÇÃO NO 
CÁLCULO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. 

(...) 
III – A gratificação natalina não constitui vantagem de caráter pessoal, porquanto é devida, indistintamente, 
a todos os servidores públicos federais, a teor do art. 63 da Lei nº 

8.112/90, sendo legítima a sua inclusão no cálculo do redutor constitucional. Recurso parcialmente conhecido e, 
nessa parte, provido. (REsp 637836/DF. Recurso Especial 2004/0007041-3, Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. 
DJ 26/09/2005, p. 439). (grifou-se) 

81. É de se notar também que o art. 40, § 2º, da CRFB/88, limita os proventos de 

aposentadorias e pensões à remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, o que nos permite inferir que a legislação, 
quando fala em remuneração do cargo, está se referindo à remuneração mensal do servidor. 

82. Dessa forma, não constituindo a gratificação natalina remuneração do cargo do servidor, 

nem vantagem de caráter pessoal, pois é devida indistintamente a todos os servidores 

federais (art. 63 da Lei nº 8.112, de 1990), não cabe o recolhimento referente a essa parcela nos casos de 
afastamentos e licenças sem percepção de remuneração, para fins de manutenção do vínculo com o PSS, nos 
termos do § 3º do art. 183 da Lei nº 8.112, de 1990. Portanto, ao servidor ativo afastado ou licenciado sem 
remuneração, cabe recolhimento da contribuição a cada mês de afastamento ou licenciamento para fins de 
manutenção do vínculo ao RPPS, no total de doze por ano. 

Alíquota dos pagamentos efetuados para manutenção do vínculo com o PSS nos afastamentos e licenças 
sem remuneração durante a vigência da Medida Provisória nº 689, de 2015 

83. A Medida Provisória nº 689, de 31 de agosto de 2015, propunha-se a alterar o art. 183 da 

Lei nº 8.112, de 1991, a fim de estabelecer que, para a manutenção do vínculo com o PSS nos casos de 

afastamentos e licenças sem remuneração, o servidor deveria recolher, além da contribuição própria, no 

percentual de 11% (onze por cento), a contribuição que seria de responsabilidade do órgão pagador, no 

percentual de 22% (vinte e dois por cento), totalizando uma contribuição de 33% (trinta e três por cento) 

incidente sobre a remuneração do cargo a que faz jus. 

84. Essa medida provisória teve seu prazo de vigência encerrado no dia 07 de fevereiro de 

2016, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 01, de 2016, e, enquanto 

não for publicado Decreto Legislativo disciplinando os efeitos durante a sua vigência, considera-se que ela 

produziu efeitos nas competências relativas a dezembro de 2015 e janeiro de 2016, devendo a contribuição 

referente a essas duas competências, com vencimento em janeiro e fevereiro de 2016, respectivamente, ser 

recolhida no percentual de 33% (trinta e três por cento). 
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Parcelamento 
85. A IN RFB nº 1.332, de 2013, traz também a possibilidade de parcelamento das 

contribuições em atraso nos casos em que não haja lançamento de ofício, situação na qual se 

enquadra os recolhimentos em atraso relativos ao período de licença sem remuneração, ou seja, não existindo a 
constituição do crédito tributário pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB, poderá o próprio órgão 
ou entidade efetuar o parcelamento, nos termos do § 6º do art. 8º, combinado com o art. 17 da citada instrução 
normativa. 

Art. 8º (...) 
§ 6º As contribuições em atraso, que não forem objeto de lançamento de ofício, devidas pelo servidor ativo 
ou aposentado ou pelo pensionista, poderão ser parceladas, observados 

os seguintes requisitos: 
I - a solicitação deverá ser apresentada ao órgão de pessoal responsável pelo pagamento da remuneração, 

provento ou pensão; 

II - o parcelamento poderá ser concedido em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas; 

III - o valor de cada parcela será, no mínimo, o valor devido em uma competência; e 

IV - as parcelas, acrescidas dos juros de que trata o inciso I do § 3º do art. 7º, serão descontadas em folha de 

pagamento. 

§ 7º As contribuições parceladas de acordo com este artigo serão computadas, para fins de concessão de 
benefício, somente depois da quitação total do parcelamento. 
(...) 
Art. 17 Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 7º e 8º às hipóteses previstas nos arts. 11 a 16. 

86. Importante deixar claro que a permissão contida nesse dispositivo não se trata de 

parcelamento de débitos tributários, mesmo porque tais contribuições não podem ser objeto de 

lançamento, já que o seu recolhimento depende da vontade do servidor de manter ou não o seu vínculo com o 
Plano de Previdência do Servidor – PPS. Havendo inadimplemento no pagamento desse parcelamento, a única 
penalidade a que estará sujeito o servidor será o não reconhecimento do respectivo tempo para fins de 
aposentadoria ou demais benefícios previdenciários. 

Conclusão 
87. Em face do exposto, conclui-se que: 

88. À RFB cabe a normatização, a cobrança, a fiscalização e o controle da arrecadação da CPSS, 

bem como a representação aos órgãos de controle e a constituição do crédito 

tributário nos casos de descumprimento da retenção e/ou do recolhimento por parte do órgão responsável; 
89. Cabe ao dirigente e ao ordenador de despesas do órgão ou entidade que efetuar o 

pagamento da remuneração ou dos benefícios a responsabilidade pela retenção e pelo 

recolhimento da CPSS; 
90. Os acréscimos de mora previstos para os tributos federais são aplicáveis, quando cabíveis, 

tanto sobre a parcela devida pelo servidor ativo, aposentado ou pensionista, como 

sobre a contribuição da União, de suas autarquias e fundações; 
91. Nos afastamentos sem vencimentos, é facultado ao servidor recolher a sua contribuição 

em atraso, com a incidência de juros de mora e de multa de mora, a partir de 19 de 

dezembro de 2002, data da entrada em vigor da Medida Provisória nº 86, de 2002; 
92. Nos afastamentos sem vencimentos, a contribuição da União corresponde ao dobro do 

que foi recolhido pelo servidor, calculada com base no valor originário da contribuição 

recolhida por este; 
93. Se a União, suas autarquias e fundações não recolherem a contribuição a seu cargo até o 

10º (décimo) dia útil do mês seguinte ao que o servidor prestar as suas informações, 

também incidirão os acréscimos descritos no art. 7º da IN RFB nº 1.332, de 2013; 
94. Nos afastamentos sem remuneração, a incidência de acréscimos legais sobre a 

contribuição devida pela União, suas autarquias e fundações, quando cabível, ocorre somente a 

partir de 15 de fevereiro de 2013, data da publicação e da entrada em vigor da IN RFB nº 1.332, de 2013 e do 
dispositivo que regulamentou a matéria - § 2º do art. 16; 

95. A gratificação natalina não constitui remuneração do cargo do servidor nem vantagem de 

caráter pessoal, pois é devida indistintamente a todos os servidores federais (art. 63 da Lei nº 8.112, de 
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1990), portanto, não cabe o recolhimento referente a essa parcela nos casos de afastamentos e licenças 

sem percepção de remuneração, para fins de manutenção do vínculo com o PSS, nos termos do § 3º do art. 

183 da Lei nº 8.112, de 1990. Assim, não deverá ser exigida do servidor afastado sem remuneração, 

contribuição para manutenção do vínculo relativa à parcela do 13º salário. Sendo assim, ao servidor ativo 

afastado ou licenciado sem remuneração, cabe recolhimento da contribuição a cada mês de afastamento ou 

licenciamento para fins de manutenção do vínculo ao RPPS, no total de doze por ano; 

96. Nos casos em que não há lançamento de ofício, o próprio órgão ou entidade poderá 

efetuar o parcelamento, nos termos do § 6º do art. 8º da IN RFB nº 1.332, de 2013. 

CARMEM DA SILVA 
ARAUJO Chefe da 

Ditri   

De acordo. Ao Sr. Coordenador-Geral de Tributação. 
MIRZ

A MENDES REIS Coordenadora da Copen De acordo. 

Ao Sr. Subsecretário de Tributação e Contencioso. 

FERNANDO 
MOMBELLI 

Coordenado

r-Geral de Tributação De acordo. Ao Secretário da Receita 

Federal do Brasil, para aprovação. 

LUIZ FERNANDO 
TEIXEIRA NUNES 

Subsecretário de 

Tributação e Contencioso Aprovo. 

JORGE ANTONIO 
DEHER RACHID 

Auditor-Fiscal da RFB
   

*Este texto não substitui o publicado oficialmente. 
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Coordenação-Geral de Tributação 

Solução de Consulta nº 42 - Cosit 

Data 14 de fevereiro de 2019 

Processo 

Interessado 

CNPJ/CPF 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 

SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO. SEGURIDADE SOCIAL. CPSS. 

BENEFÍCIO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA. 

O benefício especial de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 12.618, de 

2012, possui contornos normativos que permitem caracterizá-lo como 

sendo benefício estatutário de natureza compensatória e não reúne os 

elementos normativos necessários a caracterizá-lo como um benefício de 

natureza previdenciária. 

O benefício especial não pode ser considerado ou equiparado a provento 

de aposentadoria ou pensão, para fins de aplicação da legislação de custeio 

previdenciário, não se encontrando sujeito à incidência da Contribuição 

para o Plano de Seguridade Social do Servidor. 

Dispositivos Legais: art. 40 da CF/1998; arts. 1º e 3º da Lei nº 12.618, de 

2012; art. 5º da Lei nº 10.887, de 2004; art. 5º da Instrução Normativa RFB 

nº 1.332, de 2013; e Parecer nº 00093/2018/DECOR/CGU/AGU. 

 

Relatório 
 

 

 

A consulente supramencionada formulou consulta (fls. 2 a 8), na forma da  

Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013, objetivando sanar dúvida sobre  
Fls. 2 

a interpretação da legislação tributária relativa a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB).  
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2. Expõe que “A lei 12.618/2012 instituiu o Regime de Previdência  

Complementar (RPC), para os servidores públicos federais. Entre os dispositivos criados pela referida lei, 

encontra-se o § 1º do artigo 3º, que criou o BENEFÍCIO ESPECIAL, assegurado aos servidores que optarem 

pela migração do RPPS para o RPC” (fls. 2) e que “Entretanto, a natureza jurídica do referido benefício 

ainda é incerta. Sendo assim, restam dúvidas quanto à incidência da Contribuição Previdenciária (§18 do 

art. 40 da Constituição Federal) quando do recebimento do benefício especial pelos servidores” (fls. 2).  

3. Por fim, tece o seguinte questionamento (fls. 2):  

1) Incidirá Contribuição Previdenciária (art. 40, § 18, CF) no benefício especial a ser 

recebido pelo servidor que optar pela migração do RPPS para o RPC prevista na Lei 

12.618/2012?  

Fundamentos  

ADMISSIBILIDADE DA CONSULTA  

4. Preliminarmente, cabe destacar que a presente solução de consulta não se  

presta a verificar a exatidão dos fatos apresentados pela interessada, uma vez que se limita a apresentar a 

interpretação da legislação tributária a eles aplicável, partindo da premissa de que há conformidade entre 

os fatos narrados e a realidade factual. Nesse sentido, não convalida informações, ações ou classificações 

procedidas pela consulente e não gera qualquer efeito caso se constate, a qualquer tempo, que não 

foram descritos adequadamente os fatos aos quais se aplica.  

5. O processo administrativo de consulta deve atender, para que se verifique  

sua admissibilidade e se operem os seus efeitos, aos requisitos e condições estabelecidos pelo Decreto nº 

70.235, de 6 de março de 1972, e pela Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 2013, normas que 

disciplinam o instituto.   

6. Assim, além do exame dos aspectos atinentes ao objeto da consulta, à  

legitimidade do consulente e do atendimento dos requisitos formais exigidos para a sua  
Fls. 3 

formulação, a autoridade administrativa deverá, previamente ao conhecimento da consulta, verificar se 

nela está presente alguma das demais hipóteses determinantes de sua ineficácia. Tal análise preliminar, 

longe de configurar mero exercício formal, é etapa obrigatória a ser observada pela autoridade 

administrativa, visando resguardar os interesses da Administração Fiscal.   
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7. Verificando-se os requisitos e condições de admissibilidade da presente  

consulta, considera-se eficaz o questionamento.  

DELIMITAÇÃO DO OBJETO  

8. Quanto ao mérito, trata-se de questão formulada pela consulente quanto à  

incidência de contribuição previdenciária em relação ao benefício especial a ser recebido pelo servidor 

que optar pela migração do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência 

Complementar (RPC).  

9. O RPC do servidor público foi inserido no ordenamento jurídico por meio  

da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e está previsto no art. 40, §§ 14 a 16, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/1988):  

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial 

e o disposto neste artigo.  

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)  

(...)  

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam 

regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares 

de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem 

concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para 

os benefícios do regime geral de  

Fls. 4 

previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda  
Constitucional nº 20, de 15/12/98)  

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído 

por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 

202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de 

previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos 
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participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição 

definida. (Redação dada pela Emenda  

Constitucional nº 41, 19.12.2003)  

§ 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. (Incluído pela Emenda  

Constitucional nº 20, de 15/12/98)  

10. Para regulamentar os referidos parágrafos do art. 40 da CF/1998, em  

âmbito federal, foi editada a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, que instituiu o regime de previdência 

complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo:  

Art. 1º É instituído, nos termos desta Lei, o regime de previdência complementar a 

que se referem os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da Constituição Federal para os 

servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, suas autarquias e 

fundações, inclusive para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público da 

União e do Tribunal de Contas da União.  

11. A referida Lei dispôs que as aposentadorias e as pensões a serem  

concedidas pelo regime de previdência da União de que trata o art. 40 da CF/1998, deverão obedecer o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência social (RGPS), em relação 

aos servidores e membros que ingressaram no serviço público após a vigência da referida Lei, bem como 

em relação aos servidores e membros que ingressaram anteriormente à vigência da referida Lei, mas que 

exerceram a opção pelo RPC:  

Fls. 5 

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:  

I - a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que 

trata o art. 1º desta Lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios; 

e  
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II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência 

complementar de que trata o art. 1º desta Lei, e nele tenham permanecido sem 

perda do vínculo efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da 

Constituição Federal.  

12. O prazo para opção pelo RPC está previsto no art. 2º, § 7º, da Lei nº  

12.618, de 2012, e foi reaberto pela Lei nº 13.328, de 29 de julho de 2016, por 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da data de entrada em vigor daquela Lei. Posteriormente, por meio da Medida 

Provisória nº 853, de 25 de setembro de 2018, o prazo para a opção foi novamente reaberto para até 29 

de março de 2019.  

13. Aos servidores que fizerem a opção pelo RPC foi assegurado o direito ao  

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 CF/1998, observada a 

sistemática estabelecida nos §§ 2º a 3º do artigo 3º da Lei nº 12.618, de abril de 2012, e o direito à 

compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da CF/1998:  

Art. 3º (...)  

§ 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  
Fls. 6 

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 

substituílo, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período 

contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 
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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.  

(...)  

 § 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.  

14. O questionamento da consulente reside na natureza jurídica do referido  

benefício especial, para fins de verificação da incidência ou não de contribuição previdenciária quando do 

seu recebimento por ocasião da concessão de aposentadoria ou pensão por morte.  

15. Delimitado o objeto da consulta, cabe verificar a natureza jurídica do  

benefício especial de que trata a Lei nº 12.618, de 2012, para que se possa analisar eventual incidência de 

contribuição previdenciária.  

NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO ESPECIAL  

16. A Gerência Jurídica junto à Fundação de Previdência Complementar do  

Servidor Público Federal do Poder Executivo apreciou questionamentos a respeito do benefício  
Fls. 7 

especial previsto na Lei nº 12.618, de 2012, por meio do Parecer Jurídico nº 30/2018/GEJUR/FUNPRESP-

EXE (fls. 132 a 182), cabendo destacar:  

III. O benefício Especial não detém natureza jurídica previdenciária, 

correspondendo a uma compensação pelas contribuições vertidas ao Regime 

Próprio de Previdência Social pelo servidor público, no período anterior a alteração 

do regime previdenciário, sob uma base de cálculo superior à proteção que será 

disponibilizada quando da ocorrência dos riscos sociais tutelados.   

IV. Ao homologar a opção constitucional, são transferidos ao patrimônio 

jurídico do servidor público os direitos e as obrigações previstos em lei, sob os quais 

se fundou a decisão pessoal de alteração de regime previdenciário, incluídas, por 
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óbvio, as regras de cálculo estabelecidas no art. 3°, da Lei n° 12.618/2012, 

constituindo-se em verdadeiro direito adquirido. (grifado)  

17. A  Consultoria  Jurídica  junto  ao  Ministério  do 

 Planejamento,  

Desenvolvimento e Gestão elaborou o Parecer nº 00601/2018/GCG/CGJOE/CONJURMP/CGU/AGU (fls. 

120 a 131), que assim concluiu:  

45. Do exposto, corroborando os principais argumentos e conclusões formulados 

pela Gerência Jurídica da Funpresp-Exe no Parecer Jurídico n. 

30/2018/GEJUR/Funpresp-Exe, são essas as conclusões desta Consultoria Jurídica 

sobre a interpretação e aplicação das normas que regulam a concessão e 

pagamento do Benefício Especial, de que trata o art. 3, §§ 1 a 8, da Lei 12.618/2012:  

1. 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 superior à 

proteção que será disponibilizada pelo próprio RPPS aos servidores;  

Fls. 8 

2. 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; e 

(grifado)  

18. Na sequência, a Consultoria-Geral da União proferiu o Parecer nº  

00093/2018/DECOR/CGU/AGU (fls. 183 a 208), que estabeleceu:  

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL. LEI Nº  
12.618, DE 2012.  

I - A teor do § 1º do art. 3º da Lei nº 12.618, de 2012, o benefício especial é um 

direito assegurado aos membros e servidores titulares de cargo efetivo da União, 

suas autarquias e fundações, inclusive os membros do Poder Judiciário, do 
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Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da União que tenham 

ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de 

previdência complementar de que trata a Lei nº 12.618, de 2012, e que nele 

permaneceram sem perda do vínculo efetivo e optaram pelo referido regime de 

previdência, na forma do § 16 do art. 40 da Constituição Federal.  

II - O benefício especial de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 12.618, de 2012, 

possui contornos normativos que permitem caracterizá-lo como sendo benefício 

estatutário de natureza compensatória.  

III - O benefício especial previsto no § 1º do art. 3º da Lei nº 12.618, de 2012, 

rege-se pelas regras existentes no momento da opção feita na forma do § 16 do art. 

40 da Constituição Federal.  

(...)  

33. A princípio, o benefício especial apresenta-se como um incentivo à adesão 

ao regime previdenciário complementar, conforme destacou a  

Fls. 9 

Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados durante os 

debates da apreciação do Projeto de Lei nº 1.992, de 2007, posteriormente, 

convertido na Lei nº 12.618, de 2012. Para ilustrar melhor essa acepção, convém 

destacar excerto do Parecer da PPP 1 CSSF, constante do sítio eletrônico da Câmara 

dos Deputados:  

(...)  

34. Avaliando-o à luz dos aspectos normativos, verifica-se que a utilização na 

base de cálculo das contribuições previdenciárias efetivamente vertidas ao regime 

próprio de previdência do servidor demonstra também a sua intenção 

compensatória. A respeito disso, destacou a Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público, durante os debates do Projeto de Lei nº 1.992, de 

2007, que antecedeu a Lei nº 12.618, de 2012. Eis o excerto extraído do Parecer PRL 

2 CTASP do mencionado Projeto de Lei constante do sítio eletrônico da Câmara dos 

Deputados. Vejamos:  
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(...)  

37. Conforme demonstrado nos autos, o referido benefício não reúne os elementos 

normativos necessários a caracterizá-lo como um benefício de natureza 

previdenciária, a respeito disso, valho-me dos esclarecimentos feitos pela Gerência 

Jurídica junto à FUNPRESP-EXE:  

(...)  

40. Diante desse contexto, resta evidente o caráter compensatório do 

benefício especial previsto no art. 3º da Lei nº 12.618, de 2012, pois a norma 

considera para o seu cálculo apenas as contribuições previdenciárias vertidas para 

os regimes de previdência de que tratam o art. 40 da Constituição Federal, até a 

data da opção, demonstrando, com isso, a intenção de compensar o membro ou 

servidor, que se sujeitará ao teto do RGPS, pelo recolhimento a maior dessas 

contribuições.  

41. Assim sendo, é possível inferir o entendimento de que o benefício especial 

de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 12.618, de 2012, possui  

Fls. 10 

contornos normativos que permitem caracterizá-lo como sendo benefício 

estatutário de natureza compensatória. (grifado)  

19. Embora não tenha havido manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a 

matéria (item 5 do Parecer), o referido opinativo foi aprovado, em 28 de dezembro 

de 2018, pela Advogada-Geral da União (fls. 84), a quem compete fixar a 

interpretação das leis no âmbito da Administração Federal, a teor do art. 3º, inciso 

X, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.  

20. Portanto, o entendimento a ser seguido pelos órgãos federais, inclusive a RFB, é no sentido de 

que o benefício especial “possui contornos normativos que permitem caracterizá-lo 

como sendo benefício estatutário de natureza compensatória” e “não reúne os 

elementos normativos necessários a caracterizá-lo como um benefício de natureza  

previdenciária”.  

CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR  
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21. A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, modificou o  

art. 40 da CF/1998, autorizando a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões concedidas pelo RPPS que superem o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do RGPS de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores 

titulares de cargos efetivos:  

Art. 40. (...)  

(...)  

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata 

o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de 

cargos efetivos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

(grifado)  

22. A Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, veio instituir a referida  

contribuição:  
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Art. 5º Os aposentados e os pensionistas de qualquer dos Poderes da União, 

incluídas suas autarquias e fundações, contribuirão com 11% (onze por cento), 

incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas de acordo com os critérios estabelecidos no art. 40 da Constituição 

Federal e nos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 

2003, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral 

de previdência social. (grifado)  

23. No âmbito regulamentar, a Instrução Normativa RFB nº 1.332, de 14 de  

fevereiro de 2013, que estabelece normas relativas à Contribuição para o Plano de Seguridade Social do 

Servidor (CPSS), dispõe:  

Art. 5º A contribuição do aposentado ou pensionista é calculada mediante 

aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor dos proventos de 

aposentadorias e pensões que ultrapassar o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do RGPS. (grifado)  
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24. Verifica-se que a competência constitucional, a lei instituidora e, na esteira, a norma 

regulamentar, definem o elemento material do fato gerador da CPSS, em relação ao 

servidor inativo: o recebimento de proventos de aposentadoria ou pensão.   

25. Por outro lado, para fins de aplicação da legislação de custeio  

previdenciário, o benefício especial não pode ser considerado ou equiparado a provento de 

aposentadoria ou pensão, tendo em vista a sua natureza jurídica particular.  

26. Confrontando-se a regra de incidência tributária com a natureza jurídica do benefício especial 

(compensatória, não previdenciária), cumpre apenas reconhecer a não incidência 

da CPSS sobre a referida verba.  

Conclusão  

27. Ante todo o exposto, conclui-se que:  

27.1. O benefício especial de que trata o § 1º do art. 3º da Lei nº 12.618, de  

2012, possui contornos normativos que permitem caracterizá-lo como sendo benefício estatutário de 
natureza compensatória e não reúne os elementos normativos necessários a caracterizá-lo como um 
benefício de natureza previdenciária; e   

27.2. O benefício especial não pode ser considerado ou equiparado a provento  

de aposentadoria ou pensão, para fins de aplicação da legislação de custeio previdenciário, não se 

encontrando sujeito à incidência da Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor.  

assinado digitalmente  

José Carlos de Souza Costa Neves Neto  
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil  

Disit/SRRF01  
  

  De acordo. Encaminhe-se à Coordenadora da Copen.  

Assinado digitalmente  

Rodrigo Augusto Verly de Oliveira  
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil  

Chefe da Disit/SRRF01  

  De acordo. À consideração do Coordenador-Geral da Cosit.  

Assinado digitalmente  

Mirza Mendes Reis  
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil  

Coordenadora da Copen  

Ordem de Intimação  
  Aprovo a Solução de Consulta. Publique-se e divulgue-se nos termos do  
art. 27 da Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013. Dê-se ciência ao interessado.  

Assinado digitalmente  

Fernando Mombelli  
Auditor-Fiscal da RFB  

Coordenador-Geral da Cosit 


