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Conteúdo Programático

✓ Reformas da Previdência 

✓ Estrutura Previdenciária Brasileira: RGPS, RPPS,  

RPC (EFPC e EAPC)

✓ Tempos: contribuição, serviço, cargo, carreira

✓ Tipos de aposentadorias

✓ Cálculo e reajustamento das aposentadorias

✓ Abono de permanência

✓ Pensões por morte

✓Tópicos relevantes



2

Conteúdo Programático

Tópicos relevantes

1. Regime jurídico de trabalho e regime previdenciário

2. Contribuição previdenciária (Cessão/Licença/Afastamento)

3. Abono de permanência

4. Pedágio / Bônus

5. Verbas incorporáveis e não incorporáveis

6. Acúmulos de cargos e de benefícios previdenciários

7. Aposentadorias especiais do §4º do artigo 40 da Constituição Federal 

(deficiência, atividades de risco e agentes prejudiciais à saúde)

8. Aposentadoria especial do professor em funções de magistério 
(Lei 11.301/2006)

9. Contribuição previdenciária e aposentadoria do empregado público,

do cargo comissionado, do contratado temporariamente e do

agente político

10.União estável, concubinato e união homoafetiva

11.Teto remuneratório constitucional

12.Certidões de Tempo de Contribuição – Portaria MPS 154/2008

REGRAS
APOSENTADORIAS  e  PENSÕES

20/02/2004

MP 167
(Lei 10.887/04)

31/12/2003

EC 41 (EC 47/05)

16/12/1998

EC 20

05/10/1988

CF

LINHA     DO      TEMPO        NO           SERVIÇO           PÚBLICO

30/03/2012

EC 70

08/05/2015

EC 88

13/11/2019

EC 103
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• 30/35 anos de serviço

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. no serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: média

• Reajustamento: inflação

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: média

• Redutor de 3,5% ou 5% por 

ano antecipado aos 55/60

• Reajustamento: inflação

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 20 anos e.e. no serviço público

• 10 anos na carreira

• 5 anos e.e. no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

EC 47/05

• Idade + TC = Fórmula 

85/95

• 25 anos e.e. serv. público

• 15 anos na carreira

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

Aposentadoria Voluntária do Servidor Público
União/Estados/DF/Municípios – Antes da EC 103/19

art. 8º
art. 2º

art. 6º

art. 3º

CF, art. 40 CF, art. 40 CF, art. 40

• 30/35 anos de serviço

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. no serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: média

• Reajustamento: inflação

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: média

• Redutor de 3,5% ou 5% por 

ano antecipado aos 55/60

• Reajustamento: inflação

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 20 anos e.e. no serviço público

• 10 anos na carreira

• 5 anos e.e. no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

EC 47/05

• Idade + TC = Fórmula 

85/95

• 25 anos e.e. serv. público

• 15 anos na carreira

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

art. 8º
art. 2º

art. 6º

art. 3º

CF, art. 40 CF, art. 40 CF, art. 40

Aposentadoria Voluntária do Servidor Público

Estados/DF/Municípios – Após a EC 103/19
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Aposentadoria Voluntária do Servidor Público

União – Após a EC 103/19

13/11/19

EC 103/19

• 62/65 anos de idade

• 25/25 contribuição

• 10 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: média

• Reajustamento: inflação

• 56/61 (57/62) anos de idade

• 30/35 anos contribuição

• 20 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Somatório 86/96 (100/105)

• Base: remuneração/média

• Reajust.: paridade/inflação

• 57/60 anos de idade

• 30/35 contribuição

• 20 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Pedágio 100%

• Base: remuneração/média

• Reajust.: paridade/inflação

EC 47/05
• Idade + TC = Fórmula 85/95

• 25 anos e.e. serviço púb.

• 15 anos na carreira

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 30/35 anos de serviço

• Base: remuneração

• Reajust.: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

• 55/60 anos de idade

• 30/35 contribuição

• 10 anos e.e. serviço púb.

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 55/60 anos de idade

• 30/35 contribuição

• 10 anos e.e. no serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: média

• Reajustamento: inflação

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: remuneração

• Reajust.: paridade

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: média

• Redutor de 3,5% ou 5% por 

ano antecipado aos 55/60

• Reajustamento: inflação

• 55/60 anos de idade

• 30/35 contribuição

• 20 anos e.e. no serviço público

• 10 anos na carreira

• 5 anos e.e. no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

art. 8º
art. 2º

art. 6º

art. 3º

CF, art. 40 CF, art. 40 CF, art. 40

art. 4º

art. 20

CF. art. 40

Módulos

1. Sistema Previdenciário Brasileiro

2. EC nº 103/19

3. EC´s nºs 41/03, 47/05, 70/12 e 88/15

4. EC nº 20/98

5. Redação Original da CF/88

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO
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Conceitos, Estrutura e Demografia

MÓDULO 1

SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 

BRASILEIRO

O que é Previdência ?
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Regime Jurídico de Trabalho
x

Regime Previdenciário

• Regime Jurídico de Trabalho
regido por lei específica
(estatuto)

regido pela CLT

CF 1988 – Regime Jurídico Único (RJU)
(ex.: União: Lei 8.112/90)

EC 19, de 04/06/98 – Pluralidade de Regimes (art. 39, CF)

(ex.: União - Lei 9.962/00)

vide ADI 2135/00 (02/08/07 – concessão de medida cautelar) RJU, efeitos ex nunc

• Regime Previdenciário
RPPS

RGPS

Agentes Públicos
(Regime Jurídico de Trabalho  e  Regime Previdenciário)

• Servidores titulares de cargo efetivo

• Membros de Poder (Judiciário, TC, MP)

• Contratados Temporariamente (CF, art. 37, IX)

• Exercentes, exclusivamente, de cargo em comissão

• Agentes Políticos

• Empregados Públicos

• Militares

(Lei específica / RPPS)

(Lei específica / Sistema de Proteção Social)

(Lei específica / RPPS)

(CLT / RGPS)

(Lei específica / RGPS)

(Lei específica / RGPS)

(Lei específica / RGPS)

(ex.: União - Lei 8.745/93)

(mandato eletivo)

(CF, art. 40, § 13, com a redação dada pela EC 103, de 2019, estabelece a vinculação ao RGPS)
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Constituição Federal
Título III - Da Organização do Estado

Capítulo VII - Da Administração Pública
Seção I - Disposições Gerais

Contribuição dos Servidores da 
União/Estados/DF/Municípios durante períodos 

de cessão, afastamento ou licenciamento

• Lei Federal nº 9.717/1998 (art. 1º-A)

• ON MPS nº 02/2009 (arts. 13, 31 a 35)
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Contribuição para o Plano de Seguridade Social 
do Servidor Público Federal (PSS)

• IN RFB 1332 (arts. 11 a 13 e 16), DOU 15.02.13

• MP 689, DOU  31.08.15 

Com prazo de vigência encerrado em 07.02.16 (Ato 
Declaratório nº 01/2016 do Senado, DOU 12.02.16)

• Nota Técnica MP 408/2012 
Recolhimento de forma retroativa – Licença não 
remunerada – Possibilidade

Contribuição Previdenciária nas Hipóteses de Cessão, 
Afastamento e Licença Não Remunerada

Exemplo:

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/IN 1332-2013 - RFB - Contribuição Previdenciária - PSS - União - DOU 15.02.13.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/MP 689-15 - RPPS-União - contribuição patronal - LNR.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/Senado - Ato Declaratório 1-2016 - fim vigência MP 689.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/MP - NOTA TECNICA 408-2012 - Recolhimento retroativo PSS.pdf
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Contribuição Previdenciária nas Hipóteses de Cessão, 
Afastamento e Licença Não Remunerada

Exemplo:

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.
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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. e-dossiê 10166.720474/2014-46

(...)

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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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. 
(...)

Nota Técnica nº 5949/2017-MP
(...)

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/ MP, desde que os tempos não sejam concomitantes.
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Nota Técnica nº 5949/2017-MP

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 beneficio pensional regido pelas regras do RGPS.

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.
(...)

Jurisprudência do TCU

Acórdão 1408/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro
Aroldo Cedraz)

Afastamento de pessoal. Regime Próprio de Previdência Social.
Vínculo. Pensão. Benefício previdenciário. Abono de
permanência em serviço. Consulta.

O servidor afastado ou licenciado de seu cargo efetivo sem
remuneração, não optante pela manutenção do vínculo com o
Plano de Seguridade Social do Servidor, não faz jus, assim
como seus dependentes, aos benefícios do aludido regime
previdenciário, inclusive a pensão por morte (art. 183, §§ 2º e
3º, da Lei 8.112/1990), salvo se beneficiário da vantagem
prevista no art. 40, § 19, da Constituição Federal e nos arts. 2º,
§ 5º, e 3º, § 1º, da EC 41/2003 (abono de permanência)
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Jurisprudência do TCU

Acórdão 1408/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro
Aroldo Cedraz)

Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço.
Aposentadoria. Disponibilidade de pessoal. Ausência.
Contribuição previdenciária. Consulta.

Não é devido o recolhimento de contribuição previdenciária
incidente sobre os valores dos descontos decorrentes de faltas
ao serviço (art. 29, § 4º, da ON-MPS/SPS 2/2009, com redação
dada pela ON-MPS/SPS 3/2009), tampouco é possível a
contagem das faltas injustificadas como tempo de contribuição
para fins de aposentadoria e disponibilidade

Jurisprudência do TCU

Acórdão 1408/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro
Aroldo Cedraz)

Pessoal. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço.
Tempo de contribuição. Regime Geral de Previdência Social.
Aposentadoria. Negativa de registro.

É legal, para fins de aposentadoria estatutária, a averbação de
tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social
correspondente à atividade laboral exercida no período entre a
emissão do ato inicial de aposentadoria e o retorno do
servidor ao cargo público em decorrência da negativa de
registro da concessão.
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Jurisprudência do TCU

Acórdão 6380/2020 Segunda Câmara (Aposentadoria,
Relator Ministra Ana Arraes)

Tempo de serviço. Licença prêmio por assiduidade.
Contagem em dobro. Aposentadoria. Marco temporal.

É ilegal a contagem em dobro de licença-prêmio não
usufruída, para fins de aposentadoria, aos servidores que
não tinham o direito adquirido à aposentação antes da
EC 20/1998, uma vez que a referida emenda proibiu
expressamente qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictício.

Jurisprudência do TCU

Acórdão 12.458/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria,
Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)

Aposentadoria. Proventos. Paridade. Vantagem. Requisito.

As vantagens concedidas aos servidores ativos não são, de
pronto, estendidas aos inativos, considerando, tão somente, o
instituto da paridade prevista no art. 7º da EC 41/2003. Para
que isso ocorra, é preciso que o benefício: i) seja de caráter
geral e guarde vinculação com o cargo efetivo; ii) não seja pago
em decorrência do exercício de atividade de natureza
transitória; e iii) não seja condicionado ao preenchimento de
requisitos impostos por lei incompatíveis com a inatividade, a
exemplo da obrigatoriedade de participação em programa de
reciclagem anual.
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Direito de todos e dever 
do Estado. Independe 

de Contribuição.

Direito de todos 
que necessitarem. 

Independe de 
contribuição.

Direito dos segurados 
e seus dependentes. 

Caráter contributivo e 
compulsório.

A PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTÁ INSERIDA EM UM CONCEITO 

MAIS AMPLO QUE É O DA SEGURIDADE SOCIAL (CF, art. 194)

FOLHA DE SALÁRIOS FATURAMENTO LUCRO LÍQUIDO

Contribuições Sociais (previstas no art. 195 da CF)

FINANCIAMENTO
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Seguridade Social

Saúde Previdência Assistência Social

Social Complementar

RGPS

(INSS)

RPPS

(Unidade Gestora)

Fechada

(EFPC)

Aberta

(EAPC)

Seguridade Social

Saúde Previdência 

Social

Assistência

Social

Pública
(Básica)

Privada 
(Complementar)

RGPS

(INSS)

RPPS

(Unidade Gestora)

Fechada

(EFPC)

Aberta

(EAPC)
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PREVIDÊNCIA VISTA DESDE O PONTO DE 

VISTA COLETIVO: UM CONTRATO SOCIAL

- Múltiplas Gerações 

Envolvidas

- Transferências 

Dentro e Entre 

Gerações

- Financiamento 

Complexo de um 

Sistema Complexo

- Contrato Social é 

Mutável conforme 

Preferências da 

Sociedade

EQUAÇÃO BÁSICA DO EQUILÍBRIO

DE QUALQUER SISTEMA 

PREVIDENCIÁRIO

Receita:

- Contribuintes

- Tempo de Contr.

- Impostos

-Merc. Trabalho

- Demografia

- Sonegação

Despesa:

- Regras de Acesso

- Demografia

- Riscos cobertos

- Custos de Adm.

- Fraudes

Um Sistema Previdenciário requer sempre que as Receitas sejam produzidas

pela Geração Ativa para financiar as Despesas com a Geração Passiva,

seja em Regime de Repartição, seja em Regime de Capitalização.
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Taxa de Natalidade* (1890 a 2050) - Brasil

O aumento do contingente de idosos deve-se basicamente a 

dois fatores: diminuição da taxa de natalidade ...

Fonte: IBGE

Elaboração: SPS/MPS

* Taxa Bruta de Natalidade = Número de Nascidos Vivos / Total da População

Obs. (1):  Dados a partir de 2002 são projeções.
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... Evolução da Esperança de Vida ao Nascer

Brasil - 1980 a 2050

Fonte: IBGE – Projeções Demográficas Revisão 2008

Elaboração: SPS/MPS – 2008 de 72,8 anos, sendo de 69,1 homens e 76,7 mulheres. Em 1980 era 59,6 homens e 66 mulheres.

Revisão 2008 - Projeção da população IBGE

Esperança de Vida ao Nascer (em anos de vida)
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2050 – 81,3 anos, sendo 78,2 anos para homens e 84,5 anos para mulheres
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Notícia de 1904 
(Jornal de Manaus-AM)

Tabela de Expectativa de Sobrevida 2019 – ambos os sexos - IBGE

Para benefícios concedidos de 01.12.2020 a 30.11.2021 pelo RGPS, em caso de 
aplicação do Fator Previdenciário (RDA do art. 3º e RT do art. 17 da EC 103/2019)

Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html) 
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CAPITALIZAÇÃO

Os valores

arrecadados são 

capitalizados durante 

muitos anos e a  

poupança  feita  durante o

período de atividade 

profissional é utilizada, no 

futuro, para pagamento de 

benefícios aos inativos

REPARTIÇÃO

Os valores arrecadados em 

um determinado exercício

são utilizados para

pagamento 

de benefícios

no mesmo

exercício.

REGIMES FINANCEIROS  

DA PREVIDÊNCIA

Regimes Financeiros de 

REPARTIÇÃO X CAPITALIZAÇÃO

• SISTEMA DE REPARTIÇÃO SIMPLES

– Recursos recolhidos dos contribuintes atuais são destinados a 
cobrir os gastos com os aposentados de hoje

– É um pacto social entre gerações, em que os ativos financiam os 
inativos 

– Exemplo de países: Brasil, EUA, França, Alemanha, Espanha

• SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO

– Baseado na idéia de poupança individual

– Cada segurado realiza contribuições que são depositadas em uma 
conta específica e acumuladas ao longo da vida ativa do 
trabalhador

– No momento da aposentadoria, terá direito a receber de volta uma 
renda vitalícia ou temporária, baseada nas contribuições ao 
sistema, acrescidas dos rendimentos do capital

– Exemplo de país: Chile
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ATIVOS

INATIVOSDIMINUIR

BENEFÍCIO

AUMENTAR

CONTRIBUIÇÃO

Regime de 

Repartição Simples

EMPREGADOR

Contribuições
dos trabalhadores 
ativos e do empregador

Pagamento de
benefícios de
aposentadoria

e pensão

FUNDO DE PENSÃO

Regime de Capitalização

$
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ESTRUTURA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO

TRABALHADORES 

DO SETOR 

PRIVADO E 

AGENTES  

PÚBLICOS NÃO 

EFETIVOS

Obrigatório, 

nacional, público, 

subsídios sociais,

benefício definido: 

teto de R$ 6.433,57.
Admite Fundo de 

Previdência
Complementar

PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR

Optativa, 

administrada por 

fundos de pensão

abertos ou fechados

AGENTES PÚBLICOS 

EFETIVOS

Obrigatórios, públicos, níveis

federal, estadual e municipal, 

benefício definido. Admitem

Fundo de Previdência

Complementar

Administrado pelo 

INSS

RGPS – REGIME 

GERAL DE 

PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

Administrados pelos 

entes federativos

Fiscalizada pelo ME 

(PREVIC: fundos 

fechados e SUSEP: 

fundos abertos)

RPPS – REGIMES PRÓPRIOS DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREVIDÊNCIA 

PRIVADA

REPARTIÇÃO SIMPLES (CAPITALIZAÇÃO EM 

ALGUNS ESTADOS E MUNICÍPIOS)
CAPITALIZAÇÃOREPARTIÇÃO SIMPLES

Regime Geral

Iniciativa privada

e agentes  públicos  

não efetivos

INSS

Regimes
Próprios

Servidores  

públicos  efetivos

Autarquias
Fundações

Serv iço  So cia l Autô no m o

Órgãos

Previdência

Complementar

AbertaFechada

Previdência

Complementar

Servidores

Fundos de
Pensão

Fechada

Sociedades
Anônimas

Fundos 
de

Pensão

ME

- sem fin s lu crativ o s

- d e d ireito p riv ad o

- co m fin s lu crativ o s

- d e d ireito p riv ad o

ME

voluntário voluntário

- Un ião :

- Estad o s

- Mu n icíp io s

obrigatórios

Sistema Previdenciário Brasileiro
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SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO
(Resumo)

• trabalhadores CLT e agentes públicos não titulares de 
cargo efetivo, compulsório, nacional, público, 
repartição simples, subsídios sociais, teto para os 
benefícios, gerido pelo INSS.

RGPS - Regime Geral de Previdência Social

• servidores titulares de cargo efetivo, compulsórios, 
níveis federal, estadual e municipal, repartição simples, 
benefício definido, teto para os benefícios, 
administrados pelos entes públicos, fiscalizados pelo 
Ministério da Economia.

RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social

• optativo, privado, capitalização, benefício definido ou 
contribuição definida, administrado por entidades 
fechadas ou abertas, fiscalizado pela Previc (EFPC) e 
Susep (EAPC), que são autarquias vinculadas ao 
Ministério da Economia.

Regime de Previdência Complementar - EFPC e EAPC

A Emenda Constitucional 

nº 103/19

PREVIDÊNCIA 

DO SERVIDOR PÚBLICO

Módulo 2
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3ª REFORMA DA PREVIDÊNCIA

EMENDA CONSTITUCIONAL 

Nº 103, de 12/11/2019

(DOU 13/11/2019)

Objetivo

Introdução

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regras de Transição

EC 103/2019
Reforma da Previdência
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Abono de Permanência

Pensão por Morte

Acumulação de Benefícios

Contribuição Previdenciária

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência

Objetivo

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência
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Objetivo

Expor, com relação à

Previdência dos Servidores 

Públicos, as alterações contidas 

na EC 103/2019

Seguridade Social

Saúde Previdência Assistência Social

Social Complementar

RGPS

(INSS)

RPPS

(Unidade Gestora)

Fechada

(EFPC)

Aberta

(EAPC)
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Objetivo da Apresentação

Introdução

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência

EC 103/2019 - Introdução

Reforma da Previdência

• Artigo 1º: Alterações na Constituição Federal

• Artigo 2º: Alterações no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias

• Artigo 3º: Regra do direito adquirido para o RPPS da União e 
para o RGPS

• Artigo 4º: Regra de transição (1ª)  para o RPPS da União

• Artigo 5º: Regra de transição para os policiais, agentes 
penitenciários ou socioeducativos do RPPS da União e 
policiais civis do DF

• Artigo 6º: Disposições sobre direito adquirido no RGPS com 
relação ao disposto no § 14 do art. 37 da CF (rompimento do 

vínculo que gerou tempo de contribuição para a aposentadoria 
concedida)
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Reforma da Previdência

• Artigo 7º: Disposições sobre direito adquirido com relação 
ao disposto no § 15 do art. 37 da CF (complementação de 
aposentadorias e pensões concedidas a servidores públicos e a 
seus dependentes)

• Artigo 8º: Disposições transitórias, para o RPPS da União, 
sobre abono de permanência nas Regras de Transição

• Artigo 9º: Disposições transitórias, para todos os RPPS, 
referentes ao § 22 do art. 40 da CF (normas gerais de 
organização, funcionamento e de responsabilidade na gestão)

• Artigo 10: Disposições transitórias, para o RPPS da União, 
sobre a Regra Geral (inclusive abono de permanência)

EC 103/2019 - Introdução

Reforma da Previdência

• Artigo 11: Disposições transitórias sobre a alíquota de 
contribuição no RPPS da União

• Artigo 12: Disposições sobre instituição, pela União, de 
sistema integrado de dados sobre remunerações, 
proventos e pensões

• Artigo 13: Direito adquirido com relação à 
incorporação de parcelas de natureza temporária

• Artigo 14: Disposições sobre regimes de previdência 
aplicáveis a titulares de mandato eletivo da União, 
Estados, DF e Municípios

• Artigos 15 a 18: Regras de transição para o RGPS

EC 103/2019 - Introdução
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Reforma da Previdência

• Artigo 19: Disposições transitórias para o RGPS (segurado em geral, 
professor e exposição a agentes prejudiciais à saúde)

• Artigo 20: Regra de transição para o RPPS da União (2ª) e para o 
RGPS

• Artigo 21: Regra de transição, no RGPS e no RPPS da União, 
referente à aposentadoria especial por exposição a agentes 
prejudiciais à saúde

• Artigo 22: Disposições transitórias, no RGPS e no RPPS da União, 
referentes à aposentadoria especial do segurado com deficiência

• Artigo 23: Disposições transitórias, no RGPS e no RPPS da União, 
sobre pensão por morte

• Artigo 24: Disposições sobre acumulação de benefícios 
previdenciários

• Artigo 25: Disposições sobre direito adquirido à contagem de 
tempo fictício no RGPS

EC 103/2019 - Introdução

Reforma da Previdência

• Artigo 26: Disposições transitórias sobre cálculo e 
reajustamento, no RGPS e no RPPS da União, do benefício de 
aposentadoria

• Artigo 27: Disposições transitórias sobre salário-família e auxílio-
reclusão no RGPS

• Artigo 28: Disposições transitórias sobre a alíquota de 
contribuição no RGPS  

• Artigo 29: Disposições transitórias sobre a contribuição mínima 
mensal do segurado do RGPS

• Artigo 30: Disposições sobre alíquotas diferenciadas de 
contribuição patronal no RGPS

• Artigo 31: Disposições sobre parcelamento de contribuição no 
RGPS

EC 103/2019 - Introdução
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Reforma da Previdência

• Artigo 32: Disposições sobre alíquotas diferenciadas 
de contribuição patronal no RGPS

• Artigo 33: Disposições transitórias sobre 
administração de planos de benefícios de Previdência 
Complementar patrocinados pela União, Estados, DF e 
Municípios

• Artigos 34: Disposições transitórias sobre extinção de 
regime previdenciário e migração para o RGPS

• Artigo 35: Revogações

• Artigo 36: Disposições sobre a vigência da Emenda 
Constitucional

EC 103/2019 - Introdução

RPPS - Desconstitucionalização das regras previdenciárias 

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

EC 103/2019 - Introdução



31

RPPS - Desconstitucionalização das regras previdenciárias 

§ 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;

EC 103/2019 - Introdução

RPPS - Desconstitucionalização das regras previdenciárias 

II – ...........

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.

EC 103/2019 - Introdução
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RPPS - Desconstitucionalização das regras previdenciárias 

§ 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.

EC 103/2019 - Introdução

Com a EC nº 103/2019, os entes passaram a ter

autonomia para regular, mediante lei

complementar, as regras de acesso para as

aposentadorias de seus servidores, bem como,

mediante lei, as normas estabelecedoras da

forma de cálculo dos benefícios previdenciários.

RPPS - Desconstitucionalização das regras previdenciárias 

§ 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 à
avaliação biopsicossocial realizada por equipe
multiprofissional e interdisciplinar.

EC 103/2019 - Introdução
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RPPS - Desconstitucionalização das regras previdenciárias 

§ 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.

EC 103/2019 - Introdução

RPPS - Desconstitucionalização das regras previdenciárias 

§ 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.

EC 103/2019 - Introdução
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RPPS - Desconstitucionalização das regras previdenciárias 

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão
idade mínima reduzida em 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.

EC 103/2019 - Introdução

RPPS - Desconstitucionalização das regras previdenciárias 

§ 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.

EC 103/2019 - Introdução
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Vinculação do Detentor de Mandato Eletivo ao RGPS

§ 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 aos detentores de
mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime
Geral de Previdência Social.
.................................................................................

EC 103/2019 - Introdução

RPPS - Desconstitucionalização do Abono de Permanência 

§ 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.

EC 103/2019 - Introdução
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RPPS – Disposições

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um
regime próprio de previdência social e de mais de
um órgão ou entidade gestora deste regime em
cada ente federativo, abrangidos todos os poderes,
os órgãos e as 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

EC 103/2019 - Introdução

RPPS – Normas Gerais 

§ 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;

EC 103/2019 - Introdução
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RPPS – Normas Gerais 

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.

EC 103/2019 - Introdução

Objetivo da Apresentação

Introdução

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

EC 103/2019
Reforma da Previdência
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EC 103/2019

RPPS da União - Direito Adquirido

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 destes 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.

EC 103/2019

RPPS da União - Direito Adquirido (art. 3º)

§ 1º Os proventos de aposentadoria a serem
concedidos 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 destes benefícios.

...................................................................................
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EC 103/2019

RPPS da União - Direito Adquirido (art. 3º)

§ 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 2003, ou 
no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, 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.

EC 103/2019

Art. 188-A. Será assegurada a concessão de aposentadoria, a
qualquer tempo, ao segurado do RGPS, inclusive o oriundo de regime
próprio de previdência social, que, até 13 de novembro de 2019, uma
vez cumprido o período de carência exigido, tenha cumprido os
seguintes requisitos: (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

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

5º O valor da renda mensal da aposentadoria concedida na forma
prevista neste artigo será apurado na data de 13 de novembro de
2019, em conformidade com o disposto nos art. 188-E e art. 188-F, e
reajustado pelos mesmos índices aplicados ao benefício até a data do
requerimento. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

DECRETO nº 3.048, de 6 de maio de 1999

Aprova o Regulamento da Previdência 

Social, e dá outras providências
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Objetivo da Apresentação

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência

Aposentadoria – Regra Geral (CF, art. 40)

Invalidez 
permanente

Compulsória

Voluntária por 
Idade

Voluntária por 
Tempo de 

Contribuição e 
Idade

Voluntárias Especiais: Magistério, 
Pessoa com Deficiência, Atividades 

de Risco, Exposição a Agentes 
Prejudiciais à Saúde
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Evolução da 
Aposentadoria 

Voluntária

(Tempo de Contribuição)

• 30/35 anos de serviço

• Base = última remuneração

• Reajustamento: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Base = última remuneração

• Reajustamento: paridade

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. no serviço público

• 5 anos no cargo

• Base = média

• Reajustamento: inflação

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base = última remuneração

• Reajustamento = paridade

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base = média

• Redutor de 3,5% ou 5% por 

ano antecipado aos 55/60

• Reajustamento: inflação

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 20 anos e.e. no serviço público

• 10 anos na carreira

• 5 anos e.e. no cargo

• Base = última remuneração

• Reajustamento: paridade

EC 47/05

Idade + TC = Fórmula 85/95

25 anos e.e. serviço público

15 anos na carreira

5 anos no cargo

Base = última remuneração

Reajustamento: paridade

Aposentadoria Voluntária do Servidor Público
União/Estados/DF/Municípios

art. 8º
art. 2º

art. 6º

art. 3º

CF, art. 40 CF, art. 40 CF, art. 40
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Aposentadoria – Regra Geral (CF, art. 40)

• Cálculo dos proventos: média das 
80% maiores remunerações de 

contribuição, no período de 

julho/1994 até o momento da 

aposentadoria

• Reajustamento: Inflação (INPC)

• Requisitos: 

I. 55/50 (H/M) anos de idade

II. 30/25 (H/M) anos de tempo de 
contribuição em funções de magistério

III. 10 anos de efetivo exercício no serviço 
público

IV. 5 anos no cargo

Aposentadoria – Magistério (CF, art. 40, §5º)

APOSENTADORIA ESPECIAL – Professor

(Educação Básica)
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Aposentadoria – Magistério (CF, art. 40, §5º)

• Cálculo dos proventos: média das 
80% maiores remunerações de 

contribuição, no período de 

julho/1994 até o momento da 

aposentadoria

• Reajustamento: Inflação (INPC)

APOSENTADORIA ESPECIAL – Professor

(Educação Básica)

Aposentadoria – Policial (CF, art. 40, §4º, inciso II)

• Tempo de 
Contribuição 

• Proventos 
Integrais

Voluntária

APOSENTADORIA ESPECIAL – Policial
(LCF 51/85, alterada pelas LCF´s 144/2014 e 152/2015 )
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Aposentadoria – Policial (CF, art. 40, §4º, inciso II)

Art. 1º, Inc. II - Aposentadoria Voluntária

Proventos integrais independentemente de idade

Requisitos:
a) após 30 anos de contribuição, desde que conte, 
pelo menos, 20 anos de exercício em cargo de 
natureza estritamente policial, se homem;

b) após 25 anos de contribuição, desde que conte, 
pelo menos, 15 anos de exercício em cargo de 
natureza estritamente policial, se mulher;

APOSENTADORIA ESPECIAL – Policial
(LCF 51/85, alterada pelas LCF´s 144/2014 e 152/2015)

31/12/03

EC 41/03

• Base de cálculo = remuneração do

servidor no cargo efetivo

• Reajustamento: paridade

Evolução da Aposentadoria por
Invalidez Permanente

Art. 6º-A da EC 41/03, introduzido 

pela EC 70/12
CF, art. 40

• Base de cálculo = média

• Reajustamento: inflação (INPC)
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Aposentadoria – Regra Geral (CF, art. 40)

Incapacidade 
Permanente 

para o 
Trabalho

Compulsória

(*)Voluntária por 
Idade (com tempo 

mínimo de contribuição)

Voluntárias Especiais: Magistério, Pessoa 
com Deficiência, Exposição a Agentes 
Prejudiciais à Saúde, Policiais, Agentes 

Penitenciários ou Socioeducativos

E
C

 1
0
3
/2

0
1
9

(*) Denominada, também, de aposentadoria “programada” ou “voluntária comum”.

RPPS da União
Regra Geral – CF, art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, c/c art. 10 da EC nº 103/2019 

(Disposições Transitórias)

EC nº 103/2019

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

§ 1º Os servidores públicos federais serão aposentados:

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

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

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

§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste 
artigo corresponderão ao valor apurado na forma da lei.

Aposentadoria Voluntária (por Idade)

(art. 10, § 1º, inciso I)
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RPPS da União
Regra Geral – CF, art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, c/c art. 10 da

EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

• Requisitos: 

• 65(H)/62(M) anos de idade

• 25 anos de tempo de 

contribuição

• 10 anos de efetivo exercício no 

serviço público

• 5 anos no cargo efetivo

Aposentadoria Voluntária (por Idade)
(art. 10, § 1º, inciso I)

• Cálculo dos proventos: 60% da média

das remunerações de contribuição(*), com
acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais
para cada ano que exceder 20 anos de
contribuição (art. 26, caput e § 2º, da EC nº

103/2019).

Aposentadoria Voluntária por Idade, Incapacidade Permanente 
para o Trabalho, Magistério, Exposição a Agentes Prejudiciais à 
Saúde, Policiais, Agentes Penitenciários ou Socioeducativos

(*) Serão consideradas 100% das remunerações e salários de 

contribuição a partir de julho/1994 (art. 26, caput, da EC nº 

103/2019)

RPPS da União – Regra Geral
CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)
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Aposentadoria Voluntária por Idade, Incapacidade Permanente para o Trabalho, 
Magistério, Exposição a Agentes Prejudiciais à Saúde, Policiais, Agentes 
Penitenciários ou Socioeducativos

RPPS da União – Regra Geral - CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da 
EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

Aposentadoria Voluntária por Idade, Incapacidade Permanente para o Trabalho, 
Magistério, Exposição a Agentes Prejudiciais à Saúde, Policiais, Agentes 
Penitenciários ou Socioeducativos

RPPS da União – Regra Geral - CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da 
EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)
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Aposentadoria Voluntária por Idade, Incapacidade Permanente para o Trabalho, 
Magistério, Exposição a Agentes Prejudiciais à Saúde, Policiais, Agentes 
Penitenciários ou Socioeducativos

RPPS da União – Regra Geral - CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da 
EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

Aposentadoria Voluntária por Idade, Incapacidade Permanente para o Trabalho, 
Magistério, Exposição a Agentes Prejudiciais à Saúde, Policiais, Agentes 
Penitenciários ou Socioeducativos

RPPS da União – Regra Geral - CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da 
EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

Art. 26 ...........................................................
.................................................................................................

§ 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 de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição
Federal.
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Cálculo da Média no RGPS

• Decreto Federal nº 3.048/1999 (RPS)

Art. 32. (...)
§ 24. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as
quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser
excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das
remunerações adotadas como base para contribuições a regime
próprio de previdência social ou como base para contribuições
decorrentes das atividades militares de que tratam os art. 42 e art.
142 da Constituição, utilizado para definição do salário de benefício,
as contribuições que resultem em redução do valor do benefício,
observado o disposto nos § 25 e § 26. (Redação dada pelo Decreto nº
10.410, de 2020).

§ 25. Para fins da exclusão a que se refere o § 24, consideram-se
programadas as aposentadorias programada, especial e por idade
do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e
por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de
contribuição. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

Cálculo da Média no RGPS

• Decreto Federal nº 3.048/1999 (RPS)

Art. 32. (...)
§ 26. A exclusão das contribuições de que trata o § 24 não altera o direito à
aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade
de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo
mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria
requerida. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma
prevista no § 24 para qualquer finalidade, inclusive para: (Incluído pelo
Decreto nº 10.410, de 2020)
I - o acréscimo do percentual da renda mensal;
II - o somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição e
especial;
III - o cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por
tempo de contribuição;
IV - a averbação em outro regime previdenciário; ou
V - a obtenção dos proventos de inatividade de que tratam os art. 42 e art.
142 da Constituição.
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Nova Regra Geral RPPS da União

ATUALANTERIOR

Regra de cálculo: 60% + 2 p.p. por ano de contribuição que exceder 20 anos** x

média de 100% das remunerações de contribuição desde julho de 1994.

*  Professor que comprovar, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de

magistério na educação infantil e  no ensino fundamental e médio.

** No RPPS o cálculo do adicional de 2 p.p. parte dos 20 anos para homens e mulheres.

ATC

*

Idade

57/60 25

RPPS da União – Regra Geral - CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da 
EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

1º Exemplo – Aposentadoria Voluntária (por idade)

Servidora ingressou no serviço público federal em janeiro de 2020, com
45 anos, após a publicação da EC nº 103/2019 e depois da instituição
do regime de previdência complementar da União, tendo já 20 anos de
contribuição ao RGPS, da época em que trabalhou na iniciativa privada.
Com 62 anos idade (idade mínima), poderá requerer sua aposentadoria
voluntária, quando terá 37 anos de contribuição (17 anos de efetivo

exercício no serviço público e no cargo). Para fins de cálculo de proventos,
atribui-se ao cargo da servidora uma remuneração de
R$ 6.600,00 e média de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

• Tempo de contribuição:

Tempo de contribuição Percentual da média
25 anos 70%
30 anos 80%
35 anos 90%
37 anos 94%
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RPPS da União – Regra Geral - CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da 
EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

(continuação...)

• Valor da média: R$ 4.400,00

• Percentual aplicado ao valor da média: 94% x 4.400 = R$ 4.136,00

Os proventos dessa servidora corresponderão, assim, a 94% da média,
o que resultará no valor de R$ 4.136,00.

O reajustamento dos proventos será conferido para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, nos termos fixados para o RGPS,
conforme determinação do § 7º do art. 26 da EC nº 103/2019.

RPPS da União – Regra Geral - CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da 
EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

2º Exemplo – Aposentadoria Voluntária (por idade)

Um servidor resolveu requerer sua aposentadoria voluntária do serviço
público federal em março de 2020, com 65 anos de idade, 28 anos de
contribuição, de efetivo exercício no serviço público e no cargo,
remuneração de R$ 28.600,00 e média de R$ 22.300,00. Apesar de ter
ingressado na União antes da publicação da EC nº 103/2019, resolveu
não esperar o cumprimento dos requisitos das regras de transição e
passar para a inativação com esteio no art. 10 da mencionada Emenda.
Seus proventos serão calculados da seguinte forma:

• Tempo de contribuição:

Tempo de contribuição Percentual da média
25 anos 70%
......... ........
28 anos 76%
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RPPS da União – Regra Geral - CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da 
EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

• Valor da média: R$ 22.300,00

• Percentual aplicado ao valor da média: 76% x 22.300 = R$ 16.948,00

Os proventos desse servidor corresponderão, assim, a 76% da
média, o que resultará no valor de R$ 16.948,00.

O reajustamento dos proventos será conferido para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, nos termos fixados
para o RGPS, conforme determinação do § 7º do art. 26 da
EC nº 103/2019.

(continuação...)

• Cálculo dos proventos: 100 % da 
média(*) das remunerações de 

contribuição

Exceção (art. 22 da EC nº 103/2019, c/c LCF 142/2013): 

• Servidor com Deficiência

RPPS da União – Regra Geral
CF, art. 40, §4º-A, c/c art. 22 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

(*) Serão consideradas 100% das remunerações e salários 

de contribuição a partir de julho/1994
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Aposentadorias Especiais – Deficiência

LC nº 142/2013

(...)

Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com

deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício,

apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de

24 de julho de 1991, os seguintes percentuais:

I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os

incisos I, II e III do art. 3o; ou

II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de

benefício por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo

de 30% (trinta por cento), no caso de aposentadoria por idade.

Entende-se que o art. 29 da Lei nº 8.213/91, que estabelece, para o cálculo
de benefício, média aritmética simples dos maiores salários de contribuição
correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, foi
derrogado pelo art. 26, caput, da EC nº 103/2019, que estabelece, para a
média, cem por cento do período contributivo. Vide o art. 70-J do RPS
(Decreto Federal nº 3.048/99), com a redação dada pelo Decreto Federal nº
10.410/20.

Aposentadorias Especiais – Deficiência

Decreto Federal nº 3.048/1999

(...)

Art. 70-J. A renda mensal da aposentadoria devida ao

segurado com deficiência será calculada a partir da aplicação

dos seguintes percentuais sobre o salário de benefício definido

na forma prevista no art. 32:

I - cem por cento, na hipótese de aposentadoria por tempo de

contribuição de que trata o art. 70-B; ou

II - setenta por cento, acrescido de um ponto percentual do

salário de benefício por grupo de doze contribuições mensais

até o máximo de trinta por cento, na hipótese de

aposentadoria por idade de que trata o art. 70-C. (inserido pelo

Decreto Federal nº 10.410, de 2020)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm#art29
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Aposentadorias Especiais – Deficiência

Decreto Federal nº 3.048/1999

(...)

Art. 32. O salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos

benefícios de que trata este Regulamento, inclusive aqueles

previstos em acordo internacional, consiste no resultado da

média aritmética simples dos salários de contribuição e das

remunerações adotadas como base para contribuições a regime

próprio de previdência social ou como base para contribuições

decorrentes das atividades militares de que tratam os art. 42 e

art. 142 da Constituição, considerados para a concessão do

benefício, atualizados monetariamente, correspondentes a cem

por cento do período contributivo desde a competência julho de

1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa

competência. (redação dada pelo Decreto Federal nº 10.410, de 2020)

(...)

• Cálculo dos proventos: 100 % da
média(2) das remunerações de

contribuição

Exceção (art. 26, § 3º, inciso II, da EC nº 103/2019): 

• Aposentadoria por incapacidade permanente, quando  
decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e 
de doença do trabalho(1).

(2) Serão consideradas 100% das remunerações e salários de contribuição
a partir de julho/1994

(1) A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios do RGPS,
que também se aplica, no que couber, ao RPPS, em função do disposto no
§ 12 do art. 40 da CF/88, traz, nos arts. 19, 20 e 21, a definição de
acidente de trabalho, doença do trabalho e doença profissional.

RPPS da União – Regra Geral

CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)
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1º Exemplo – Incapacidade permanente para o trabalho

Servidor(a) com 22 anos de contribuição, remuneração de R$
8.600,00 e média de R$ 6.400,00, sofreu, quando voltava de
suas férias, um acidente automobilístico, cuja gravidade o(a)
deixou incapacitado(a) permanentemente para o trabalho, não
tendo sido possível sua readaptação em outro cargo. Como o
acidente não foi de trabalho, seus proventos serão calculados da
seguinte forma:

• Tempo de contribuição:

Tempo de contribuição Percentual da média
20 anos 60%
21 anos 62%
22 anos 64%

RPPS da União – Regra Geral

CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

• Valor da média: R$ 6.400,00

• Percentual aplicado ao valor da média: 64% x R$ 6.400 = R$ 4.096,00

Os proventos desse(a) servidor(a) corresponderão, assim, a 64%

da média, o que resulta no valor de R$ 4.096,00.

O reajustamento dos proventos será conferido para preservar-

lhes, em caráter permanente, o valor real, nos termos fixados

para o RGPS.

RPPS da União – Regra Geral

CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

(continuação...)
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2º Exemplo – Incapacidade permanente para o trabalho

Servidor(a) com 25 anos de contribuição, remuneração de R$ 12.800,00 e

média de R$ 9.400,00, sofreu, quando voltava de uma reunião de trabalho,

um acidente automobilístico, cuja gravidade o(a) deixou incapacitado(a)

permanentemente para o trabalho, não tendo sido possível sua

readaptação em outro cargo. Como o acidente foi de trabalho, seus

proventos serão calculados da seguinte forma:

• Tempo de contribuição: não se considera, pois o acidente foi de
trabalho

• Valor da média: R$ 9.400,00

• Percentual aplicado ao valor da média: 100%

Os proventos desse(a) servidor(a) corresponderão, assim, à integralidade
da média, o que resulta no valor de R$ 9.400,00. O reajustamento dos
proventos será conferido para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, nos termos fixados para o RGPS.

RPPS da União – Regra Geral

CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

3º Exemplo – Incapacidade permanente para o trabalho

RPPS da União – Regra Geral

CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

Servidor(a) com 12 anos de contribuição, remuneração de R$ 15.600,00 e

média de R$ 8.300,00, foi acometido(a) de uma doença grave que o(a)

incapacitou permanentemente para o trabalho. Não tendo sido possível

sua readaptação em outro cargo, seus proventos serão calculados da

seguinte forma:

• Tempo de contribuição: o cálculo do percentual da média considera o
tempo mínimo de vinte anos de contribuição. Como se trata de um
benefício de risco, ainda que o tempo seja inferior ao exigido, adota-se o
percentual mínimo de 60% da média.

• Valor da média: R$ 8.300,00

• Percentual aplicado ao valor da média: 60% x R$ 8.300,00 = R$ 4.980,00

Os proventos desse(a) servidor(a) corresponderão, assim, a 60% da média,
o que resulta no valor de R$ 4.980,00. O reajustamento dos proventos será
conferido para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nos
termos fixados para o RGPS.
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Readaptação (CF, art. 37)

• Constitucionalização do instituto da READAPTAÇÃO

EC 103/2019 – Incapacidade Permanente 
para o Trabalho x Readaptação

“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.

EC nº 103/2019

Jurisprudência do TCU

Acórdão 7059/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria,
Relator Ministro Benjamin Zymler)

Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Junta
médica. Readaptação de pessoal.

Em matéria de aposentadoria, a competência da junta
médica está limitada à apuração da situação de invalidez do
caso submetido à sua apreciação, não cabendo a ela, e sim
ao gestor, avaliar a possibilidade jurídica de readaptação,
observadas as avaliações médicas quanto à saúde do
servidor.
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VI – DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE
PERMANENTE PARA O TRABALHO

(...)

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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)
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Compulsória (art. 26, § 4º)

• Cálculo dos proventos: o mesmo 
cálculo da aposentadoria 

voluntária, multiplicado pelo 

tempo de contribuição dividido 

por 20, limitado a um inteiro.

RPPS da União – Regra Geral
CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

Compulsória (art. 26, § 4º)

• Se o servidor atingiu a idade-limite com vinte anos ou mais de
contribuição: os proventos de aposentadoria serão calculados
de acordo com o § 2º do art. 26 da EC nº 103/2019 e
corresponderão a sessenta por cento da média aritmética, com
acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de
contribuição que exceder o tempo de vinte anos de
contribuição.

• Se o servidor atingiu a idade-limite com menos de vinte anos
de contribuição: os proventos serão calculados em duas etapas.
Primeiro, divide-se o tempo de contribuição por vinte. Depois,
multiplica-se o resultado da divisão pelo piso de sessenta por
cento da média aritmética.

RPPS da União – Regra Geral
CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)
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1º Exemplo - Compulsória (art. 26, § 4º)

Servidor(a) com 22 anos de contribuição, remuneração de
R$ 8.600,00 e média de R$ 6.400,00, completou 75 anos de
idade após a data de publicação da EC nº 103/2019. A
Administração Pública federal, de ofício, instaurou o processo de
aposentadoria compulsória do(a) servidor(a), que terá seus
proventos calculados da seguinte forma:

• Tempo de contribuição:

Tempo de contribuição Percentual da média
20 anos 60%
21 anos 62%
22 anos 64%

RPPS da União – Regra Geral
CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

• Valor da média: R$ 6.400,00

• Percentual aplicado ao valor da média: 64% x 6.400 = R$ 4.096,00

Os proventos desse(a) servidor(a) corresponderão, assim, a 64%
da média, o que resulta no valor de R$ 4.096,00.

O reajustamento dos proventos será conferido para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, nos termos fixados
para o RGPS.

RPPS da União – Regra Geral
CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

(continuação...)
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• 1º Exemplo – Resumo (H/M): 

• Idade = 75 anos

• Tc = 22 anos

• Proventos = (60% + 2 x 2%) x 

Média

• Proventos = 64% x Média

RPPS da União – Regra Geral

CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019
(Disposições Transitórias)

2º Exemplo - Compulsória (art. 26, § 4º)

Servidor(a) com 15 anos de contribuição, remuneração de R$ 8.200,00,
média de R$ 6.500,00, completou 75 anos de idade após a publicação
da EC nº 103/2019. A Administração Pública federal, de ofício, instaurou
o processo de aposentadoria compulsória do(a) servidor(a), que terá
seus proventos calculados da seguinte forma:

• Divisão do tempo de contribuição por 20: (15/20 = 0,75)

• Multiplicação do resultado da divisão pelo piso de 60% do valor da média
aritmética: 0,75 x 60% = 45%

• Resultado: os proventos de aposentadoria, nesse caso, corresponderão a
45% da média (observado o piso de um salário-mínimo): 0,45 x 6.500 =
R$ 2.925,00

Esse(a) servidor(a), então, terá seus proventos no valor de R$ 2.925,00,
os quais terão reajuste pelo mesmo índice do RGPS.

RPPS da União – Regra Geral
CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)
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• 2º Exemplo – Resumo (H/M): 

• Idade = 75 anos

• Tc = 15 anos

• Proventos = (60% x Média) x 

15/20 

• Proventos = 45% x Média

RPPS da União – Regra Geral
CF, art. 40, c/c arts. 10 e 26 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

• Piso: Salário Mínimo (art. 40, §2º)

• Reajustamento: manutenção

do valor real (art. 40, §8º)

• Vedação de acumulação no

âmbito dos RPPS, ressalvadas as

aposentadorias decorrentes de

cargos acumuláveis na forma

da CF (art. 40, §6º)

EC 103/2019 – Aposentadoria – Todos os RPPS
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Aposentadorias Voluntárias Especiais (art. 10)

§ 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 se aposentar, observados

os seguintes requisitos:

RPPS da União - Regra Geral

CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º) – Policial/Agente

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 os ocupantes dos cargos

de agente federal penitenciário ou

socioeducativo, aos cinquenta e cinco anos de

idade, trinta anos de contribuição e vinte e cinco

anos de efetivo exercício em cargo destas

carreiras, para ambos os sexos;

RPPS da União - Regra Geral

CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

(*) Polícia Civil do DF, Polícia da Câmara dos Deputados, 

Polícia do Senado Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária 

Federal e Polícia Ferroviária Federal.
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Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, I) – Policial/Agente

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

• Requisitos (H/M): 

• 55 anos de idade

• 30 anos de tempo de 

contribuição

• 25 anos de efetivo exercício em 

cargo destas carreiras

Idade  
Mínima

Tempo de  
Contribuição

Tempo  

mínimo  
decargo*

55/55 anos 30 anos 25 anos

Idade  

Mínima

Tempo de  

Contribuição

Tempo  

mínimo

deatividade

Não há 25/30 anos 15/20 anos

Regra de cálculo: 60% + 2 p.p. por ano de contribuição que exceder 20 anos x média

de 100% das remunerações de contribuição desde julho de 1994.

* Para os cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal,  

policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil do Distrito Federal.

Nova Regra Geral RPPS União 

Policiais e Agentes*

ANTERIOR ATUAL
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Regra Geral
CF, art. 40

Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, I) – Policial, Agente Penitenciário ou

Socioeducativo

RPPS da União - Regra Geral

CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

Servidor(a) ingressou no serviço público em janeiro de 2020, como
agente da polícia federal, com 30 anos de idade, após a publicação
da EC nº 103/2019 e depois da instituição do regime de previdência
complementar da União, tendo já 07 anos de contribuição ao RGPS,
da época em que trabalhou na iniciativa privada.

Com 55 anos de idade (idade mínima), em 2045, poderá requerer
sua aposentadoria especial, com fundamento no disposto no art.
10, § 2º, I, da EC nº 103/2019, quando terá 32 anos de contribuição
e 25 anos de efetivo exercício na atividade policial. Para fins de
cálculo de proventos, atribui-se ao cargo do servidor uma
remuneração de R$ 19.600,00 e média de
R$ 6.433,57 (teto do RGPS).

1º Exemplo:
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Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, I) – Policial, Agente Penitenciário ou

Socioeducativo

RPPS da União - Regra Geral

CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

• Tempo de contribuição

(continuação...)

Tempo de contribuição Percentual da média
20 anos 60%
30 anos 80%
31 anos 82%
32 anos 84%

• Valor da média: R$ 6.433,57
• Percentual aplicado ao valor da média: 84% x 6.433,57 = 5.404,20

Os proventos do(a) policial corresponderão, assim, a 84% da média, o que
resultará no valor de R$ 5.404,20. O reajustamento dos proventos será
conferido para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nos
termos fixados para o RGPS.

Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, I) – Policial, Agente Penitenciário ou

Socioeducativo

RPPS da União - Regra Geral

CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

Servidor(a) ingressou no serviço público em fevereiro de 2020,
como agente de segurança penitenciária federal, com 30 anos de
idade, após a publicação da EC nº 103/2019 e depois da
instituição do regime de previdência complementar da União.

Com 60 anos de idade, em 2050, poderá requerer sua
aposentadoria especial, com fundamento no disposto no art. 10,
§ 2º, I, da EC nº 103/2019, quando terá 30 anos de contribuição e
30 anos de efetivo exercício na atividade de agente penitenciário.
Para fins de cálculo de proventos, atribui-se ao cargo do(a)
servidor(a) remuneração de R$ 5.400,00 e média de R$ 4.600,00.

2º Exemplo:
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Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, I) – Policial, Agente Penitenciário ou

Socioeducativo

RPPS da União - Regra Geral

CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

• Tempo de contribuição

(continuação...)

Tempo de contribuição Percentual da média
20 anos 60%
30 anos 80%

• Valor da média: R$ 4.600,00

• Percentual aplicado ao valor da média: 80% x 4.600,00 = 3.680,00

Os proventos do(a) agente de segurança penitenciária
corresponderão, assim, a 80% da média, o que resultará no valor de
R$ 3.680,00. O reajustamento dos proventos será conferido para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nos termos
fixados para o RGPS.

Art. 10, § 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.

RPPS Estados/DF/Municípios
CF, art. 40, c/c art. 10, §7º, da EC nº 103/2019
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Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º) – Agentes 

Prejudiciais à Saúde

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

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;

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, II) – Agentes 

Prejudiciais à Saúde

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

§ 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 corresponderão ao valor
apurado na forma da lei.

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)
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Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, II) – Agentes 

Prejudiciais à Saúde

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

• Requisitos (H/M): 

• 60 anos de idade

• 25 anos de contribuição

• 25 anos de efetiva exposição a 

agentes prejudiciais à saúde

• 10 anos de efetivo exercício no  

serviço público

• 5 anos no cargo efetivo

Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, II) – Agentes 

Prejudiciais à Saúde

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)
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Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, II) – Agentes Prejudiciais à Saúde

RPPS da União - Regra Geral

CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

Servidor(a) ingressou no serviço público federal em janeiro de 2020,
como técnico(a) em radiologia, com 30 anos de idade, após a
publicação da EC nº 103/2019 e depois da instituição do regime de
previdência complementar da União, tendo já 08 anos de contribuição
ao RGPS, da época em que trabalhou na iniciativa privada.

Com 60 anos de idade (idade mínima), em 2050, poderá requerer sua
aposentadoria especial, com fundamento no disposto no art. 10, § 2º,
II, da EC nº 103/2019, quando terá 38 anos de contribuição, 30 anos
de efetiva exposição a agentes nocivos devidamente comprovada, 30
anos de efetivo exercício de serviço público e no cargo em que se dará
a aposentadoria. Para fins de cálculo de proventos, atribui-se ao cargo
do(a) servidor(a) remuneração de R$ 2.600,00 e média de R$ 1.800,00.

Exemplo:

Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, II) – Agentes Prejudiciais à Saúde

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

• Tempo de contribuição:

Tempo de contribuição Percentual da média
20 anos 60%
25 anos 70%
30 anos 80%
35 anos 90%
38 anos 96%

• Valor da média: R$ 1.800,00

• Percentual aplicado ao valor da média: 96% x 1.800,00 = 1.728,00

Os proventos do(a) servidor(a) corresponderão, assim, a 96% da média, o
que resultará no valor de R$ 1.728,00. O reajustamento dos proventos
será conferido para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
nos termos fixados para o RGPS.

(continuação...)
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STF: Mandados de Injunção

IN MPS/SPPS 01/2010 (22.07.10), 

alterada pela IN MPS/SPPS 03/2014 
(26.05.14)

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

ON MPOG/SEGEP 16/2013 
(24.12.13), alterada pela 
ON MPOG 05/2014 (23.07.14)

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde
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✓ FÍSICOS: ruído, calor, frio, umidade, pressão 
atmosférica, radiação ionizante etc.

✓ QUÍMICOS: tintas, vernizes, colas, agrotóxicos 
ésteres organofosforados e carbamatos, mercúrio 
inorgânico, monóxido de carbono, carvão etc.

✓ BIOLÓGICOS: vírus, bactérias, parasitas etc.

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

• Decreto Federal nº 3.048/1999 (RPS)

Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele
que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no
qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do
cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do
bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto

nº 8.123, de 2013)

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de
descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive
ao período de férias, e aos de percepção de salário-
maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado
estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68.
(Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
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Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) aprovada pela 
Portaria MTE nº 3.214/78 e alterações

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Legislação e Jurisprudência/NR-15 - NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES.pdf
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Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

a) No período de trabalho até 28/04/1995, quando vigente a Lei nº

3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e,

posteriormente, a Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios), em sua redação original

(arts. 57 e 58), possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando

houver a comprovação do exercício de atividade profissional enquadrada como

especial nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial ou quando

demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de

prova, exceto para ruído, em que necessária sempre a aferição do nível de decibéis

(dB) por meio de parecer técnico trazido aos autos ou, simplesmente, referido no

formulário padrão emitido pelo empregador;

b) a partir de 29/04/1995, inclusive, foi definitivamente extinto o

enquadramento por categoria profissional, de modo que, no interregno

compreendido entre esta data e 05/03/1997, em que vigentes as alterações

introduzidas pela Lei nº 9.032/1995, no art. 57 da Lei nº 8.213/1991, necessária a

demonstração de efetiva exposição, de forma permanente, não ocasional nem

intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer

meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de

formulário padrão preenchido pelo empregador, sem a exigência de embasamento

em laudo técnico;
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Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

A partir de 

Observações;

(1) O enquadramento por prejuízo à integridade física (ex.: eletricitário, vigilante etc) é aceito

pelo INSS apenas até 05/03/97, não estando contemplado no anexo do Decreto nº 2.172

(publicado em 06/03/97). Possibilidade pela via judicial.

(2) A MP 1.523/96 (publicada em 14/10/96) foi regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97 e

convertida na Lei nº 9.528/97.

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde
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Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

• LTCAT 

• PPP

• Parecer médico-pericial      

Instrução 
Processual

Aposentadorias Especiais – Agentes

Prejudiciais à Saúde

file:///C:/Users/Pc/Documents/Curso MRSB - Previdência/Módulos/LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/PPP - Hiperlink 1 - Anexo I - IN INSS-PRES 85-16 - Altera IN 77-15 - Apo Especial.pdf
file:///C:/Users/Pc/Documents/Curso MRSB - Previdência/Módulos/LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/PPP - Hiperlink 2 - Exemplo - Philips - PPP e LTCAT.pdf
file:///C:/Users/Pc/Documents/Curso MRSB - Previdência/Módulos/LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/LTCAT - Hiperlink 1 - ANEXO VII - ON 16-2013 - MPOG-SEGEP.pdf
file:///C:/Users/Pc/Documents/Curso MRSB - Previdência/Módulos/LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/LTCAT - Hiperlink 2 - Exemplo - Autarquia Hospital Universidade de Santa Maria.pdf
file:///C:/Users/Pc/Documents/Curso MRSB - Previdência/Módulos/LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/LTCAT - Hiperlink 3 - Exemplo - Laboratório.pdf
file:///C:/Users/Pc/Documents/Curso MRSB - Previdência/Módulos/LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/LTCAT - Hiperlink 4 - Exemplo - TRT 4ª Região.pdf
file:///C:/Users/Pc/Documents/Curso MRSB - Previdência/Módulos/LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/PPP - Hiperlink 3 - Exemplo - TRT 4ª Região.pdf
file:///C:/Users/Pc/Documents/Curso MRSB - Previdência/Módulos/LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/Parecer Médico-Pericial conclusivo - Hiperlink 2 - TRT 4ª Região.pdf
file:///C:/Users/Pc/Documents/Curso MRSB - Previdência/Módulos/LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/Parecer Médico-Pericial conclusivo - Hiperlink 1 - Univ. Federal CE (Decl. Tempo Ativ. Esp).pdf
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• Deve ser atualizado 
anualmente e sempre que 
houver alteração no ambiente 
de trabalho ou em sua 
organização (ON MPOG nº 
16/2013, Anexo VII, Orientações 
Gerais, Item 10)       

LTCAT

Aposentadorias Especiais – Agentes

Prejudiciais à Saúde

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Manual de Aposentadoria Especial

Aprovado pela Resolução INSS nº 600/2017

O LTCAT pode ser coletivo ou individual.

É considerado coletivo o documento emitido pela empresa de vínculo,
contemplando o resultado de avaliações das condições ambientais dos
locais de trabalho, o registro dos agentes nocivos e as conclusões quanto
à exposição ocupacional de todos os trabalhadores da empresa. O LTCAT
coletivo só é válido para comprovação de tempo trabalhado em condições
especiais se o posto de trabalho do requerente estiver contemplado.

É considerado individual o laudo que se refere exclusivamente ao
requerente. Neste caso, deve ser observado se o profissional que
elaborou o documento é ou não funcionário da empresa. Caso não seja,
observar se consta a autorização escrita da empresa para efetuar o
levantamento, o nome e a identificação do acompanhante da empresa,
data e local da realização da perícia. Caso não constem tais informações,
este documento não é válido para fins de análise de tempo especial.
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Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Manual de Aposentadoria Especial

Aprovado pela Resolução INSS nº 600/2017

O PPP é um documento histórico laboral do trabalhador que
reúne informações administrativas, registros ambientais e
resultados de monitoração biológica, durante todo o período
em que este exerceu suas atividades. Deverá ser mantido na
empresa por vinte anos.

O PPP deverá ser emitido com base no LTCAT ou, na falta deste,
com base nas demonstrações ambientais previstas na Portaria
nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE, tais como: Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA, Programa de Gerenciamento de Riscos –
PGR, Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção – PCMAT, Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Manual de Aposentadoria Especial

Aprovado pela Resolução INSS nº 600/2017

O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto,
que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas
quanto à fiel transcrição dos registros administrativos e veracidade das
demonstrações ambientais e dos programas médicos. Deverão constar no PPP o
nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o
carimbo da empresa. Caso as exigências referentes ao cargo e ao NIT do
representante legal da empresa não estejam registradas nos campos próprios, tal
ausência poderá ser suprida por algum documento acostado ao processo que
contenha as informações.

Ressalta-se que o PPP deverá ser atualizado sempre que houver alteração que
implique mudança das informações contidas nas suas seções, caso contrário, não
será necessária a sua atualização anual.

De acordo com o § 1° do art. 58 da Lei nº 8.213, de 1991, e o § 3º do art. 68 do
Decreto nº 3.048, de 1999, nos campos do PPP onde devem constar os nomes dos
responsáveis técnicos pelos registros ambientais só poderão ser aceitos os
profissionais Engenheiros de Segurança do Trabalho ou Médicos do Trabalho, com
os devidos registros nos conselhos de classe, CREA ou CRM, respectivamente.
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• Instrução Normativa MPS/SPS 

nº 01/2010, com a redação dada 

pela IN MPS/SPS n° 03/2014

União, 
Estados, DF 

e 
Municípios

• Orientação Normativa MPOG/SEGEP nº 16/2013, 

com a redação dada pela ON MPOG/SEGEP n°

05/2014

• Orientação Normativa MPOG/SEGEP n° 15/2013 

(vide Ofício Circular nº 37/2018-MP)

União 
(Executivo)

NORMATIVOS do MPS e do MP

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Acórdão 4076/2020 Segunda Câmara
(Representação, Relator Ministra Ana Arraes)

Pessoal. Adicional de insalubridade. Requisito.
Jornada intermitente.

O caráter intermitente do trabalho em
condições insalubres não obsta o direito à
percepção do respectivo adicional.

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/ON 15-2013 - MPOG-SGP - Apo Especial - CLT convertido Estatutário Lei 8.112-90.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/MP - Ofício Circular nº 37-2018 - Suspensão ON 15-2013.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/IN 01-2010 - MPS-SPS - Apo Especial - atualizada IN 03-2014 - Agente Nocivo.PDF
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/ON 16-2013 - MPOG-SEGEP - Apo Especial - atualizada ON 05-2014 - Agente Nocivo.pdf
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Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Manual de Aposentadoria Especial

Aprovado pela Resolução INSS nº 600/2017

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Manual de Aposentadoria Especial

Aprovado pela Resolução INSS nº 600/2017
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Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Manual de Aposentadoria Especial

Aprovado pela Resolução INSS nº 600/2017

Aposentadorias Especiais – Agentes Prejudiciais à Saúde

Manual de Aposentadoria Especial

Aprovado pela Resolução INSS nº 600/2017
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• Conversão de tempoAspectos

Aposentadorias Especiais

Agentes Prejudiciais à Saúde

Aposentadorias Especiais - Agentes Prejudiciais à Saúde

RGPS
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Aposentadorias Especiais - Agentes Prejudiciais à Saúde

RGPS

* Artigo 66 do Decreto 3.048/99

Aposentadorias Especiais - Agentes Prejudiciais à Saúde

RGPS

* Artigo 188-P do Decreto 3.048/99
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o Emprego 
público (CLT) 
transformado 

em cargo 
público (RJU 

– Lei 8.112/90)

• Possibilidade de Conversão com base 

na ON MPOG/SEGEP 15/2013, art. 17. 
Todavia, o Ofício Circular nº 37/2018-
MP suspendeu sua aplicação.

• Averbação automática 

(Lei 8.112/90, art. 243, c/c IN 
INSS/PRES 77/2015, art. 441).

• Vedação de averbação automática 
(sem CTC do RGPS) para atos de 
aposentadoria, pensão ou abono de 
permanência publicados a partir de 
18/01/2019, em face da 
determinação constante no art. 96 da 
Lei 8.213/1991, com redação dada 
pela Medida Provisória 871, de 
18/01/2019, convertida na Lei 
13.846/2019. Vide IN INSS 101/2019 
(arts. 16 e 18) e Nota Técnica SEI nº 
15.790/2020/ME.
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RGPS

• Possibilidade de conversão para 
utilização no RGPS até a 
publicação da EC 103/2019 (art. 
25) (vide Decreto Federal 
3.048/99, arts. 66 e 70).

• Impossibilidade de CTC com 
conversão: CF, art. 201, § 14 
(incluído pela EC 103/2019), Lei  
Federal 8.213/1991, art. 96, IX  
(incluído pela Lei 13.846/2019), e 
IN INSS/PRES 77/2015 - art.  433, 
§2º.

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/ME - Nota Técnica 15.790-2020 - Averbação tempo ex-empregados públicos - Necessidade CTC RGPS.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/IN INSS 101-2019 - Adequação disposições MP 871-2019 (Lei 13.846-2019).pdf
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RPPS
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• CF, art. 40, §10 ,   

vedação de tempo 
ficto.

• Não há amparo em 
Mandado de Injunção. 

• STF Tema 942 da  
Repercussão Geral 
(Possibilidade).

Le
i 8

.2
1

3
/1

9
9

1

Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço

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:
........................

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)

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)
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TCU

Acórdão nº 2008/2006 – Plenário: o TCU
modificou sua jurisprudência, rendendo-se à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF; v.g.
RE AgR 431.200, rel. Min. Eros Grau, DJ 29/4/2005), e
fixou em caráter normativo o seguinte entendimento:

“O servidor público que exerceu, como celetista, no
serviço público, atividades insalubres, penosas e
perigosas, no período anterior à vigência da Lei
8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo
de serviço para efeito de aposentadoria; todavia, para
o período posterior ao advento da
Lei 8.112/1990, é necessária a regulamentação do art.
40, § 4º, da Constituição Federal, que definirá os
critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria".
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TCU

Acórdão 6312/2020 Primeira Câmara
(Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)

Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade.
Periculosidade. Penosidade. Perfil profissiográfico
previdenciário. CLT.

A comprovação de serviço prestado em condições
penosas, perigosas ou insalubres para fim de
contagem ponderada de tempo de serviço (tempo
ficto) por servidor que exerceu, como celetista, no
serviço público, atividades dessa natureza em
período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, pode
ser feita por intermédio do Perfil Profissiográfico
Previdenciário.
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ACÓRDÃO 8217/2020 - Primeira Câmara
(Aposentadoria, Relator Ministro Bruno Dantas)

Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Laudo. INSS. CLT. 
Certidão. Periculosidade. Penosidade.

É permitida a contagem ponderada de tempo de serviço
prestado em condições de risco, perigosas ou insalubres pelo
servidor que exerceu, como celetista, no serviço público,
atividades dessa natureza, em período anterior à vigência da
Lei 8.112/1990. No entanto, quando se tratar de cargo de
natureza eminentemente administrativa, referida contagem
somente é admitida quando houver a apresentação de
certidão emitida pelo INSS ou, alternativamente, de laudo
oficial que efetivamente comprove a existência de risco à
integridade física do servidor ou a presença de agentes nocivos
à sua saúde no local de trabalho.

C
o

n
ve

rs
ão

  d
e

  T
e

m
p

o

TCU

Acórdão 14568/2019 Primeira Câmara
(Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto
Marcos Bemquerer)
Tempo de serviço. Tempo ficto. Ponderação.
Contagem de tempo de serviço.
Insalubridade. Entidade de direito privado.

Não há amparo legal para a contagem
ponderada de tempo de serviço prestado em
condições especiais (insalubres) à iniciativa
privada para aposentadoria estatutária.
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Tema 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime
geral de previdência social para a averbação do tempo de
serviço prestado em atividades exercidas sob condições
especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de
servidor público, com conversão do tempo especial em
comum, mediante contagem diferenciada.

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 942 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Ministro Edson
Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Luiz Fux
(Relator), que dava provimento ao recurso. Foi fixada a
seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional nº
103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do
prestado sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física de servidor público decorre
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da previsão de adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na
hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art.
40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as
normas do regime geral de previdência social relativas à
aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para
viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência
da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo
comum, do prestado sob condições especiais pelos
servidores obedecerá à legislação complementar dos entes
federados, nos termos da competência conferida pelo art.
40, § 4º-C, da Constituição da República". Os Ministros
Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e
Roberto Barroso, fixavam tese diversa. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020.
(RE 1.014.286, Relator Ministro Luiz Fux).
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Acórdão 12356/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria,
Relator Ministro Benjamin Zymler)

Pessoal. Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade.
Periculosidade. Penosidade. Contagem de tempo de serviço.
Marco temporal.

É permitida a contagem ponderada de tempo de serviço
prestado em condições de risco, perigosas ou insalubres no
serviço público em período posterior ao advento da Lei
8.112/1990. Até a edição da EC 103/2019, devem ser
aplicadas as normas do regime geral de previdência social
relativas à aposentadoria especial contidas na Lei
8.213/1991, enquanto não sobrevier lei complementar
disciplinadora da matéria. Após a edição da EC 103/2019, o
direito à conversão em tempo comum do tempo prestado
sob condições especiais pelos servidores obedecerá a
legislação complementar (art. 40, § 4º-C, da Constituição
Federal).
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ME/SEPRT/SPREV

A Secretaria de Previdência divulgou a Nota Técnica
SEI nº 792/2021/ME, de 21 de janeiro de 2021
aprovada pelo Despacho nº 846/2021/SPREV/SEPRT-
ME, que analisou a tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário nº 1014286/STF
(Tema nº 942 da Repercussão Geral). Em linhas gerais,
concluiu pela possibilidade de conversão de tempo
especial em comum pelos RPPS para todo o tempo
exercido em atividades sob condições especiais,
nocivas à saúde ou à integridade física anteriores à EC
n.º 103, de 2019, hipótese em que devem ser aplicados
os fatores de conversão previstos no então vigente art.
70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto nº 3.048, de 06/05/1999, reproduzida no
§ 5º do art. 188-P do mesmo Regulamento, na redação
dada pelo Decreto nº 10.410, de 30/06/2020.
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Para o período posterior à EC nº 103, de 2019, a
Nota Técnica esclarece que no RGPS e no RPPS da
União há vedação expressa de conversão do tempo
especial em comum e que eventual regulamentação
pelos Entes Federativos deverão estar embasadas
em prévia avaliação atuarial que demonstre os
impactos no equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS.
Ademais, foi ressaltado que cabe a emissão de
Certidão do Tempo de Contribuição - CTC do tempo
especial, mas sem a conversão em tempo comum,
conforme prevê o inciso IX do art. 96, da Lei nº
8.213, de 1991, ainda que seja do período anterior à
EC nº 103, de 2019, cabendo ao Regime Instituidor
efetuar a conversão, quando cabível.

Art. 10, § 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.

RPPS Estados/DF/Municípios
CF, art. 40, c/c art. 10, §7º, da EC nº 103/2019
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Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º) – Professor

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

III - o titular do cargo federal de professor, aos

sessenta anos de idade, se homem, aos

cinquenta e sete anos, se mulher, vinte e cinco

anos de contribuição exclusivamente em efetivo

exercício das funções de magistério na

educação infantil e no ensino fundamental e

médio, dez anos de efetivo exercício de serviço

público e cinco anos no cargo efetivo em que

for concedida a aposentadoria, para ambos os

sexos.

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, III) – Professor

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

• Requisitos: 

• 60(H)/57(M) anos de idade

• 25 anos de tempo de contribuição e

de efetivo exercício das funções de

magistério na Educação Básica

• 10 anos de efetivo exercício no

serviço público

• 5 anos no cargo efetivo
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Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, III) – Professor

RPPS da União - Regra Geral

CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019 (Disposições Transitórias)

Servidora ingressou no serviço público federal em janeiro de 2020,
com 25 anos de idade, como professora da Educação Básica, após a
publicação da EC nº 103/2019 e depois da instituição do regime de
previdência complementar da União, tendo já 5 anos de contribuição
ao RGPS, da época em que trabalhou na iniciativa privada. Com 57
anos idade (idade mínima para a mulher), em 2052, com esteio no art.
10, § 2º, III, da EC nº 103/2019, poderá requerer sua aposentadoria
especial, quando terá 37 anos de contribuição, 32 anos de efetivo
exercício das funções de magistério na Educação Básica, 32 anos de
efetivo exercício de serviço público e no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria. Para fins de cálculo de proventos, atribui-se ao cargo
da servidora remuneração de R$ 4.600,00 e média de R$ 3.400,00.

Exemplo:

Aposentadorias Especiais (art. 10, § 2º, III) – Professor

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 10 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

• Tempo de contribuição:
Tempo de contribuição Percentual da média

20 anos 60%
25 anos 70%
30 anos 80%
35 anos 90%
37 anos 94%

• Valor da média: R$ 3.400,00

• Percentual aplicado ao valor da média: 94% x 3.400,00 = 3.196,00

Os proventos do servidor corresponderão, assim, a 94% da média, o que
resultará no valor de R$ 3.196,00. O reajustamento dos proventos será
conferido para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nos
termos fixados para o RGPS.

(continuação...)
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STF Súmula 726/2003 
(tempo de docência)

Lei 11.301/2006  x  ADI 
3.772/2006

Aposentadorias Especiais – Professor

LEI Nº 11.301, DE 10 DE MAIO DE 2006

Altera o art. 67 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de

1996, incluindo, para os efeitos do disposto no § 5o do art.

40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, definição

de funções de magistério.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 67 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido 

do seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o:

“Art. 67. ..............................................................
...........................................................................

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição

Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores

e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando

exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e

modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.” (NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de maio de 2006; 185o da Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fernando Haddad
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI 
FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. 
CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE 
FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. 
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM 
INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao 
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção 
de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento 
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, 
coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que 
exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, 
excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime 
especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 
III Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos 
termos supra.” (grifo nosso)

Diante do atual entendimento do STF, último intérprete da Constituição, resta
superada qualquer discussão a respeito do direito constitucional dos
professores em contar o tempo de contribuição como especial, mesmo que
readaptados, isso porque as atividades por estes profissionais exercidas,
mesmo após a readaptação, podem ser consideradas funções ligadas
diretamente ao ensino e educação, não sendo condição exclusiva estar dentro
da sala de aula para ter direito à aposentadoria especial.

ADI 3.772/2006

DA APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR – ON MPS/SPS 02/2009

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.

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.

Lei 11.301/2006  x  ADI 3772/2006

Aposentadorias Especiais – Professor

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10872777/artigo-1-da-lei-n-11301-de-10-de-maio-de-2006
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95796/lei-11301-06
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11685964/artigo-67-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/894103/par%C3%A1grafo-5-artigo-40-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1160355/artigo-201-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651782/par%C3%A1grafo-8-artigo-201-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/894103/par%C3%A1grafo-5-artigo-40-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1160355/artigo-201-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651782/par%C3%A1grafo-8-artigo-201-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Lei nº 9.394/96
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedagógica do estabelecimento de ensino;

III - zelar pela aprendizagem dos alunos;

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento;

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade.

Aposentadorias Especiais – Professor

TCE - MG

(...) Não é possível esgotar o rol de atribuições do professor

que atua como coordenador ou assessor pedagógico, sendo o

bastante dizer - a título exemplificativo - que dentre essas

atribuições encontram-se práticas escolares voltadas para

elaboração, análise e desenvolvimento do processo de ensino

e aprendizagem, de forma a buscar sempre a máxima

efetividade dos métodos de transmissão de conhecimento (...)

(TCE/MG – Consulta 880.540)

Aposentadorias Especiais – Professor
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APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR – Lei 11.301/06

Vejamos, por exemplo, o que diz o Estatuto do Magistério do Estado de
Pernambuco – Lei 11.329/96:

“ Art. 6º - As funções do magistério público compreendem o exercício da
regência de classe e de atividades técnico-pedagógicas que dão
diretamente suporte às atividades de ensino e que requerem formação
específica.

§1º A regência de classe será exercida em escolas públicas registradas
no Cadastro Geral da Secretaria de Educação e Esportes e em centros
de ensino e esportivos da rede estadual.

§2º A execução de atividades técnico-pedagógicas se dará em escolas,
centros de ensino, de reabilitação e educação especial, e em equipes
centrais ou regionais da Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco.

Aposentadorias Especiais – Professor

Art. 8º - São atribuições do professor no exercício de atividades
técnico-pedagógicas:

I - acompanhar e apoiar a prática pedagógica desenvolvida na escola;

II - estimular atividades artísticas, culturais e esportivas na escola;

III - localizar demandas de capacitação em serviço e de formação

continuada;

IV - programar e executar capacitação em serviço;

V - participar da formulação e aplicação do processo de avaliação escolar;

VI - acompanhar a dinâmica escolar e coordenar ações inter-escolares;

VII - supervisionar a vida escolar do aluno;

VIII - zelar pelo funcionamento regular da escola;

IX - assessorar o processo de definição do planejamento de políticas

educacionais, realizando diagnóstico, produzindo, organizando e analisando

informações;

X - promover a divulgação, monitorar e avaliar a implementação das

políticas educacionais;

XI - realizar avaliação psico-pedagógica e prestar atendimento aos alunos

portadores de deficiência.”

Aposentadorias Especiais – Professor
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APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR – Lei 11.301/06

Exemplos de funções que podem ser consideradas como de efetivo

exercício do magistério, quando exercidas por professores no âmbito

de estabelecimentos de educação básica:

• Diretor

• Diretor Adjunto

• Coordenador Pedagógico

• Apóio Pedagógico

• Técnico de Centrais de Tecnologia

• Coordenador de Biblioteca

Aposentadorias Especiais – Professor

❑Decreto Federal nº 3.048/99 (RGPS):

Art. 188-F. Aplica-se o disposto no § 2o do
art.56 aos pedidos de benefícios requeridos a partir
de 11 de maio de 2006, levando-se em consideração
todo o período de exercício nas atividades citadas.

❑No RE 611954 o STF reconheceu a
possibilidade de aplicação da Lei nº
11.301/06 para o tempo de contribuição em
período anterior a sua publicação.

Tempo Anterior à Lei nº 11.301/06

Aposentadorias Especiais – Professor
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TCU

Acórdão 13.923/2019 Primeira Câmara (Pensão

Civil, Relator Ministro Vital do Rêgo)

Aposentadoria especial. Professor. Contagem de tempo de

serviço. Tempo ficto.

É irregular a utilização de contagem ponderada de tempo

de atividade alheia à de magistério para efeito da

aposentadoria especial de professor.

Aposentadorias Especiais – Professor

Art. 10, § 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.

RPPS Estados/DF/Municípios
CF, art. 40, c/c art. 10, §7º, da EC nº 103/2019



99

Aposentadorias Especiais (art. 22) – Deficiência

Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o

inciso I do § 1° 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

dez anos de efetivo exercício no serviço público e

de cinco anos no cargo efetivo em que for

concedida a aposentadoria, será concedida na

forma da Lei Complementar n° 142, de 8 de maio de

2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos

benefícios.

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 22 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

Aposentadorias Especiais (art. 22) – Deficiência

RPPS da União - Regra Geral
CF, art. 40, c/c art. 22 da EC nº 103/2019

(Disposições Transitórias)

• Requisitos (por tempo de contribuição): 

• Não há idade mínima

• 10 anos de efetivo exercício no 

serviço público

• 5 anos no cargo efetivo

• Tempo de contribuição com 

deficiência, conforme LCF 142, 

de 2013
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Aposentadorias Especiais – Deficiência

Considerando os requisitos da LC nº 142/2013  e o estabelecido no art. 22 
da EC nº 103/2019, tem-se que a aposentadoria especial do servidor federal 
com deficiência será devida:

a) Por tempo de contribuição, a depender do grau de deficiência do 
servidor, da seguinte forma:

• Deficiência grave: 

o Tempo de contribuição: 25 anos, se homem, e 20 anos, se 
mulher.

o Tempo de efetivo exercício no serviço público: 10 anos.

o Tempo no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria: 5 anos.

• Deficiência moderada: 

o Tempo de contribuição: 29 anos, se homem, e 24 anos, se 
mulher.

o Tempo de efetivo exercício no serviço público: 10 anos.

o Tempo no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria: 5 anos.

Aposentadorias Especiais – Deficiência

• Deficiência leve: 

o Tempo de contribuição: 33 anos, se homem, e 28 anos, se 
mulher.

o Tempo de efetivo exercício no serviço público: 10 anos.

o Tempo no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria: 5 
anos.

b) Por idade, independentemente do grau de deficiência do
servidor, desde que este conte com 60 anos, se homem, ou 55
anos, se mulher, comprovada a existência de deficiência durante
período idêntico ao tempo mínimo de contribuição, estipulado
em 15 anos, além de 10 anos de efetivo exercício no serviço
público e de 5 anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria.
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Aposentadorias Especiais – Deficiência

Lei nº 13.146, de 06.07.2015 – Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)

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

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 
em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas.

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 

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

Aposentadorias Especiais – Deficiência

A definição e os critérios de avaliação do grau de deficiência foram
remetidos a regulamento , e o grau de deficiência, avaliado por
critérios médicos e funcionais, será atestado por perícia médica
oficial, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

A EC nº 103/2019 não previu regras de transição para a
aposentadoria especial de servidor com deficiência, razão pela qual
as disposições dessa espécie de aposentadoria aplicar-se-ão aos
servidores públicos federais independentemente da data de
ingresso no serviço público da União.

O cálculo dos proventos de aposentadoria, enquanto não for
editada lei complementar federal, deverá observar o disposto no
art. 8º da LC nº 142/2013, c/c o art. 26, caput, da EC nº 103/2019,
observado, se for o caso, o limite máximo de pagamento de
benefício do RGPS.
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Aposentadorias Especiais – Deficiência

LC nº 142/2013

(...)

Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com

deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício,

apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de

24 de julho de 1991, os seguintes percentuais:

I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os

incisos I, II e III do art. 3o; ou

II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de

benefício por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo

de 30% (trinta por cento), no caso de aposentadoria por idade.

Entende-se que o art. 29 da Lei nº 8.213/91, que estabelece, para o cálculo
de benefício, média aritmética simples dos maiores salários de contribuição
correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, foi
derrogado pelo art. 26, caput, da EC nº 103/2019, que estabelece, para a
média, cem por cento do período contributivo. Vide o art. 70-J do RPS
(Decreto Federal nº 3.048/99), com a redação dada pelo Decreto Federal nº
10.410/20.

Aposentadorias Especiais – Deficiência

Decreto Federal nº 3.048/1999 (RPS)

(...)

Art. 70-J. A renda mensal da aposentadoria devida ao

segurado com deficiência será calculada a partir da aplicação

dos seguintes percentuais sobre o salário de benefício definido

na forma prevista no art. 32:

I - cem por cento, na hipótese de aposentadoria por tempo de

contribuição de que trata o art. 70-B; ou

II - setenta por cento, acrescido de um ponto percentual do

salário de benefício por grupo de doze contribuições mensais

até o máximo de trinta por cento, na hipótese de

aposentadoria por idade de que trata o art. 70-C. (inserido pelo

Decreto Federal nº 10.410, de 2020)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm#art29
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Aposentadorias Especiais – Deficiência

Decreto Federal nº 3.048/1999 (RPS)

(...)

Art. 32. O salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos

benefícios de que trata este Regulamento, inclusive aqueles

previstos em acordo internacional, consiste no resultado da

média aritmética simples dos salários de contribuição e das

remunerações adotadas como base para contribuições a regime

próprio de previdência social ou como base para contribuições

decorrentes das atividades militares de que tratam os art. 42 e

art. 142 da Constituição, considerados para a concessão do

benefício, atualizados monetariamente, correspondentes a cem

por cento do período contributivo desde a competência julho de

1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa

competência. (redação dada pelo Decreto Federal nº 10.410, de 2020)

(...)

✓A Instrução Normativa SPPS 02/2014 disciplina o
cumprimento de Mandados de Injunção nos quais o STF
determinou a aplicação da Lei Complementar 142/2013 para
os servidores públicos.

✓ O regulamento da LC nº 142/2013 é o Decreto nº
3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), com a
redação que lhe foi dada pelos Decretos nº 8.145, de
03/12/2013 e nº 10.410, de 30/06/2020.

✓A avaliação médica e funcional da deficiência, a ser
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar,
deverá observar os critérios estabelecidos na normatização do
RGPS, definidos na Portaria Interministerial
AGU/MPS/MF/SRDH/MP n° 1, de 27/01/2014, conforme
dispõe o art. 4º do Decreto nº 10.410, de 30/06/2020.

Aposentadorias Especiais – Deficiência

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/IN 02-2014 - MPS-SPPS - Apo Especial - Portador Deficiência - Mandado Injunção.pdf
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Decreto Federal nº 10.410, de 30/06/2020

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

Art. 4º Para fins de acesso a benefícios da pessoa com
deficiência, até que seja aprovado o instrumento específico
para a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar,
será utilizado o instrumento aprovado pela Portaria
Interministerial AGU/MPS/MF/SRDH/MP nº 1, de 27 de
janeiro de 2014.

Aposentadorias Especiais – Deficiência

Para fins de definição do grau de deficiência, foi emitida

a Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SRDH/MP nº

1/2014 que instituiu o Índice de Funcionalidade Brasileiro

aplicado para fins de Classificação e Concessão da

Aposentadoria da Pessoa com deficiência (IF-BrA).

Aposentadorias Especiais – Deficiência

Critérios de Avaliação
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Aposentadorias Especiais – Deficiência

Aferição do Grau de Deficiência

Aposentadorias Especiais – Deficiência

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL À PESSOA

COM DEFICIÊNCIA. GRAU DE DEFICIÊNCIA. PROVA PERICIAL.

ÁREAS MÉDICA E SOCIAL. NECESSIDADE. 1. Em se tratando de

pedido de aposentadoria por tempo de contribuição destinado à

pessoa portadora de deficiência, na forma da Lei Complementar n.

142/2013, não basta somente a avaliação médica concluindo por um

grau de incapacidade. É preciso que haja, simultânea ou

paralelamente, a avaliação por um profissional da assistência social,

para averiguar o grau de funcionalidade. 2. Realizando-se somente a

perícia por profissional médico, há que se reabrir a instrução do feito,

de forma a determinar a complementação da prova com análise de

um assistente social, na forma da legislação pertinente à matéria.

(TRF-4, APL n. 5020311-03.2014.4.04.7205, Rel. Des. Rodrigo

Koehler Ribeiro, 5ª Turma, Julgamento: 18/04/2017, Publicação:

18/04/2017)
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Aposentadorias Especiais – Deficiência

Servidor com deficiência grave, aos 48 anos de idade , 25 anos de
contribuição (com deficiência) e 12 anos de efetivo exercício no
serviço público da União, no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal,
com remuneração de R$ 26 mil e média remuneratória de R$ 14 mil,
requereu sua aposentadoria especial. Como satisfaz os requisitos do
art. 3º, I, da LC nº 142/2013 (mínimo 25 anos de contribuição para o
homem), c/c o caput do art. 22 da EC nº 103/2019 (mínimo de 10 anos
de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em
que se dará sua aposentadoria), seus proventos corresponderão à
integralidade da média, ou seja, a R$ 14 mil, observado o limite
máximo de pagamento de benefício do RGPS, se tiver ingressado no
serviço público federal após a instituição do regime de previdência
complementar da União ou se a ele tiver feito opção.

O reajustamento dos proventos será conferido para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, nos termos fixados para o RGPS

1º Exemplo (por tempo de contribuição):

Aposentadorias Especiais – Deficiência

Servidora com deficiência leve, aos 48 anos de idade , 28 anos
de contribuição (com deficiência) e 12 anos de efetivo exercício
no serviço público da União, no cargo de agente administrativo,
com remuneração de R$ 2.600,00 e média de R$ 1.800,00,
requereu sua aposentadoria especial. Como satisfaz os
requisitos do art. 3º, III, da LC nº 142/2013 (mínimo 28 anos de
contribuição para a mulher), c/c o caput do art. 22 da EC nº
103/2019 (mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço
público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará sua
aposentadoria), seus proventos corresponderão à integralidade
da média, ou seja, a R$ 1.800,00, e seu reajustamento será
conferido para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor
real, nos termos fixados para o RGPS.

2º Exemplo (por tempo de contribuição):
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Aposentadorias Especiais – Deficiência

Servidor com 60 anos de idade, 20 anos de contribuição, com
deficiência por mais de 15 anos, requereu aposentadoria
especial do cargo que ocupa no Ministério da Economia há 18
anos, com remuneração de R$ 4.600,00 e média de
R$ 3.400,00 . Como satisfaz os requisitos do art. 3º, IV, da
LC nº 142/2013 (idade mínima de 60 anos, para o homem, e
mínimo de 15 anos de contribuição e de deficiência), c/c o
caput do art. 22 da EC nº 103/2019 (mínimo de 10 anos de
efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo
em que se dará sua aposentadoria), seus proventos serão
devidos da seguinte forma:

3º Exemplo (por idade):

Aposentadorias Especiais – Deficiência

• Média remuneratória: R$ 3.400,00

• Percentual da média:

(Continuação...)

Tempo de contribuição (anos) Percentual
15 70 + 15 (85%)
16 70 + 16 (86%)
..... .....
20 70 + 20 (90%)

• Cálculo dos proventos: 90% x 3.400 = R$ 3.060,00

Seus proventos corresponderão a 90% da média, ou seja, a
R$ 3.060,00, e seu reajustamento será conferido para preservar-
lhes, em caráter permanente, o valor real, nos termos fixados
para o RGPS.
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Ajuste de Tempo em Virtude da Alteração do 
Grau de Deficiência

Ajuste de Tempo em Virtude da Alteração do 
Grau de Deficiência

Exercício

Efetuar o “ajuste de tempo” para um servidor, do
sexo masculino, considerando que houve, ao longo
do tempo, alteração em seu grau de deficiência,
conforme dados abaixo:

• Sem deficiência = 8 anos 

• Deficiência leve = 6 anos

• Deficiência moderada = 9 anos

• Deficiência grave = 2 anos
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Ajuste de Tempo em Virtude da Alteração do 
Grau de Deficiência

Exercício

TEMPO AJUSTADO    
(para o Grau Moderado)

TN → 8 x 0,83 = 6,64

TL → 6 x 0,88 = 5,28

TM → 9 x 1,00 = 9,00

TG → 2 x 1,16 = 2,32

Total → 25 23,24

TEMPO ORIGINAL

Homem com Deficiência

Multiplicador

Servidor com Deficiência – Estudo de Caso Consulta de 
um órgão

“Estamos com algumas demandas com pedido de abono
permanência de servidor deficiente.

Entre essas demandas apenas uma, até o momento, obteve o
laudo médico por avaliação biopsicossocial (laudo emitido em
14/02/2020) que atestou:

i) que a data de início de impedimento do tipo físico (deficiência
motora) foi de 04/10/1983; e

ii) que a deficiência possui pontuação total (médica + assistência
social) de 5.225 pontos, enquadrando-se como deficiência grave,
com fundamento na Portaria Interministerial
SDH/MPS/MF/MPOG/AGU Nº 1, de 27 de janeiro de 2014.

Entre os fatos jurídicos importantes nesse caso concreto temos:
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Servidor com Deficiência – Estudo de Caso Consulta de 
um órgão

i) inicio laboral em 12/04/1988 no REGIME GERAL, através de
averbação de tempo de contribuição, contando 3.378 dias de tempo de
iniciativa privada.

ii) ingressou neste Tribunal em 15/07/1997 em vaga de deficiente (vaga
de PCD), segundo Laudo do Setor Médico, datado de 10/07/1997;

iii) Tempo Total de Contribuição (em dias) até 14/04/2020 (data da
apuração) = 11.688 (32 anos e 08 dias)

iv) servidor homem, possuía 54 anos de idade na data da apuração, por
ter nascido em 09/12/1965;

v) possuía 8.310 dias (22 anos, 09 meses e 10 dias) de tempo de
serviço público na data da apuração;

vi) possuía 8.310 dias (22 anos, 09 meses e 10 dias) de tempo no cargo
na data da apuração;

Não foi apresentado Mandado de Injunção.

Servidor com Deficiência – Estudo de Caso Consulta de 
um órgão

Com a entrada em vigor da EC 103/2019, em 13/11/2019, surgiu a
possibilidade de estabelecimento por lei complementar do respectivo ente
federativo de idade e tempo de contribuição diferenciados para
aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a
avaliação biopsicossocial, conforme previsto no § 4º-A do art. 40 da CF/88
(redação dada pela EC 103/2019).

A questão é que o art. 22 da citada emenda, que disciplinou esse
paragrafo 4ª-A do art. 40 da CF, não previu nenhuma regra sobre idade
mínima, prevendo apenas que "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".
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Servidor com Deficiência – Estudo de Caso Consulta de 
um órgão

Ou seja, em nenhum momento foi citada a idade mínima descrita a
seguir, prevista na regra geral do art. 40, § 1º, inciso III da CF (com
redação dada pela EC 103/2019), citando apenas requisitos de tempo de
serviço publico e tempo no cargo:

“Art. 40...

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será
aposentado:
......................................................................................................................

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)”

A nossa dúvida é se, nesse caso concreto, podemos aplicar apenas três
requisitos, quais sejam:

Servidor com Deficiência – Estudo de Caso Consulta de 
um órgão

i) tempo de contribuição da LC 142 (definido pelo art. 3º de tal lei) conforme
o grau da deficiência (que no caso concreto exige 25 anos pelo fato da
deficiência ter sido atestada como grave)

ii) tempo no serviço publico; e

iii) tempo no cargo;

ou devemos utilizar além dos requisitos citados acima o requisito idade
mínima (65 anos)?

Outra dúvida, a deficiência foi atestada como grave e não houve variação da
deficiência ao longo do tempo.

O laudo médico atestou a deficiência como grave com inicio do
impedimento em 04/10/1983 (ou seja antes do inicio do período laborativo
na iniciativa privada que ocorreu em 12/04/1988). Nesse caso a pericia
médica do RPPS pode atestar a deficiência e seu grau nesse período de
iniciativa privada (RGPS)?

Há que se realizar algum tipo de conversão de tempo comum em tempo de
deficiente nessa situação concreta em que ele manteve a deficiência ao
longo de seu período laborativo?
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Art. 22, 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 interna relacionada ao respectivo
regime próprio de previdência social.

RPPS Estados/DF/Municípios
CF, art. 40, c/c art. 22, parágrafo único, da EC nº 103/2019

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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)
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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”.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)
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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 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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)
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X – DO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 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:

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

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 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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)
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§ 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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

Objetivo da Apresentação

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regras de Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência
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Aposentadoria – Regras de Transição

Voluntária por tempo de 
contribuição e idade (*)

(servidor em geral)

Voluntárias Especiais:
Magistério, Exposição a 
Agentes Prejudiciais à 

Saúde, Policiais, 
Agentes Penitenciários 

ou Socioeducativos

E
C

 1
0
3
/2

0
1
9

(*) Denominada, também, de “voluntária comum”. 

• Servidores que ingressaram no 

serviço público federal até a data 

da publicação da Emenda 

Constitucional nº 103, de 2019.

A Quem se Destinam

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regras de Transição

(arts. 4º, 5º, 20 e 21)
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• Servidores em geral (§§1º, 2º e 3º): 

I. 61/56 (H/M) anos de idade até 2021 e 
62/57 (H/M) a partir de 2022

II. 35/30 (H/M) anos de tempo de 
contribuição

III. 20 anos de efetivo exercício no serviço 
público

IV. 5 anos no cargo efetivo

V. Somatório de idade e de tempo de 
contribuição de 96/86 (H/M) pontos, 
elevando-se um ponto por ano, a partir 
de 2020, até alcançar 105/100 (H/M)

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

Servidores em geral

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)
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Servidor que ingressou no serviço público até 31.12.2003:

• Cálculo e Reajuste dos Proventos: com base na totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo (integralidade),
com reajuste pela paridade, desde que se aposente com,
pelo menos, 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade
(mulher). Caso deseje aposentar-se antes dessas idades, os
proventos serão calculados pela média (conforme abaixo) e
reajustados nos termos do RGPS.

Servidor que ingressou no serviço público após 31.12.2003:

• Cálculo e Reajuste dos Proventos: 60% da média aritmética
simples das remunerações e dos salários de contribuição
utilizados como base para as contribuições previdenciárias +
2 pontos percentuais para cada ano que superar 20 anos de
tempo de contribuição. Reajustes nos termos do RGPS.

RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º, §§ 6º e 7º)

Idade  
Mínima

Tempo de  
Contribuição

61 62

35anos

56 57

30anos

Tempo  

de  

Serviço  

Público

Tempo  

de  

Cargo

20anos 5anos

Pontos (Idade + Tempo deContribuição)

96 97 98 99100101 102103104105105105105105105

86 87
88 89 90 91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033

Regra de Cálculo de Benefício

Ingresso até31/12/2003
Mantida integralidade e paridade aos 65 anos (homem) e 62 (mulher) e se  
professor 60 (homem) e 57 (mulher)

Ingresso após 31/12/2003
60% + 2 p.p. por ano de contribuição que exceder a 20 anos x média de 100%
dos  salários de contribuição desde julho de 1994.
Reajuste pelo INPC (mesmo critério do RGPS).

Professores terão redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição e a pontuação parte de 81 para a professora e 91
para o professor aumentando um ponto até atingir 92 para mulher e 100 para homem, desde que comprovem,
exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio.

2019 2022

2019     2022

Regra de transição RPPS  
Servidores da União - 1
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Servidor com 48 anos de idade e 27 anos de
contribuição e de serviço público na data de
publicação da Emenda

Homens

Tempo que falta para idade  mínima de 62 
anos:  14 anos

Tempo que falta para  os 35 anos de 
contribuição:  8 anos

Em  14 anos, 2033, o somatório de idade e 
tempo de contribuição  será de  103. 
Portanto, inferior aos 105 exigidos.

Em 15 anos (2034), o servidor contará 63
anos + 42 de contribuição = 105 pontos

O servidor poderá aposentar-se em 2034,
aos 63 anos de idade e 42 de contribuição
(desconsideradas as frações).

1º Exemplo: Servidores em geral (§§ 1º, 2º e 3º)

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

Mulheres
Servidora com 46 anos de idade e 24 anos
de contribuição e de serviço público na data
de publicação da Emenda

Tempo que falta para a idade mínima de 57 
anos:  11 anos

Tempo que falta para os 30 anos de 
contribuição: 6 anos

Em 11 anos, 2030, o somatório de idade e 
tempo de contribuição será de 92 pontos. 
Portanto, inferior aos 97 exigidos.

Em 15 anos (2034), a servidora contará com
61 anos + 39 de contribuição = 100 pontos

A servidora poderá aposentar-se em 2034, 
aos 61 anos de idade e 39 de contribuição 
(desconsideradas as frações).

2º Exemplo: Servidores em geral (§§ 1º, 2º e 3º)

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)
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Data em que a servidora do exemplo anterior, com 46 anos de idade e 24 anos de contribuição e de serviço
público, quando da publicação da Emenda, implementará os requisitos, considerando os dados abaixo.

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

Data da publicação da EC nº 103 13/11/2019

Sexo Feminino

Data de nascimento 18/08/1973

Data de ingresso no serviço público 11/05/1995

Contagem de tempo em dias, até a data da publicação da EC 103/2019 

Idade (de 18/08/1973 até 13/11/2019) 16.889

Tempo de Contribuição (de 11/05/1995 a 13/11/2019) 8.953

Pontuação da servidora (em dias) na data da publicação da EC 103/2019

16.889 + 8.953 = 25.842

Pontuação exigida da servidora (em dias) em 2034

100 x 365 = 36.500

Diferença = 36.500 - 25.842 = 10.658

Diferença / 2 = 5.329

5.329 dias contados a partir de 14/11/2019     = 16/06/2034

Cálculos do slide anterior, com o auxílio de planilha eletrônica

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

Mulher = M; Homem = H: M

Data de nascimento (dia/mês/ano): 18/08/1973

Ingresso no serviço público federal: 11/05/1995

Data de publicação da EC 103/2019: 13/11/2019

1º Tempo averbado (em anos/meses/dias): 0 0 0

2º Tempo averbado (em anos/meses/dias): 0 0 0

3º Tempo averbado (em anos/meses/dias): 0 0 0

PERÍODO DE REFERÊNCIA INÍCIO FIM
EM DIAS                                  

(inclui datas de início e fim)

1º Tempo averbado (em dias) 0

2º Tempo averbado (em dias) 0

3º Tempo averbado (em dias) 0

Tempo RPPS da União 11/05/1995 13/11/2019 8.953

0

0

8.953

Total em anos/meses/dias (em 13/11/2019 ) 24 6 13

IDADE EM DIAS (em 13/11/2019 ) 18/08/1973 13/11/2019 16.889

25.842

Art. 4º da EC 103/2019

Cálculo de Tempo de Contribuição e Idade
Os campos em amarelo deverão ser preenchidos manualmente

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO TOTAL EM DIAS (em 13/11/2019 )

PONTUAÇÃO TOTAL EM DIAS EM 13/11/2019 (Tempo de contribuição + Idade):

← O TC do servidor será levantado até esta data (inclusive)
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RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

 M => 30 anos e H => 35 anos

TEMPO DESEJADO 30 0 0

ANOS MESES DIAS

TEMPO DESEJADO EM DIAS 10.950

FALTAM EM DIAS 1.997

Faltam em anos, meses e dias 5 5 22

DATA INICIAL 14/11/2019

Data em que completa o TEMPO (M=30, H=35) 02/05/2025

Data em que completa a IDADE (M=57, H=62) 18/08/2030

Ano em que completa o ÚLTIMO REQUISITO 

(considerando idade e tempo de contribuição)
2030

Pontuação em 

dias (coluna C)
Ano (coluna A)

Localizar na tabela abaixo o ANO em que 

alcança a PONTUAÇÃO EXIGIDA 
36.500 ANO → 2034

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

Ano

Pontuação da 

SERVIDORA no 

primeiro dia do 

ano (em dias)

Ano em que pontuação exigida 

é alcançada pela SERVIDORA 

↓

2020 87 31.755 25.940

2021 88 32.120 26.670

2022 89 32.485 27.400

2023 90 32.850 28.130

2024 91 33.215 28.860

2025 92 33.580 29.590

2026 93 33.945 30.320

2027 94 34.310 31.050

2028 95 34.675 31.780

2029 96 35.040 32.510

2030 97 35.405 33.240

2031 98 35.770 33.970

2032 99 36.135 34.700

2033 100 36.500 35.430

2034 100 36.500 36.160 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2035 100 36.500 36.890 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2036 100 36.500 37.620 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2037 100 36.500 38.350 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2038 100 36.500 39.080 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2039 100 36.500 39.810 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2040 100 36.500 40.540 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2041 100 36.500 41.270 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2042 100 36.500 42.000 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2043 100 36.500 42.730 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2044 100 36.500 43.460 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2045 100 36.500 44.190 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2046 100 36.500 44.920 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2047 100 36.500 45.650 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2048 100 36.500 46.380 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2049 100 36.500 47.110 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

2050 100 36.500 47.840 <<<--- PONTUAÇÃO ALCANÇADA

Pontos / Mulher                                                                

(em anos e dias)
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RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

DIFERENÇA ENTRE A PONTUAÇÃO EXIGIDA E A 

OBITIDA ATÉ 13/11/2019, DIVIDIDA POR 2.
5.329

SOMA DA DIFERENÇA ACIMA À DATA DE 14/11/2019 16/06/2034 ←
Data em que atinge a 

pontuação exigida

DATA DA APOSENTADORIA   → 16/06/2034 ←
Data em que completa o ÚLTIMO 

REQUISITO (comparando-se 

idade e pontuação)

Idade do(a) servidor(a) na data da 

aposentadoria (em anos)
60

Em de dias Anos Meses Dias

14.282 39 1 17

Tempo total de contribuição do(a) servidor(a) na data da aposentadoria

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

3º Exemplo: Servidores em geral (§§ 1º, 2º e 3º)

Servidor, nascido em 03/11/1963, ingressou no cargo de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental da União em 04/06/1990. Para
o cálculo dos proventos, atribui-se ao cargo a remuneração de R$ 7 mil.

▪ A partir de quando o servidor poderá aposentar-se? 

A) Encontrar a data em que o servidor completará a idade mínima de 62 
anos:

• Idade mínima: 62 anos em 03/11/2025

B) Identificar a data em que o servidor implementará os 35 anos de tempo 
de contribuição:

• Tempo de contribuição: 04/06/1990 + 35 anos (12.775 dias) = 
25/05/2025

Em 25/05/2025 completará 35 anos de contribuição, de serviço 
público e no cargo.
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RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

C) Encontrar os pontos obtidos na data de publicação da EC 
103/2019, efetuando a soma da idade com o tempo de 
contribuição, considerados em dias:

• Idade (de 03/11/1963 a 13/11/2019) = 20.465 dias
• Tempo de contribuição (de 04/06/1990 a 13/11/2019) = 

10.755 dias
• Pontuação em dias (em 13/11/2019) = 20.465 + 10.755 = 

31.220 pontos

D) Identificar na tabela abaixo o ano em que o servidor alcançará a 
pontuação exigida (em dias): 

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)
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RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

Verificamos que isso ocorrerá no ano de 2029, cuja pontuação requerida será 
de 38.325 pontos (em dias). Vamos precisar, agora, a data em que obterá tal 
pontuação, utilizando a seguinte sequência:

• Pontuação do servidor em 13/11/2019 (data da publicação da EC 103/2019) 
= 31.220 dias

• Pontuação a ser alcançada em 2029 = 38.325 dias

• Diferença entre as pontuações: 38.325 – 31.220 = 7.105 dias

• Considerando que a cada dia o servidor conquista dois pontos (um pela  
idade e outro pelo tempo de contribuição), podemos dividir a diferença 
encontrada por dois, obtendo-se, então: 7.105/2 = 3.552,5. Caso a quantidade 
de dias encontrada possua parte decimal, que é o caso, deve-se promover o 
arredondamento para cima (sempre), para que não falte tempo. Assim sendo, 
teremos 3.553 dias. 

• O valor encontrado, no item anterior, corresponde à quantidade de dias, 
contados a partir de 14/11/2019, que faltam para que o servidor alcance a 
pontuação necessária. Assim, teremos: 14/11/2019 + 3.553 dias = 05/08/2029

• A data de 05/08/2029 corresponde àquela em que o servidor preencherá o 
requisito referente à pontuação necessária.

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

E) Comparar as datas encontradas nas etapas A, B e D, para
identificar a última a ser alcançada pelo servidor:

• Idade: 03/11/2025 

• Tempo de contribuição, no serviço público e no cargo: 
25/05/2025

• Pontuação: 05/08/2029 

Em 05/08/2029 o servidor poderá aposentar-se, pois terá preenchido
todos os requisitos exigidos pelo art. 4º da EC 103/2019.

▪ Qual será o valor dos seus proventos?

F) Verificar se o servidor ingressou em cargo efetivo no serviço
público até 31/12/2003, data de publicação da EC nº 41/2003:

Sim, ingressou em 06/05/1990.
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RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)

G) Averiguar se o servidor completará a pontuação exigida
antes de 20/12/2028, ou seja, antes dos 65 anos de idade,
idade mínima para o direito à integralidade e à paridade dos
proventos de aposentadoria, para o homem:

Não, pois alcança a pontuação exigida com 65 anos de
idade, em 05/08/2029.

Nesse caso, o servidor fará jus a proventos correspondentes à
totalidade da remuneração do cargo, ou seja, a R$ 7 mil,
revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo-
lhe também estendidas quaisquer vantagens posteriormente
concedidas aos servidores em atividade, até mesmo
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria.

• Professores da Educação Básica (§§4º e 5º)  

I. 56/51 (H/M) anos de idade até 2021 e 

57/52 (H/M) a partir de 2022

II. 30/25 (H/M) anos de tempo de contribuição 

(efetivo exercício das funções de magistério

na Educação Básica) 

III. 20 anos de efetivo exercício no serviço 

público

IV. 5 anos no cargo efetivo

V. Somatório de idade e de tempo de 

contribuição de 91/81 (H/M) pontos, 

elevando-se um ponto por ano, a partir de 

2020, até alcançar 100/92 (H/M)

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º)
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PROFESSOR que ingressou no serviço público até 31.12.2003:

• Cálculo e Reajuste dos Proventos: com base na totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo (integralidade),
com reajuste pela paridade, desde que se aposente com,
pelo menos, 60 anos de idade (homem) e 57 anos de idade
(mulher). Caso deseje aposentar-se antes dessas idades, os
proventos serão calculados pela média (conforme abaixo) e
reajustados nos termos do RGPS.

PROFESSOR que ingressou no serviço público após 31.12.2003:

• Cálculo e Reajuste dos Proventos: 60% da média aritmética
simples das remunerações e dos salários de contribuição
utilizados como base para as contribuições previdenciárias +
2 pontos percentuais para cada ano que superar 20 anos de
tempo de contribuição. Reajustes nos termos do RGPS.

RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 4º, §§ 6º e 7º)

Art. 4º, § 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.

RPPS Estados/DF/Municípios
EC 103/2019
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• Servidores em geral: 

I. 60/57 (H/M) anos de idade

II. 35/30 (H/M) anos de tempo de 

contribuição

III. 20 anos de efetivo exercício no serviço 

público

IV. 5 anos no cargo efetivo

V. período adicional de contribuição

correspondente ao tempo que, na data de

entrada em vigor desta Emenda

Constitucional, faltaria para atingir o tempo

mínimo de contribuição referido no inciso II

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20)

Servidor que ingressou no serviço público até 31.12.2003:

• Cálculo e Reajuste dos Proventos: com base na totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo (integralidade).
Reajustes pela paridade.

Servidor que ingressou no serviço público após 31.12.2003:

• Cálculo e Reajuste dos Proventos: 100% da média aritmética
simples de que trata o art. 26, § 3º, inciso I, da EC 103, de
2019. Reajustes nos termos do RGPS.

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20, § 2º)
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5anos

Tempo de  

Cargo

Idade PedágioTempode  

Serviço

Público

Tempo de  

Contribuição

60 anos 57 anos

100%
do tempo  

que faltava

para atingir  

o tempo  

mínimo de  

contribuição

20anos

35 anos 30anos

➢ O valor da aposentadoria será a última remuneração para quem ingressou até
31/12/2003 ou 100% da média desde julho de 1994.

➢ Professores terão redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, 
desde que comprovem,  exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções
de magistério na educação infantil e no ensino  fundamental e médio.

Regra de transição RPPS  
Servidores da União - 2

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20)

Servidor com 48 anos de idade e 27 anos de
contribuição e de serviço público na data de
publicação da Emenda

Homens

Tempo que falta para idade  mínima de 60 
anos:  12 anos

Tempo que falta para  os 35 anos de 
contribuição:  8 anos

Tempo de contribuição a cumprir, 
considerando o pedágio de 100%: 8 + 8 = 16 
anos

Em 16 anos (2035), o servidor contará com
64 anos de idade e 43 anos de contribuição

O servidor poderá aposentar-se com
integralidade da remuneração e paridade
(ingressou no serviço público até 31.12.03)

1º Exemplo: Servidores em geral

Servidora com 53 anos de idade e 30 anos
de contribuição e de serviço público na data
de publicação da Emenda

Mulheres

Tempo que falta para idade  mínima de 57
anos:  4 anos 

Tempo que falta para  os 30 anos de 
contribuição:  0 ano

Tempo de contribuição a cumprir, 
considerando o pedágio de 100%: 0 + 0 = 0
ano

Em 4 anos (2023), a servidora contará com
57 anos de idade e 34 anos de contribuição

A servidora poderá aposentar-se com
integralidade da remuneração e paridade
(ingressou no serviço público até 31.12.03)
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Data em que o servidor do exemplo anterior, com 48 anos de idade e 27 anos de contribuição e de serviço
público, quando da publicação da Emenda, implementará os requisitos, considerando os dados abaixo.

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20)

Mulher = M; Homem = H: H

Data de nascimento (dia/mês/ano): 01/07/1971

Ingresso no serviço público federal: 20/08/1992

Data de publicação da EC 103/2019: 13/11/2019

1º Tempo averbado (em anos/meses/dias): 0 0 0

2º Tempo averbado (em anos/meses/dias): 0 0 0

3º Tempo averbado (em anos/meses/dias): 0 0 0

PERÍODO DE REFERÊNCIA INÍCIO FIM
EM DIAS                               

(inclui datas de início e fim)

1º Tempo averbado (em dias) 0

2º Tempo averbado (em dias) 0

3º Tempo averbado (em dias) 0

Tempo RPPS da União 20/08/1992 13/11/2019 9.947

0

0

9.947

TOTAL EM ANOS/MESES/DIAS ( 13/11/2019 ) 27 3 2

Art. 20 da EC 103/2019

TOTAL EM DIAS ( 13/11/2019 )

Cálculo de Tempo de Contribuição e Idade

D
a

d
o

s
 S

e
rv

id
o

r

Atenção: Os dados do servidor serão copiados, automaticamente, da aba do art. 4º da EC

← O TC do servidor será levantado até esta data (inclusive)

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20)

SEM PEDÁGIO  M => 30 anos e H => 35 anos

TEMPO DESEJADO 35 0 0

ANOS MESES DIAS

TEMPO DESEJADO EM DIAS 12.775

FALTAM EM DIAS 2.828

que correspondem a ANOS / MESES / DIAS 7 9 3

DATA INICIAL 14/11/2019

DATA EM QUE COMPLETA O TEMPO DESEJADO 11/08/2027
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RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20)

COM PEDÁGIO DE 100%

TEMPO DESEJADO 35 0 0

ANOS MESES DIAS

TEMPO DESEJADO EM DIAS 12.775

FALTAM EM DIAS 2.828

FALTAM EM DIAS COM PEDÁGIO DE 100% 5.656

DATA INICIAL 14/11/2019

DATA EM QUE COMPLETA O TEMPO DESEJADO COM 

PEDÁGIO DE 100%
09/05/2035

DATA EM QUE COMPLETA A IDADE (M=57, H=60) 01/07/2031

             DATA DA APOSENTADORIA   → 09/05/2035

Idade do(a) servidor(a) na data da 

aposentadoria (em anos)
63

Em dias Anos Meses Dias

15.603 42 9 3

Tempo total de contribuição do(a) servidor(a) na data da aposentadoria

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20)

Servidora, nascida em 06/08/1972, ingressou no cargo de auditora da Receita
Federal em 03/04/1994. Para o cálculo dos proventos, atribui-se ao cargo a
remuneração de R$ 28 mil.

▪ A partir de quando a servidora poderá aposentar-se?

A) Encontrar a data em que a servidora completará a idade mínima de 57
anos:

• Idade mínima: 57 anos em 06/08/2029

B) Apurar o tempo de contribuição da servidora em 13/11/2019, data da
entrada em vigor da EC nº 103:

• Tempo de contribuição: 03/04/1994 a 13/11/2019 = 9.356 dias

C) Efetuar a subtração entre o tempo mínimo de contribuição exigido da 
mulher (30 anos = 10.950 dias) e o tempo de contribuição prestado até 
13/11/2019:

• 10.950 – 9.356 = 1.594 dias

2 º Exemplo: Servidores em geral
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RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20)

D) Encontrar o tempo adicional de contribuição (pedágio):

• O tempo adicional é exatamente o mesmo que faltava, em
13/11/2019, para os 30 anos de contribuição, ou seja, 1.594 dias.

E) Determinar a data a partir da qual se cumprirá o tempo de
contribuição acrescido do pedágio, computado a partir 14/11/2019:

• C + D = 1.594 + 1.594 = 3.188 dias

• 14/11/2019 + 3.188 dias = 05/08/2028

F) Verificar se na data em que cumprirá o tempo de contribuição a
servidora já terá atingido a idade mínima:

• Neste exemplo, a servidora completará 57 anos, idade mínima,
em 06/08/2029. Portanto, após 05/08/2028, que é a data em que
terá satisfeito o requisito de tempo de contribuição acrescido do
pedágio.

RPPS da União

EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20)

G) Fixar a data a partir da qual a servidora poderá aposentar-se:

• A partir de 06/08/2029, com 57 anos de idade, 35 anos de
contribuição, de tempo de serviço e no cargo, poderá requerer
sua aposentadoria com esteio no art. 20 da EC nº 103/2019.

▪ Qual será o valor dos seus proventos?

H) Verificar se a servidora ingressou em cargo efetivo no serviço público
até 31/12/2003, data de publicação da EC nº 41/2003:

• Sim, ingressou em 03/04/1994.

Neste caso, a servidora terá direito a aposentar-se com proventos
correspondentes à totalidade da remuneração do cargo, ou seja, a R$ 28
mil, revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo-lhe
também estendidas quaisquer vantagens posteriormente concedidas
aos servidores em atividade, até mesmo decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.
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• Professores da Educação Básica (§ 1º): 

I. 55/52 (H/M) anos de idade

II. 30/25 (H/M) anos de tempo de

contribuição (efetivo exercício das funções

de magistério na Educação Básica)

III. 20 anos de efetivo exercício no serviço

público

IV. 5 anos no cargo efetivo

V. período adicional de contribuição

correspondente ao tempo que, na data de

entrada em vigor desta Emenda

Constitucional, faltaria para atingir o tempo

mínimo de contribuição referido no inciso II

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20)

PROFESSOR que ingressou no serviço público até 31.12.2003:

• Cálculo e Reajuste dos Proventos: com base na totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo (integralidade).
Reajustes pela paridade.

PROFESSOR que ingressou no serviço público após 31.12.2003:

• Cálculo e Reajuste dos Proventos: 100% da média aritmética
simples de que trata o art. 26, § 3º, inciso I, da EC 103, de
2019. Reajustes nos termos do RGPS.

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 20, § 2º)
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Art. 20, § 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.

RPPS Estados/DF/Municípios
EC 103/2019

• Policiais Civis do DF, Policiais da União, Agentes 

Penitenciários ou Socioeducativos da União
(LCF 51/1985, c/c idade)

I. 55/55 (H/M) anos de idade

II. 30/25 (H/M) anos de tempo de 
contribuição

III. 20/15 (H/M) anos de exercício em cargo 
de natureza estritamente policial(*)

RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 5º, caput) – 1ª Opção

(*) Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei
Complementar n° 51, 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
(art. 5º, § 1º, da EC 103)
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RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 5º, caput)

Art. 5º ........................................................................

§ 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.

• Policiais Civis do DF, Policiais da União, Agentes 

Penitenciários ou Socioeducativos da União

(LCF 51/1985, c/c idade e pedágio)

I. 53/52 (H/M) anos de idade

II. 30/25 (H/M) anos de tempo de contribuição

III. 20/15 (H/M) anos de exercício em cargo de 

natureza estritamente policial(*)

IV. 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 1985 

RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 5º, § 3º) – 2ª Opção

(*) Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para
os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar n° 51, 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 (art. 5º, § 1º, da EC 103)
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Regra transição RPPS da União

Policiais e Agentes*

Idade Tempo de  
Mínima Contribuição

Tempode  
Exercício **

Idade  
Mínima

Tempo de  
Contribuição

Tempode  
Exercício** Pedágio

53anos 30 anos 20 anos
100%

do tempo que 

faltava para atingir 

o tempo  mínimo de  

contribuição
52anos 25 anos 15 anos

Transição 1

Transição 2

*   Para os cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial
rodoviário federal,policial ferroviário federal e policial civil do Distrito Federal.

** Poderá ser considerado tempo de serviço em cargo de natureza estritamente policial: tempo de
atividade nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de
agente penitenciário ou socioeducativo.

55anos

30 anos 20 anos

15 anos25 anos

Acórdão 1253/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro
Augusto Nardes)

Pessoal. Aposentadoria especial. Policial. Contagem de tempo
de serviço. Serviço militar. Forças armadas. Consulta.

Para fins da aposentadoria especial nos moldes da
LC 51/1985, poderá ser considerado como atividade
tipicamente policial o tempo militar prestado às Forças
Armadas. Para que se conceda a aposentadoria especial, deve
ser exigido o exercício na carreira policial pelo tempo mínimo
de cinco anos.

TCU
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 17/06/2020 | Edição: 114-A | Seção: 1 - Extra | Página: 2

Órgão: Presidência da República/Despachos do Presidente da República

DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Processo nº 00400.001823/2019-68. Parecer nº JL - 04, de 9 de junho de 
2020, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos 
estabelecidos no Despacho do Consultor-Geral da União nº 
00502/2020/GAB/CGU/AGU e no Parecer nº 
00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União. 
Aprovo. Publique-se para os fins do disposto no art. 40, § 1º, da Lei 
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. Em 17 de junho de 
2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00400.001823/2019-68
INTERESSADA: Federação Nacional dos Policiais Federais - FENAPEF
ASSUNTO: Aposentadoria Especial de Policial Civil do Poder Executivo 
Federal.

PARECER Nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU

NUP: 00400.001823/2019-68

INTERESSADA: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS
FEDERAIS - FENAPEF

ASSUNTO: APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL
DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO.
POLICIAL CIVIL DA UNIÃO.
APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR Nº 51/1985. PARIDADE. LEI Nº
4.878/1965. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019
(...)

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Atividade de Risco/Parecer AGU 004-2020 - Policial Civil União - Integralidade Paridade LC 51-85.pdf
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III - DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se o seguinte:

i) Os policiais civis da União, ingressos nas respectivas carreiras até 12/11/2019 (data
anterior a vigência da EC nº 103/2019), quando da implementação dos requisitos, fazem
jus à aposentadoria com base no artigo 5º da Emenda Constitucional nº 103/2019, com
proventos integrais (totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se
der a aposentadoria), nos termos artigo 1º, II, da Lei Complementar nº 51/1985, e
paridade plena, com fundamento no art. 38 da Lei nº 4.878/1965.

ii) Os policiais civis da União, ingressos nas respectivas carreiras a partir de 13/11/2019
(com a vigência da EC nº 103/2019), quando da implementação dos requisitos, fazem jus
à aposentadoria com base no artigo 10, §2º, I, com proventos calculados pela média
aritmética e reajustados nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência
Social, conforme artigo 26, todos da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como
passaram a se submeter ao Regime de Previdência Complementar da Lei nº 12.618/2012.

À consideração superior.
Brasília, 08 de junho de 2020.
(assinado digitalmente)

JOSÉ AFFONSO DE ALBUQUERQUE NETTO
Advogado da União
Consultor da União

RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 5º)

Servidora, nascida em 13/12/1977, ingressou no serviço

público, no cargo de agente da polícia rodoviária federal, em

15/01/1998. Em 15/01/2023, com 25 anos de contribuição e de

exercício no cargo de policial, terá 45 anos de idade, não podendo,

portanto, aposentar-se, pois a regra do caput do art. 5º da EC nº

103/2019 exige a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos.

Assim, só a partir de 13/12/2032 poderá requerer sua

aposentadoria voluntária especial, quando terá 55 anos de idade.

Vejamos a situação da servidora pela regra do § 3º do art. 5º

(pedágio):

A) Data em que atinge a idade mínima:

Completará os 52 anos de idade em 13/12/2029.

Exemplo: art. 5º, caput e § 3º
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RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 5º)

B) Data em que completa o tempo de contribuição (25 anos),

acrescido do pedágio de 100%:

Em 13/11/2019, data de publicação da EC nº

103/2019, contava com: (15/01/1998 a 13/11/2019)

7.973 dias de tempo de contribuição. Para completar

25 anos de contribuição faltavam-lhe (9.125 – 7.973) =

1.152 dias. Deverá, portanto, cumprir um pedágio

igual a este tempo faltante. Logo, faltar-lhe-ão 2 x

1.152 = 2.304 dias, que, contados a partir de

14/11/2019, serão cumpridos em 05/03/2026.

Exemplo: art. 5º, caput e § 3º

RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 5º)

Comparando-se os resultados das etapas (A) e (B),

verifica-se que a agente da polícia rodoviária federal

poderá aposentar-se em 13/12/2029, quando contará

com 52 anos de idade e 31 anos de contribuição e de

exercício em cargo de natureza policial. Para esta

servidora a regra do § 3º do art. 5º da EC nº 103/2019 é

mais vantajosa.

De acordo com o Parecer nº

0004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU, considerando a data de

ingresso na carreira, os proventos corresponderão à

totalidade da remuneração da servidora no cargo efetivo e

serão reajustados pelo instituto da paridade remuneratória

com os ativos.

Exemplo: art. 5º, caput e § 3º



140

Art. 5º, § 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.

RPPS Estados/DF/Municípios
EC 103/2019

RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 21)

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:
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RPPS da União
Aposentadoria – Regra de Transição (art. 21)

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.

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

• Exposição a agentes prejudiciais à saúde (H/M)

I. não há idade mínima

II. 20 anos de efetivo exercício no serviço público

III. 5 anos no cargo efetivo

IV. Somatório de idade e de tempo de contribuição e 
tempo de efetiva exposição iguais, 
respectivamente, a:

• 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição

• 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição

• 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição

RPPS da União

Aposentadoria – Regra de Transição - art. 21 da EC nº 103/2019,

c/c arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/1991
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RPPS da União

Aposentadoria – Regra de Transição - art. 21 da EC nº 103/2019,

c/c arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/1991

Tempo 
de 

Contrib.
Especial

Tempo 
de 

Contrib.
Comum

Idade

66
ou

76
ou

86

Servidor(a) com 48 anos, 20 anos de serviço
público com exposição a agente prejudicial à
saúde e 04 anos de tempo de contribuição
comum na data de publicação da Emenda

Homem/Mulher

Tempo que falta para atingir 25 anos de 
exposição a agente prejudicial à saúde:
05 anos

Pontuação na data da publicação da EC:
48 + 20 + 04 = 72

Em  05 anos (2024), ao atingir os 25 anos de 
exposição, o somatório será de: 53 + 25 + 04 
= 82. Portanto, inferior aos 86 exigidos.

Em 07 anos (2026), o(a) servidor(a) contará
com: 55 + 27 + 04 = 86 pontos

1º Exemplo: Servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 21)

Ano Pontuação Servidor Pontuação Exigida

2024 82 86

2025 84 86

2026 86 86
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SERVIDOR EXPOSTO A AGENTE PREJUDICIAL  À SAÚDE
(art. 26, § 2º, inciso IV)

• Cálculo e Reajuste dos Proventos: 60% da média
aritmética simples das remunerações e dos salários
de contribuição utilizados como base para as
contribuições previdenciárias + 2 pontos percentuais
para cada ano que superar 20 anos de tempo de
contribuição. Reajustes nos termos do RGPS.

RPPS da União

Aposentadoria – Regra de Transição - art. 21 da EC nº 103/2019,

c/c arts. 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/1991

Art. 26, § 5º, da EC 103, de 2019: O acréscimo a que se refere o texto
acima será aplicado para cada ano que exceder quinze anos de tempo
de contribuição para os segurados com direito a aposentadoria com
base neste tempo mínimo de efetiva exposição a agentes prejudiciais à
saúde.

2º Exemplo: Servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 21)

Servidor(a), nascido(a) em 22/08/1972, ingressou no serviço público federal em
23/01/1995, como técnico em enfermagem, com efetiva exposição a agentes
nocivos, tendo já 5 anos de efetivo exercício de serviço público prestado ao
Estado X, no cargo de auxiliar administrativo. Para o cálculo dos proventos,
atribui-se o valor de R$ 3.800,00 à remuneração do cargo e média de
R$ 2.500,00.

• A partir de quando o(a) servidor(a) poderá aposentar-se? 

A) Encontrar a data em que o(a) servidor(a) completou 20 anos de efetivo 
exercício no serviço público, tempo mínimo exigido pelo art. 21 da EC nº 
103/2019:

Atingiu o 20 anos de efetivo exercício em 23/01/2010, considerando os
5 anos prestados ao Estado X.

B) Identificar a data em que o(a) servidor(a) implementou os 25 anos de tempo 
de contribuição com efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde:

Tempo de contribuição: 23/01/1995 + 25 anos (9.125 dias) = 16/01/2020

Em 16/01/2020 completou 25 anos de contribuição com efetiva exposição.
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2º Exemplo: Servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 21)

C) Encontrar os pontos obtidos na data de publicação (13/11/2019)
da EC 103/2019, efetuando a soma da idade com o tempo de
contribuição, considerados em dias:

• Idade (de 28/08/1972 a 13/11/2019) = 17.250 dias

• Tempo de contribuição (de 23/01/1995 a 13/11/2019 + 5 
anos averbados) = 10.886 dias

• Pontuação em dias (obtida até 13/11/2019) = 17.250 + 
10.886 = 28.136 pontos

D) Identificar na tabela a seguir o ano em que o servidor alcança a 
pontuação exigida (em dias): 

2º Exemplo: Servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 21)
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2º Exemplo: Servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 21)

Verificamos que isso ocorrerá em 2024, cuja pontuação requerida será de 31.390
pontos. Vamos precisar, agora, a data em que obterá tal pontuação, utilizando a
seguinte sequência:

• Pontuação do servidor em 13/11/2019 (data da publicação da EC 103/2019)
= 28.136 dias

• Pontuação a ser alcançada em 2024 = 31.390 dias

• Diferença entre as pontuações: 31.390 – 28.136 = 3.254 dias

• Considerando que a cada dia o(a) servidor(a) conquista dois pontos (um
pela idade e outro pelo tempo de contribuição), podemos dividir a diferença
encontrada por dois, obtendo-se, então: 3.254/2 = 1.627. Caso a quantidade
de dias encontrada possua parte decimal, o que não é o caso, deve-se
promover o arredondamento para cima (sempre), para que não falte tempo.

• O valor encontrado no item anterior corresponde à quantidade de dias,
contados a partir de 14/11/2019, que faltam para alcançar a pontuação
necessária. Assim, teremos: 14/11/2019 + 1.627 dias = 27/04/2024

• A data de 27/04/2024 corresponde àquela em que o(a) servidor(a)
preencherá o requisito referente à pontuação necessária.

2º Exemplo: Servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 21)

E) Comparar as datas encontradas nas etapas A, B e D, para 
identificar a última a ser alcançada pelo(a) servidor(a):

• Tempo de efetivo exercício no serviço público (20 anos) e no 
cargo (05 anos): 23/01/2010 
• Tempo de contribuição com exposição (25 anos): 16/01/2020
• Pontuação: 27/04/2024  

Em 27/04/2024 o(a) servidor(a) poderá aposentar-se, pois terá
preenchido todos os requisitos exigidos pelo art. 21 da
EC 103/2019.

• Qual será o valor dos seus proventos?

F) Verificar o percentual da média em função do tempo de
contribuição do(a) servidor(a) na data em que cumpre os requisitos
de aposentadoria e calcular os proventos:
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2º Exemplo: Servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde

RPPS da União
EC 103/2019 - Aposentadoria – Regra de Transição (art. 21)

• Tempo de contribuição

Tempo de contribuição Percentual da média
20 anos 60%
30 anos 80%
34 anos 88%

• Valor da média: R$ 2.500,00 

• Percentual aplicado ao valor da média: 88% x 2.500 = R$ 2.200,00

O(a) servidor(a) poderá, então, a partir de 27/04/2024, com
51 anos de idade, 34 anos, 03 meses e 13 dias de contribuição e de
efetivo exercício no serviço público, dos quais, 29 anos, 03 meses e
13 dias são de efetiva exposição a agentes nocivos, requerer sua
aposentadoria, com proventos calculados conforme demonstrado
acima e reajustados pelo mesmo critério do RGPS.

Art. 21, § 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.

RPPS Estados/DF/Municípios
EC 103/2019
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Titulares de mandatos eletivos

➢ Regra anterior (deputados federais esenadores):

• 60 anos de idade mínima para homens emulheres.

• 35 anos de contribuição.

• Recebiam 1/35 do subsídio para cada ano de parlamentar.

➢ Os regimes dos atuais titulares de mandato eletivo da União, Estados, DistritoFederal e  

Municípios não poderão receber novos segurados e nem poderão ser instituídos novos  

regimes dessa natureza.

➢ Os atuais segurados têm opção de retirar-se desses regimes no prazo de 180 dias.

➢ Novos eleitos estarão automaticamente no RGPS, salvo se vinculados a regimepróprio  

como servidores.

➢ Regra de transição (deputados federais esenadores):

• 65 anos de idade mínima para homens e 62 anos para mulheres.

• 30% de pedágio do tempo que faltava para completar 35 anos de contribuição.

Objetivo da Apresentação

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência
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RPPS da União - Direito Adquirido (art. 3º)

§ 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 2003, ou
no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, 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.

EC 103/2019 – Abono de Permanência

RPPS da União - Direito Adquirido (art. 3º)

A EC nº 103/2019 prevê a concessão de abono de permanência para o
servidor público federal que tiver cumprido, até a data de entrada em
vigor da emenda, as exigências de alguma das regras de aposentadoria
voluntária anteriormente vigentes. São estas:

• aposentadoria voluntária do art. 40, § 1º, III, “a”, da CR/88, com a
redação anterior à EC nº 103/2019;

• regras de transição dos arts. 2º e 6º da EC nº 41/2003;

• regra de direito adquirido do § 1º do art. 3º da EC nº 41/2003;

• regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005.

Trata-se de situações acobertadas pelo manto do direito adquirido, que
assegura ao servidor o exercício de seu direito, a qualquer tempo, desde
que ele tenha sido incorporado ao seu patrimônio jurídico até a data da
modificação ou extinção da legislação sobre a qual se fundamentou a
aquisição do direito.

EC 103/2019 – Abono de Permanência
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Todos os RPPS - Regra Geral (CF, art. 40)

EC 103/2019 – Abono de Permanência

§ 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.

RPPS da União - Regra Geral (CF, art. 40) –

Disposições Transitórias – Art. 10, § 5º, da EC nº

103/2019

EC 103/2019 – Abono de Permanência

§ 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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RPPS da União – Regras de Transição (arts. 4º, 5º, 20 e

21) e Disposições Transitórias para Deficiência (art. 22) –

Art. 8º da EC nº 103/2019

EC 103/2019 – Abono de Permanência

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.

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 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:

(...)

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

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

EC 103/2019 – Abono de Permanência
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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. (...)

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

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

EC 103/2019 – Abono de Permanência

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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

EC 103/2019 – Abono de Permanência
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Objetivo da Apresentação

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência

Pensão por Morte

A pensão por morte é um benefício previdenciário de
risco ou não programável, uma vez que não se pode
precisar o momento em que a morte se dará e,
consequentemente, quando a pensão será concedida.

Trata-se de benefício devido aos dependentes do
segurado, a fim de que sua família possa ter meios de
subsistência após sua morte, mediante reposição de
renda, que pode ser total ou parcial, ou seja, pode
corresponder à totalidade dos proventos ou da
remuneração do servidor ou equivaler a um percentual
do valor que este recebia quando estava vivo.
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Pensão por Morte

As pensões concedidas anteriormente à vigência da
EC nº 103/2019 não serão alcançadas pelas novas
regras previdenciárias (ato jurídico perfeito).

Os óbitos (fato gerador da pensão por morte) ocorridos
até a data de entrada em vigor dessa Emenda também
não serão alcançados por ela, sendo-lhes aplicadas as
regras constitucionais vigentes na ocasião do óbito,
ainda que o requerimento da pensão tenha ocorrido
durante a vigência da EC nº 103/2019, conforme dispõe
seu art. 3º (direito adquirido).

Todos os RPPS
EC nº 103/2019 - Pensão por Morte - CF, art. 40, §7º

§ 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.
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RPPS da União

Pensão por Morte – Disposições Transitórias

(art. 23 da EC nº 103/2019)

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 desta
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).

• Cota familiar de 50%, acrescida de cotas 
individuais de 10 p.p por dependente, até o 
limite de 100%

RPPS da União

Pensão por Morte – Disposições Transitórias

(art. 23 da EC nº 103/2019)
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RPPS da União

Pensão por Morte – Disposições Transitórias

(art. 23 da EC nº 103/2019)

Uma vez encontrado o percentual da pensão por morte,
de acordo com o número de dependentes (sistema de
cotas), precisa-se fixar a base de cálculo sobre a qual
incidirá esse percentual, a saber:

• se o óbito ocorreu quando o servidor já estava
aposentado, a base de cálculo será o valor de seus
proventos;

• se o óbito ocorreu quando o servidor estava
em atividade, a base de cálculo será o valor dos
proventos aos quais faria jus se tivesse se aposentado
por incapacidade permanente na data do óbito.

• O valor será igual a 60% da aposentadoria no 

caso de 01 dependente (ex. cônjuge) e 100% 

no caso de 05 dependentes

(Ex. cônjuge + 4 filhos) 

• A perda da qualidade do dependente do

segurado do RPPS da União (seja por óbito,

maioridade etc.) faz cessar a percepção de

sua cota individual, que será irreversível para

os demais beneficiários, conforme preceitua o

§ 1º do art. 23 da EC nº 103/2019

• Reajuste pelo mesmos critérios do RGPS

RPPS da União

Pensão por Morte – Disposições Transitórias

(art. 23 da EC nº 103/2019)
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ATUAL

ANTERIOR

Taxa de Reposição doBenefício

RPPS 100% até o teto do RGPS + 70% da parcela que superar o teto do RGPS

RGPS 100% do benefício, respeitado o teto do RGPS

Taxa de Reposição doBenefício

60% (1 dependente) + 10 p.p por dependente  

adicional, aplicados sobre o valor da  

aposentadoria ou, em caso de morte do segurado  

em atividade, ao valor que receberia em  

aposentadoria por incapacidadepermanente
100%

90%

80%

70%

60%1dependente

2 dependentes

3 dependentes

4 dependentes

5 ou +dependentes

Pensão por morte (RGPS e RPPS União)

➢ Dependente inválido ou com deficiência:
• RGPS: 100% até o teto
• RPPS: 100% até teto do RGPS, mais 60% + 10 p.p por dependente adicional do que exceder o teto.

➢ Observações:
• RPPS: Servidor ingressou antes da criação da previdência complementar e que não fez opção pelo regime: a pensão será calculada 

sem limitação ao teto do RGPS.
• RPPS: Morte de policial ou agente penitenciário/socioeducativo por agressão sofrida no exercício ou em razão da função: pensão

será igual a remuneração do cargo e vitalícia para o cônjuge/companheiro.
• RPPS e RGPS: Pensões já concedidas terão seus valores mantidos.

RPPS da União

Pensão por Morte – Disposições Transitórias
(art. 10, § 6º da EC nº 103/2019)

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

§ 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.
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Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

........................................
24. O inciso II do § 2º do art. 26 prevê que o valor do
benefício de aposentadoria (inclusive da aposentadoria por
incapacidade e consequentemente o da pensão por morte)
corresponderá a 60% da média com acréscimo de 2 pontos
percentuais para cada ano de contribuição que exceder o
tempo de vinte anos. Haverá diferença de cálculo no caso da
aposentadoria por incapacidade permanente quando
decorrer de acidente de trabalho, doença profissional e
doença do trabalho, que corresponderá a 100% da média,
conforme previsão do inciso II do § 3º do mesmo artigo. Esse
cálculo diferenciado também deverá ser estendido à pensão
por morte em atividade decorrente das mesmas causas.

Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

25. Ademais, considerando que a pensão por morte,
que tem como paradigma a aposentadoria por
incapacidade, que leva em conta – tanto na apuração
da média, quanto do percentual dessa – o tempo de
contribuição do segurado a qualquer regime
previdenciário, é admissível a contagem recíproca
desse tempo, desde que não concomitante, mediante
apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição -
CTC emitida pelo regime de origem para averbação a
pedido do segurado ou dos beneficiários da pensão
por morte.
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Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

26. Cabe observar ainda que, se o servidor tiver
cumprido todos os requisitos para aposentadoria
voluntária e falecer em atividade, é coerente que o
cálculo da pensão tenha por base o provento a que faria
jus o servidor, em respeito ao princípio do direito
adquirido. Ou seja, é assegurada a pensão por morte aos
dependentes, calculada com base na aposentadoria que
seria devida se o servidor estivesse aposentado
voluntariamente à data do óbito, desde que tenham
sido implementados todos os requisitos para a
concessão dessa aposentadoria antes do falecimento.

Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

27. A garantia do direito adquirido exige que os
dependentes do servidor que se manteve em
atividade tenha o mesmo tratamento em relação ao
que se aposentou. Inclusive, a permanência em
atividade do servidor amparado em RPPS nessa
condição é incentivada por meio do pagamento do
abono de que trata o § 3º do art. 3º da EC nº 103, de
2019, o § 19 do art. 40 da Constituição Federal e, no
âmbito da União, o art. 8º da EC nº 103, de 2019.
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Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

32. Mas a EC nº 103, de 2019, rompeu não apenas com a garantia de
integralidade da pensão em relação ao provento ou remuneração,
antes prevista para o valor dos benefícios que não superassem o teto
do RGPS. Houve também o fim da garantia de pensão por morte
correspondente a um salário-mínimo no âmbito dos RPPS. Segundo
nova redação do § 7º do art. 40 da Constituição Federal, a seguir, que
deverá ser disciplinado por lei de cada ente federativo, o salário-
mínimo somente será piso para a pensão quando se tratar da única
fonte de renda formal auferida pelo dependente:

Art. 40. ................................
§ 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.

Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

33. Com fundamento nessa previsão o art. 23 da EC nº
103, de 2019, assegura que o menor valor da pensão
será de 60% do provento base, que, por sua vez, não
poderá ser inferior ao salário-mínimo. Então, o piso da
pensão por morte concedida conforme esse
dispositivo será 60% do salário-mínimo, percentual
devido no caso de haver apenas um dependente.

34. É importante frisar que o piso e o teto da pensão,
em qualquer regra vigente no ente federativo, se
aplica ao benefício total antes de sua divisão em
cotas-partes aos beneficiários.
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• Proventos do aposentado falecido: R$ 5.000

• 03 Dependentes previdenciários: cônjuge e 
02 filhos

• Pensão = (50% + 30%) x 5.000 = R$ 4.000

• Valor pago a cada pensionista (rateio da 

pensão): R$ 4.000/3 = R$ 1.333

1º Exemplo (óbitos após a EC 103, de 2019):

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

• Quando um filho atingir a idade limite a 

pensão será de (70%/80%)(I) x 4.000 = R$ 3.500, 

sendo pago a cada pensionista o valor de

R$ 3.500/2 = R$ 1.750

Continuação:

(I) 70% = 50% + 20%

80% = 50% + 30%

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

• Quando o outro filho atingir a idade limite a 

pensão será de (60%/70%)(II) x 3.500 = R$ 3.000, 

sendo este valor pago ao pensionista 

remanescente.

(II) 60% = 50% + 10%

70% = 50% + 20%



161

• Remuneração do servidor falecido em atividade

(infarto fulminante), com 23 anos de tempo de 

contribuição: R$ 10.000

• Valor da média de 100% das remunerações de 

contribuição de julho/1994 até o óbito: R$ 9.000

• Proventos a que faria jus o servidor falecido =

(60% + 3 x 2%) x 9.000 = 66% x 9.000 = R$ 5.940

2º Exemplo (óbitos após a EC 103, de 2019):

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

Tempo de contribuição Percentual da média
20 anos 60%

................................................ ......................................
23 anos 66%

• Quando o filho atingir a idade limite a pensão 

será de (60%/70%)(I) x 4.158 = R$ 3.564, cujo 

valor será pago ao pensionista remanescente.

Continuação:

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

(I) 60% = 50% + 10%

70% = 50% + 20%

• 02 Dependentes previdenciários: cônjuge e 01 filho

• Pensão = (50% + 2 x 10%) x 5.940 = R$ 4.158

• Valor pago a cada pensionista: R$ 4.158/2 =

R$ 2.079
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• Servidor falece em atividade, vítima de acidente

de trabalho, com 20 anos de contribuição.

Deixou um dependente (cônjuge). Embora

percebesse remuneração no valor de

R$ 6.600,00, só contribuía até o teto do RGPS

(R$ 6.433,57), em virtude de ter ingressado no

serviço público após a instituição da previdência

complementar pela União.

• Valor da média de 100% das remunerações de

contribuição de julho/1994 até o óbito =

R$ 5.200,00

3º Exemplo (óbitos após a EC 103, de 2019):

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

• O valor dos proventos a que teria direito se se

aposentasse por incapacidade permanente, em

virtude de acidente de trabalho (art. 26, §§ 1º, 3º,

II, da EC nº 103/2019), corresponde a cem por

cento da média = R$ 5.200,00

• 01 Dependente previdenciário: cônjuge

• Pensão = (50% + 10%) x 5.200 = R$ 3.120,00

• Valor pago ao único pensionista = R$ 3.120,00

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

Continuação:
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RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO de 06/04/2020
Órgão: Ministério da Economia/Instituto Nacional do Seguro Social/Presidência

PORTARIA Nº 450, DE 3 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre as alterações constantes na Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e na 
Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019.

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

Art. 50. Cessada qualquer das cotas, esta não se reverte aos 
demais dependentes.
...................................................................................
.........................................................

§ 3º A não reversão das cotas aplica-se somente aos benefícios
com fato gerador posterior à EC nº 103, de 2019, não atingindo
os benefícios em manutenção, tampouco aos requeridos com
fato gerador anterior.

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com
deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por
morte será equivalente a:

I - cem por cento da aposentadoria recebida pelo 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 - a uma cota familiar de cinquenta por cento acrescida de
cotas de dez pontos percentuais por dependente, até o
máximo de cem por cento, para o valor que supere o limite
máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)
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§ 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.

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

§ 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual,
mental ou grave, a condição de deficiente 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.

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

Avaliação das condições do dependente não apenas do

ponto de vista da doença e das limitações corpóreas e

funcionais, mas também considerando os fatores

socioambientais, psicológicos e pessoais (avaliação

biopsicossocial).

• Proventos do aposentado falecido: R$ 9.000,00

• 03 Dependentes previdenciários: cônjuge,

01 filho válido e 01 filho inválido

• Pensão = 6.433,57 + (50% + 3 x 10%) x (9.000,00 –

6.433,57) = 6.433,57 + 2.053,14 = R$ 8.486,71

• Valor pago a cada pensionista: R$ 8.486,71/3 = 

R$ 2.828,90

4º Exemplo (óbitos após a EC 103, de 2019):

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)
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• Quando o filho inválido falecer a pensão 

passará a ser de (50% + 2 x 10%) x 9.000,00 =

R$ 6.300,00, sendo pago a cada pensionista

o valor de R$ 6.300,00/2 = R$ 3.150,00

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

Continuação:

• Servidora falece em atividade, vítima de um

infarto fulminante, tendo 29 anos de

contribuição. Deixou como dependente

apenas um filho deficiente mental. Sua

remuneração era no valor de R$ 3.800,00 e a

média das remunerações que serviram de

base para a contribuição previdenciária foi

de R$ 3.200,00, correspondente a todo o

período contributivo desde de julho/1994

5º Exemplo (óbitos após a EC 103, de 2019):

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)
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• O valor dos proventos a que teria direito se se

aposentasse por incapacidade permanente

para o trabalho (art. 26, §§ 1º, 2º, II, da EC nº 103/2019),

corresponde a 78% da média, conforme quadro

abaixo:

• Média das remunerações: R$ 3.200,00

• Valor da base de cálculo da pensão: 78% x 3.200 

= R$ 2.496,00

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

Continuação:

Tempo de contribuição Percentual da média
20 anos 60%

................................................ ......................................
29 anos 78%

• Fixação das cotas (percentual): Não há

aplicação das cotas porque o valor dos

proventos a que teria direito a instituidora da

pensão seria inferior ao teto do RGPS

(R$ 6.433,57).

• Valor da pensão por morte = R$ 2.496,00, a ser

pago ao único pensionista (filho com deficiência

mental).

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

Continuação:
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§ 4º O tempo de duração da pensão por morte e das cotas 
individuais por dependente até a perda desta qualidade, o 
rol de dependentes, a sua qualificação e as condições 
necessárias para enquadramento serão aqueles 
estabelecidos na Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.
..........................................................................................

§ 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.

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

• Menor sob tutela é aquele inserido em uma família 

substituta, por perda ou suspensão do poder familiar 

dos pais biológicos, assumindo os tutores a 

representação legal dos tutelados. 

• A guarda limita o exercício do poder familiar dos pais 

biológicos, mas não provoca sua perda.

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

ADI 4878
(julgamento em 08/06/2021)

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4332894

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente a
ação, de modo a conferir interpretação conforme ao § 2º
do art. 16 da Lei 8.213/1991, para contemplar, em seu
âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, nos termos
do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o
acórdão, vencido o Ministro Gilmar Mendes (Relator),
Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Nunes Marques e
Luiz Fux (Presidente), que julgavam improcedente a ação.
Plenário, Sessão Virtual de 28.5.2021 a 7.6.2021.
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§ 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, na
forma do § 7º do art. 40 da Constituição Federal, para
o regime próprio de previdência social da União.

RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

• Requisitos para habilitação dos beneficiários:  
elenco, idade, dependência econômica

• Vigência (data do óbito ou do protocolo?)

• Critérios para o rateio da pensão

• Habilitação posterior ou superveniente

• Perda da condição de beneficiário 
(ex.: novo casamento ou união estável?)

• Reversão de cota

• Extinção do benefício

EC 103/2019 - PENSÃO POR MORTE

A legislação do ente federativo

definirá
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RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

Lei n° 8.213/1991 – RGPS
(arts. 16 e 74 a 78)

• Tempo de duração da pensão por morte e 
das cotas individuais por dependente até a 
perda desta qualidade

• Rol de dependentes, a sua qualificação e as 
condições necessárias para enquadramento

Clique aqui
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Classe II

Classe I

Cônjuge, 
companheiro(a) e filho 

não emancipado, menor 
de 21 anos ou inválido ou 
com deficiência intelectual 

ou mental ou grave

Os pais

O irmão não emancipado, 
menor de 21 anos ou 

inválido ou com 
deficiência intelectual ou 

mental ou grave

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/Lei 8.213-91 (em 24.12.19) - RGPS - Atualizada Lei 13.846-19 (MP 871-19).pdf
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• Lei nº 8.213/91 - RGPS

PENSÃO POR MORTE

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)

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)

IV - (Revogado 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.

• Lei nº 8.213/91 - RGPS

PENSÃO POR MORTE

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 06/03/2020 | Edição: 45 | Seção: 1 | Página: 72

Órgão: Ministério da Economia/Instituto Nacional do Seguro Social/Diretoria de Benefícios

PORTARIA CONJUNTA Nº 4, DE 5 DE MARÇO DE 2020

Comunica para cumprimento a decisão proferida na Ação Civil
Pública nº 0059826-86.2010.4.01.3800/MG.

O DIRETOR DE BENEFÍCIOS e o PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA FEDERAL
ESPECIALIZADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso das 
atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.746, de 8 de abril de 2019, e considerando o 
contido no Processo nº 00417.050538/2018-19, resolvem:

Art. 1º Comunicar para cumprimento a decisão judicial proferida na Ação 
Civil Pública-ACP nº 0059826-86.2010.4.01.3800/MG, determinando ao 
INSS que reconheça, para fins de concessão de pensão por morte, a 
dependência do filho inválido ou do irmão inválido, quando a invalidez 
tenha se manifestado após a maioridade ou emancipação, mas até a data 
do óbito do segurado, desde que atendidos os demais requisitos da lei.
(...)

Clique aqui

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/Portaria INSS nº 4, de 05.03.20 - RGPS Filho Inválido Maior 21 Anos - ACP.pdf
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• Lei nº 8.213/91 - RGPS

PENSÃO POR MORTE

§ 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)

§ 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.

• Lei nº 8.213/91 - RGPS

PENSÃO POR MORTE

§ 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)

(...)
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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.

• Lei nº 8.213/91 - RGPS
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De acordo com art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/91 , o
ex-cônjuge, separado de fato, divorciado ou separado
judicialmente, comprovando a dependência econômica do
segurado falecido mediante pensão alimentícia, fará jus à
pensão por morte, ainda que esta já tenha sido solicitada ou
concedida aos filhos, à companheira ou ao companheiro. É o
caso, por exemplo, de servidor divorciado que paga pensão
alimentícia à ex-mulher, tendo, após a separação,
constituído outra família. Após seu falecimento, a ex-mulher,
credora de alimentos, concorrerá à pensão por morte em
igualdade de condições com os demais dependentes da
classe I.
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§ 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)

• Lei nº 8.213/91 - RGPS
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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)
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§ 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)

• Lei nº 8.213/91 - RGPS

PENSÃO POR MORTE

§ 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) 

§ 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)
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§ 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)

• Lei nº 8.213/91 - RGPS
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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)

(...)

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará: (Redação dada

pela Lei nº 13.846, de 2019)

I - pela morte do pensionista;

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)
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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)

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)

• Lei nº 8.213/91 - RGPS
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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)
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Tempo de duração do 

benefício de

pensão por morte

Idade do cônjuge, companheira ou 

companheiro (majorável de acordo com a 

variação da expectativa de sobrevida ao nascer 

da população brasileira)

3 anos menos de 21 (vinte e um) anos

6 (seis) anos entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos

10 (dez) anos entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos

15 (quinze) anos entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos

20 (vinte) anos entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e 

três) anos
Vitalícia 44 (quarenta e quatro) ou mais

Até 31.12.20

Tempo de duração do 

benefício de

pensão por morte

Idade do cônjuge, companheira ou 

companheiro (majorável de acordo com a 

variação da expectativa de sobrevida ao nascer 

da população brasileira)

3 anos menos de 22 (vinte e dois) anos

6 (seis) anos entre 22 (vinte e dois) e 27 (vinte e sete) anos

10 (dez) anos entre 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) anos

15 (quinze) anos entre 31 (trinta e um) e 41 (quarenta e um) 

anos
20 (vinte) anos entre 42 (quarenta e dois) e 44 (quarenta e 

quatro) anos
Vitalícia 45 (quarenta e cinco) ou mais

A partir de 01.01.21 – Portaria ME nº 424, de 29.12.20
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• Lei nº 8.213/91 - RGPS
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§ 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)

(...)

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

(...)

§ 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)

• Lei nº 8.213/91 - RGPS
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Dessa forma, a pensão só será vitalícia se o cônjuge ou companheiro
tiver, pelo menos, 45 anos na data do óbito do segurado. Caso tenha
idade inferior, a duração da pensão deverá obedecer ao disposto na
alínea “c” do inciso V do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213/91, com a
redação conferida pela Lei nº 13.135/2015, observadas as alterações
promovidas pela Portaria ME nº 424/2020.

Deverá ser observada a carência de dezoito meses de contribuição
para que os prazos previstos na Lei sejam aplicados. Caso o segurado
morra sem ter cumprido a carência, o cônjuge ou companheiro só terá
direito a perceber a pensão por quatro meses, independentemente da
idade que tenha na data do óbito. Essa regra também se aplica aos
casamentos e uniões formalizados antes de dois anos do falecimento.
Assim, para que o cônjuge ou companheiro possa receber a pensão
pelo prazo legal estabelecido, deve comprovar que o casamento ou a
união estável tinha, pelo menos, dois anos na data do óbito, caso
contrário, a pensão só será recebida por quatro meses.
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A carência de dezoito meses e o prazo de dois anos de casamento
ou união estável como requisitos para a percepção da pensão no
tempo legal previsto em função da idade serão afastados, todavia,
se a morte do segurado tiver sido em decorrência de acidente de
qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho.
Nesses casos, a pensão será concedida pelo tempo fixado na
alínea “c” do inciso V do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213/91.
Exemplifiquemos com um servidor que falece, um ano após o
matrimônio, em virtude de um acidente automobilístico, deixando
viúva com 32 anos de idade. Como a morte se deu em função de
um acidente, a dependente terá direito a perceber a pensão por
morte durante 15 anos. Se a causa mortis, porém, tivesse sido um
câncer, a viúva só teria direito a perceber a pensão por quatro
meses, já que o casamento se deu em menos de dois anos da
morte do segurado.

• Lei nº 8.213/91 - RGPS
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§ 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)
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RPPS da União
Pensão por Morte – Disposições Transitórias (art. 23 da EC)

Regulamentação da Lei n° 8.213/1991 – RGPS

• Decreto Federal nº 3.048/1999:
(alterado pelo Decreto Federal nº 10.410/2020)

• Dos Dependentes: arts. 16, 17, 22 e 24

• Da Pensão por Morte: arts. 105 a 115

• IN nº 77/2015 do INSS:

• Dos Dependentes: arts. 121 a 135

• Da Pensão por Morte: arts. 364 a 380 

Clique aqui

Clique aqui

• Decreto nº 3.048/1999 – Regulamento do RGPS

PENSÃO POR MORTE

Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será
promovida quando do requerimento do benefício a que tiver
direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

(...)

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência
econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados, no
mínimo, dois documentos, observado o disposto nos § 6º-A e
§ 8º do art. 16, e poderão ser aceitos, dentre outros: (Redação dada

pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;
II - certidão de casamento religioso;
III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o 
interessado como seu dependente;
IV - disposições testamentárias;
V - (Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006)

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/Decreto 3.048-99 - RGPS - Compilado (contempla Decreto 10.410 de 30.06.20).pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/IN INSS 77-2015 (em 25.12.19) - RGPS (com anexos).pdf
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VI - declaração especial feita perante tabelião;
VII - prova de mesmo domicílio;
VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou 
comunhão nos atos da vida civil;
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - conta bancária conjunta;
XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado 
como dependente do segurado;
XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;
XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e 
a pessoa interessada como sua beneficiária;
XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste 
o segurado como responsável;
XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de 
dependente;
XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um 
anos; ou
XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

• Decreto nº 3.048/1999 – Regulamento do RGPS

• Decreto nº 3.048/1999 – Regulamento do RGPS
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Art. 16. ......................................................................

§ 6º Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública,
contínua e duradoura entre pessoas, estabelecida com intenção de constituição
de família, observado o disposto no § 1º do art. 1.723 da Lei nº 10.406, de 2002 -
Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no
§ 3º do art. 22. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

§ 6º-A As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de
prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior aos
vinte e quatro meses anteriores 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, observado o disposto no
§ 2º do art. 143. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)

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

§ 8º Para fins do disposto na alínea "c" do inciso V do caput do art. 114, em
observância ao requisito previsto no § 6º-A, deverá ser apresentado, ainda, início
de prova material que comprove união estável pelo período mínimo de dois anos
antes do óbito do segurado. (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020)
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O companheiro ou a companheira, em que pese ter presumida sua
dependência econômica, deverá comprovar a união estável, mediante a
apresentação de, no mínimo, dois dos documentos arrolados no § 3º do
art. 22 do Decreto nº 3.048, de 1999.

É importante frisar que a comprovação da união estável e da dependência
econômica exige início de prova material contemporânea dos fatos, em
período não superior a dois anos anteriores 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, nos termos do § 5º do art. 16 da Lei nº 8.213/91. Deverá ser
apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável
pelo período mínimo de dois anos antes do óbito do segurado.

Destaca-se que as uniões homoafetivas, a partir de 2010, passaram a ser
reconhecidas para fins previdenciários, consoante Portaria MPS nº 513, de
9 de dezembro de 2010, pela qual o companheiro ou a companheira do
mesmo sexo, desde que comprove união estável, passa a ter direito à
pensão por morte.

Pensão por Morte
na

Lei n° 8.112/1990

RPPS da União
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• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.135/15 – vigência 01/03/15)

Art. 217. São beneficiários das pensões:

I - o cônjuge; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)
II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção 

de pensão alimentícia estabelecida judicialmente; (Redação dada pela Lei nº 
13.135, de 2015)

III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade 
familiar; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes 
requisitos: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
b) seja inválido; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)
c) tenha deficiência grave; ou (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) (Vigência)
d) tenha deficiência intelectual ou mental; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; 
e (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do 
servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV. (Incluído pela Lei nº 
13.135, de 2015)

PENSÃO POR MORTE

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.135/15 – vigência 01/03/15)

§ 1o A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam

os incisos I a IV do caput exclui os beneficiários referidos

nos incisos V e VI. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de

2015)

§ 2o A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o

inciso V do caput exclui o beneficiário referido no inciso

VI. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 3o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho

mediante declaração do servidor e desde que comprovada

dependência econômica, na forma estabelecida em

regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
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Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão o seu valor

será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.” (NR)

§ 1o Revogado

§ 2o Revogado

§ 3o Revogado

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.135/15 – vigência 01/03/15)

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após a Lei 13.846/19)

Art. 219. 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 13.846, de 2019)

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)

PENSÃO POR MORTE

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após a Lei 13.846/19)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto 

no inciso I; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

III - da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. 
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 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. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
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• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após a Lei 13.846/19)

§ 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.
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 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 (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

PENSÃO POR MORTE

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após a Lei 13.846/19)

§ 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.
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 5º Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão 

concessor da pensão por morte a cobrança dos valores 

indevidamente pagos em função de nova 

habilitação. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm
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• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.846/19)

Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

I - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a

concessão da pensão ao cônjuge;
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; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou
irmão; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;
VI - a renúncia expressa; e (Redação dada pela Lei nº 13.135, de

2015)

PENSÃO POR MORTE

VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art.
217: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor 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 servidor; (Incluído pela Lei nº
13.135, de 2015)

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do
pensionista na data de óbito do servidor, 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)º 13.135, de 2015)

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.846/19)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
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Tempo de duração do 

benefício de

pensão por morte

Idade do cônjuge, companheira ou 

companheiro (majorável de acordo com a variação 

da expectativa de sobrevida ao nascer da população 

brasileira)

3 anos menos de 21 (vinte e um) anos

6 (seis) anos entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos

10 (dez) anos entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos

15 (quinze) anos entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos

20 (vinte) anos entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) 

anos

Vitalícia 44 (quarenta e quatro) ou mais

Até 31.12.20

Tempo de duração do 

benefício de

pensão por morte

Idade do cônjuge, companheira ou 

companheiro (majorável de acordo com a variação 

da expectativa de sobrevida ao nascer da população 

brasileira)

3 anos menos de 22 (vinte e dois) anos

6 (seis) anos entre 22 (vinte e dois) e 27 (vinte e sete) anos

10 (dez) anos entre 28 (vinte e oito) e 30 (trinta) anos

15 (quinze) anos entre 31 (trinta e um) e 41 (quarenta e um) anos

20 (vinte) anos entre 42 (quarenta e dois) e 44 (quarenta e quatro) 

anos

Vitalícia 45 (quarenta e cinco) ou mais

A partir de 01.01.21 – Portaria ME nº 424, de 29.12.20
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§ 1º A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja 
preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por 
deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para 
avaliação das referidas condições. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 2º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III 
ou os prazos previstos na alínea “b” do inciso VII, ambos do caput, 
se o óbito do servidor 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)

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.846/19)

PENSÃO POR MORTE

§ 3º 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 “b” do inciso VII do caput, em ato do Ministro de Estado 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na 
comparação com as idades anteriores ao referido 
incremento. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 4º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será 
considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais 
referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do caput.
(Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.846/19)

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
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Filho, a pessoa a ele equiparada, ou o irmão:

• Ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

• Enquanto perdurar a invalidez ou deficiência, caso o pensionista seja
inválido ou pessoa com deficiência.

Cônjuge, companheira ou companheiro:

• Duração de 4 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,
observadas as exceções.

• Duração Variável conforme a idade do pensionista:

a) Se o segurado tiver vertido 18 (dezoito) contribuições mensais e o
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados pelo menos 2 (dois)
anos antes do óbito

b) Se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou
de doença profissional ou do trabalho.

• Enquanto perdurar a invalidez ou deficiência, caso o pensionista seja
inválido ou pessoa com deficiência.

Duração da Pensão por Morte (resumo)

• Lei 13.135/15 (Conversão MP 664/14 - vigência RPPS-União: 01/03/15)

• O benefício cessa conforme a idade do cônjuge, quando comprovado tempo

mínimo de casamento/união estável de 2 anos e 18 contribuições vertidas

pelo segurado instituidor ou quando o óbito do segurado decorrer de

acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho.

Tempo de duração do 

benefício

Idade do cônjuge, companheira ou companheiro 

(majorável de acordo com a variação da 

expectativa de sobrevida ao nascer)

3 anos menos de 21 (vinte e um) anos

6 (seis) anos entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos

10 (dez) anos entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos

15 (quinze) anos entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos

20 (vinte) anos entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) 

anos

Vitalícia 44 (quarenta e quatro) ou mais

Duração da Pensão por Morte (resumo)

• Lei 13.135/15 (Conversão MP 664/14 - vigência RPPS-União: 01/03/15)
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§ 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. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 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. (Redação dada pela 

Lei nº 13.846, de 2019)

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.846/19)

PENSÃO POR MORTE

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.846/19)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13846.htm
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• Lei 8.112/90 – RPPS/União (Após Lei 13.135/15 – vigência 01/03/15)

Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a 
percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um 
cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 
(duas) pensões. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 
2015)

PENSÃO POR MORTE

• ON MPOG/SRH Nº 9, de 05.11.2010

Estabelece orientação aos órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal Civil da

Administração Pública Federal, acerca do
pagamento do benefício de pensão, de que trata a 

Emenda Constitucional nº 41, de 19
de dezembro de 2003, regulamentada pelo
art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de

2004, e o parágrafo único do art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho

de 2005.

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
Legislação e Jurisprudência/MPOG - ON 09-2010 - RPPS-União - Pensão por morte - requisitos-documentação.pdf
Legislação e Jurisprudência/MPOG - ON 09-2010 - RPPS-União - Pensão por morte - requisitos-documentação.pdf
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• ON MPOG/SRH Nº 9, de 05.11.2010

Art. 3º Nas hipóteses em que houver a necessidade de comprovação de 

dependência econômica para fins de concessão de pensão, a unidade 

de recursos humanos competente promoverá a análise de cada caso 

concreto, por meio probatório idôneo e capaz de comprovar a 

veracidade da situação econômica do eventual beneficiário de pensão 

em relação ao instituidor.

Art. 4º Para fins de comprovação do vínculo e da dependência 

econômica do beneficiário deverão ser apresentados no mínimo três dos 

seguintes documentos:

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração de imposto de renda do servidor, em que conste o 

interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias; 

V - declaração especial feita perante Tabelião;

VI - prova de residência no mesmo domicílio;

PENSÃO POR MORTE

• ON MPOG/SRH Nº 9, de 05.11.2010 (art. 4º continuação)

VII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou

comunhão nos atos da vida civil;

VIII - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

IX - conta bancária conjunta;

X - registro em associação de qualquer natureza, no qual conste o nome do

interessado como dependente do servidor;

XI - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XII - apólice de seguro no qual conste o servidor como

titular do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIII - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o

servidor como responsável;

XIV - escritura de compra e venda de imóvel pelo servidor em nome do 

dependente;

XV - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; 

ou

XVI - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a ser comprovado.

Parágrafo único. O auxílio financeiro ou quaisquer outros meios de subsistência

material custeada pelo instituidor não constitui meio de comprovação de 

dependência econômica.
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• União Homoafetiva

Art. 130. De acordo com a Portaria MPS nº 513, de 9 de dezembro de 2010,
publicada no DOU, de 10 de dezembro de 2010, o companheiro ou a
companheira do mesmo sexo de segurado inscrito no RGPS integra o rol dos
dependentes e, desde que comprovada a união estável, concorre, para fins
de pensão por morte e de auxílio-reclusão, com os dependentes
preferenciais de que trata o inciso I do art. 16 da Lei nº 8.213, de 1991, para
óbito ou reclusão ocorridos a partir de 5 de abril de 1991, conforme o
disposto no art. 145 do mesmo diploma legal, revogado pela MP nº 2.187-
13, de 2001.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77 /PRES/INSS, DE 21 DE JANEIRO DE 2015

Estabelece rotinas para agilizar e uniformizar o reconhecimento
de direitos dos segurados e beneficiários da Previdência Social,
com observância dos princípios estabelecidos no art. 37 da
Constituição Federal de 1988.

PENSÃO POR MORTE

• União Homoafetiva

• NOTA INFORMATIVA Nº 84/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP

Possibilidade de concessão de pensão a companheiros

homoafetivos. Cabimento. Para concessão de pensão

previdenciária a companheiros homoafetivos, aplicam-

se as disposições contidas na Orientação Normativa

SRH Nº 9, de 5 de novembro de 2010.

• NOTA INFORMATIVA Nº 114/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP

À concessão de pensão previdenciária a companheiros

homoafetivos aplicam-se as disposições contidas na

Orientação Normativa SRH Nº 9, de 5 de novembro de

2010.

Legislação e Jurisprudência/MPOG - ON 09-2010 - RPPS-União - Pensão por morte - requisitos-documentação.pdf
Legislação e Jurisprudência/MPOG - ON 09-2010 - RPPS-União - Pensão por morte - requisitos-documentação.pdf
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• Súmulas do TCU

• Súmula 284 – 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.

PENSÃO POR MORTE

• Súmulas do STJ

• Súmula 340 – A lei aplicável à

concessão de pensão previdenciária por

morte é aquela vigente na data do óbito

do segurado (DJ 13.08.07).
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• Separação de fato e União Estável

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.

PENSÃO POR MORTE

• Separação de fato e União Estável
(...)

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. 

(...)
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• TCU - Acórdão 8549/2020 Primeira Câmara

(Pedido de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas)

Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação.

Companheiro. Filho.

A existência de filho do instituidor da pensão com a

alegada companheira é apenas um indício, não sendo

suficiente para caracterizar a união estável e habilitar a

companheira como beneficiária da pensão.

PENSÃO POR MORTE

• TCU - Acórdão 8549/2020 Primeira Câmara

(Pedido de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas)

Pessoal. Pensão civil. União estável. Comprovação.

Escritura pública. Justificação judicial.

A escritura pública declaratória de união estável, assim

como a sentença de justificação judicial, por si só, não

é suficiente para comprovar a existência de união

estável para fins de concessão de pensão.
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PENSÃO POR MORTE

• TCU - Acórdão 2970/2020 Plenário (Administrativo, 

Relatora Ministra Ana Arraes)

Pessoal. Pensão civil. Menor sob guarda ou tutela.

Exclusão. Legislação. Marco temporal.

É ilegal a concessão de pensão civil a menor sob guarda

cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à entrada

em vigor da alteração promovida, no art. 217 da Lei

8.112/1990, pela MP 664/2014 (convertida na Lei

13.135/2015), que excluiu essa categoria do rol de

beneficiários da pensão civil.

PENSÃO POR MORTE

•TCU - ACÓRDÃO 6283/2014 PRIMEIRA CÂMARA

Pensão civil. Genitor. Requisitos. A pensão

regularmente concedida a cônjuge ou companheiro

exclui, automaticamente e em caráter definitivo, os

genitores do instituidor. O falecimento do cônjuge ou

companheiro, na condição de pensionista, não

produz efeitos favoráveis aos pais do instituidor,

uma vez que os requisitos para percepção do benefício

devem ser preenchidos pelos interessados no

momento da ocorrência do fato gerador da pensão.
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PENSÃO POR MORTE

•Acórdão 7611/2021 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator 
Ministro Aroldo Cedraz)

Pessoal. Pensão civil. Genitor. Dependência econômica.

A não comprovação da dependência econômica de um dos

genitores em relação ao servidor falecido impede a

caracterização da dependência econômica do outro, se

casados, mesmo que este não possua renda, afastando a

possibilidade de concessão de pensão civil a qualquer dos

genitores (art. 217, inciso V, da Lei 8.112/1990), pois um

cônjuge não pode ser dependente econômico do outro e do

filho ao mesmo tempo.

PENSÃO POR MORTE

•TCU - ACÓRDÃO 6299/2014 PRIMEIRA CÂMARA

Pensão civil. Beneficiário inválido. Laudo pericial.

A pensão a beneficiário na condição de inválido

tem como requisito essencial para a regularidade da

concessão a existência de laudo pericial emitido por

junta médica oficial que ateste a invalidez

e sua preexistência ao momento do

óbito do instituidor.
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PENSÃO POR MORTE – Estados/DF/Municípios

CR/88 (com a redação conferida pela EC nº 103/2019)

Art. 40 .........................................................................................................

§ 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.

EC nº 103/2019

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.

IX – DAS PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS

(...)

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

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

EC 103/2019 – Pensão por Morte
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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.

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:

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

EC 103/2019 – Pensão por Morte

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 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.

RPPS Estados/DF/Municípios

Nota Técnica SEI nº 12.212/ME (22.11.2019)

EC 103/2019 – Pensão por Morte



201

Objetivo da Apresentação

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Acumulação de Benefícios

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência

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 decorrentes das atividades militares de que tratam 
os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou

EC 103/2019 – Acumulação de Benefícios – CF, art. 40, §6º, 

c/c art. 24 da EC (Disposições Transitórias)



202

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 - de aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral 
de Previdência Social ou de regime próprio de previdência 
social com pensões decorrentes das atividades militares de 
que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.

EC 103/2019 – Acumulação de Benefícios – CF, art. 40, §6º, 

c/c art. 24 da EC (Disposições Transitórias)

§ 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 - sessenta por cento do valor que exceder um salário-mínimo, 
até o limite de dois salários mínimos;
II - quarenta por cento do valor que exceder dois salários 
mínimos, até o limite de três salários mínimos;
III - vinte por cento do valor que exceder três salários mínimos, 
até o limite de quatro salários mínimos; e
IV - dez por cento do valor que exceder quatro salários mínimos.

EC 103/2019 – Acumulação de Benefícios – CF, art. 40, §6º, 

c/c art. 24 da EC (Disposições Transitórias)
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•Não pode acumular: mais de uma pensão deixada por cônjuge/companheiro no mesmo  
regime, salvo, no RPPS, as decorrentes de cargos acumuláveis.

•Pode acumular, mas se aplica a redução por faixas: (1) Pensão de cônjuge/companheiro de  um 
regime com pensão de outro regime ou militar; (2) Pensão de cônjuge/ companheiro  de um 
regime + aposentadoria RGPS/RPPS/inatividade militar; (3) Pensão militar + aposentadoria
RGPS/RPPS

•É permitida acumulação: (1) direito adquirido; (2) aposentadoria de um regime com
aposentadoria de outro regime/inatividade militar.

Limitação de acumulação de benefícios

(cônjuges e companheiros)

Acumulação deBenefícios

É permitida a acumulaçãode  

diferentes tipos e regimes  

Ex.: pensão eaposentadoria;  

RPPS eRGPS

Regra deAcumulação  

deBenefícios

100%do benefício de maior valor

+ % dos demais benefícios →

Acima de 4 SM 10%

Entre 3 e 4 SM 20%

Entre 2 e 3SM 40%

Entre 1 e 2SM 60%

Até1SM
100%

ANTERIOR ATUAL

• Aposentadoria do servidor: R$ 9.000

• Pensão deixada pelo cônjuge: R$ 5.000

• Valores que serão recebidos:

✓ 100% da aposentadoria de R$ 9.000 (benefício de maior valor) 

✓ Com relação à pensão de R$ 5.000:

1º Exemplo de acumulação:

EC 103/2019 – Acumulação de Benefícios – CF, art. 40, §6º, 

c/c art. 24 da EC (Disposições Transitórias)

Em R$

Proventos/Pensão
Percentual a 

Receber
Valor a Receber

De 0,01 até 1.100,00 1.100,00 100% 1.100,00

De 1.100,01 até 2.200,00 1.100,00 60% 660,00

De 2.200,01 até 3.300,00 1.100,00 40% 440,00

De 3.300,01 até 4.400,00 1.100,00 20% 220,00

A partir de 4.400,01 --- --- 600,00 10% 60,00

5.000,00 2.480,00

Faixas de Proventos/Pensão
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• Aposentadoria do servidor: R$ 1.100 (SM)

• Pensão deixada pelo cônjuge: R$ 5.000

• Valores que serão recebidos:

✓ 100% da pensão de R$ 5.000 (benefício de maior valor) 

✓ Com relação à aposentadoria de R$ 1.100:

2º Exemplo de acumulação:

EC 103/2019 – Acumulação de Benefícios – CF, art. 40, §6º, 

c/c art. 24 da EC (Disposições Transitórias)

Em R$

Proventos/Pensão
Percentual a 

Receber
Valor a Receber

De 0,01 até 1.100,00 1.100,00 100% 1.100,00

De 1.100,01 até 2.200,00 60% 0,00

De 2.200,01 até 3.300,00 40% 0,00

De 3.300,01 até 4.400,00 20% 0,00

A partir de 4.400,01 --- --- 10% 0,00

1.100,00 1.100,00

Faixas de Proventos/Pensão

• Aposentadoria do servidor: R$ 7.000

• Pensão deixada pelo cônjuge no RPPS: R$ 6.000

• Pensão deixada pelo cônjuge no RGPS: R$ 2.000

• Valores que serão recebidos:

✓ 100% da aposentadoria de R$ 7.000 (benefício de maior valor)

✓ Com relação à pensão de R$ 6.000:

3º Exemplo de acumulação:

EC 103/2019 – Acumulação de Benefícios – CF, art. 40, §6º, 

c/c art. 24 da EC (Disposições Transitórias)

Em R$

Proventos/Pensão
Percentual a 

Receber
Valor a Receber

De 0,01 até 1.100,00 1.100,00 100% 1.100,00

De 1.100,01 até 2.200,00 1.100,00 60% 660,00

De 2.200,01 até 3.300,00 1.100,00 40% 440,00

De 3.300,01 até 4.400,00 1.100,00 20% 220,00

A partir de 4.400,01 --- --- 1.600,00 10% 160,00

6.000,00 2.580,00

Faixas de Proventos/Pensão
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✓ Com relação à pensão de R$ 2.000:

3º Exemplo de acumulação (continuação):

EC 103/2019 – Acumulação de Benefícios – CF, art. 40, §6º, 

c/c art. 24 da EC (Disposições Transitórias)

Total a ser recebido = 7.000 + 2.580 + 1.640 = R$ 11.220

Em R$

Proventos/Pensão
Percentual a 

Receber
Valor a Receber

De 0,01 até 1.100,00 1.100,00 100% 1.100,00

De 1.100,01 até 2.200,00 900,00 60% 540,00

De 2.200,01 até 3.300,00 40% 0,00

De 3.300,01 até 4.400,00 20% 0,00

A partir de 4.400,01 --- --- 10% 0,00

2.000,00 1.640,00

Faixas de Proventos/Pensão

§ 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.

EC 103/2019 – Acumulação de Benefícios – CF, art. 40, §6º, 

c/c art. 24 da EC (Disposições Transitórias)
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Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

........................................
38. De início, deve ser registrado que essas condições para
acumulação de benefícios se aplicam ainda que os entes não
tenham efetuado reforma na legislação do RPPS de seus
servidores e continuem a aplicar, no caso de pensão por morte,
o art. 2º da Lei nº 10.887, de 2004, e as demais normas
previdenciárias anteriores à EC nº 103, pois o art. 24 tem efeito
imediato para todos os entes da federação.

39. ..................................
Segundo os §§ 1º e 2º do art. 24 da EC nº 103, de 2019, será
admitida a acumulação de benefícios nas hipóteses a seguir,
mas apenas um deles será recebido integralmente:

Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

a) pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do
RPPS com pensão por morte concedida pelo RGPS ou por outro RPPS;

b) pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do
RPPS ou do RGPS com pensões decorrentes das atividades militares de
que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;

c) pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do
RPPS com aposentadoria concedida por RGPS ou RPPS;

d) pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do
RPPS ou do RGPS com proventos de inatividade decorrentes das
atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição
Federal;

e) pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts.
42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no
âmbito de RPPS ou do RGPS.
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Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

40. Ocorrida uma das hipóteses de acumulações permitidas, é assegurada a
percepção do valor integral do benefício mais vantajoso (por opção do
beneficiário que poderá ser revista a qualquer tempo) e de uma parte de
cada um dos demais. Os valores dos benefícios com redução serão
apurados de acordo com as faixas estabelecidas nos termos dos incisos do §
2º do art. 24, que têm como referência o salário-mínimo.

41. Outro questionamento frequente é se a aplicação dessas faixas deve
ocorrer sobre o valor integral da pensão ou sobre a cota-parte. A respeito,
deve-se esclarecer que acumulação de benefícios é uma situação
personalíssima e não do conjunto de beneficiários. Demais disso, a
aplicação da regra é momentânea, devendo ser reavaliada a cada
pagamento. Significa que os redutores do art. 24 da EC nº 103, de 2019,
devem ser aplicados mensalmente sobre a cota-parte de cada beneficiário
que é o valor individual que esse efetivamente receberia e não sobre o
valor total da pensão.

Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

42. Portanto, para a realização do crédito a que faz jus cada
beneficiário, deve-se verificar mensalmente a existência de
acumulação conforme art. 24 da EC nº 103, de 2019, para a
aplicação das faixas previstas no § 2º do mesmo artigo. Observa-se
ainda que o redutor do benefício por acumulação não afeta o
valor bruto da cota-parte. Trata-se de desconto mensal do
quantum que seria devido caso não houvesse essa restrição,
devendo ambos os valores serem identificados claramente na
folha de pagamento. Por isso, ainda que haja acumulação, o valor
da cota-parte da pensão (ou de qualquer benefício acumulado)
deve constar por inteiro na folha de pagamento e no comprovante
de rendimentos, juntamente com o valor descontado como
redutor, discriminados e identificados para transparência do
procedimento e eventual revisão.
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Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

43. Essas medidas são importantes pois a condição pessoal de cada
beneficiário pode variar de uma competência para outra, em razão da perda
do direito a algum benefício ou mudança da opção pelo qual será recebido
integralmente, conforme §§ 2º e 3º do art. 24. Em outras palavras, não há
um corte definitivo no valor da cota da pensão ou provento relativo à
aplicação do art. 24 da EC nº 103, de 2019, pois esse dispositivo não trata
de regra de cálculo, mas de condições para efetiva percepção de benefícios.

44. Inclusive, para a aplicação dessas regras, o valor a ser percebido do
benefício reduzido irá mudar quando houver aumento do salário-mínimo,
parâmetro que afeta os valores das faixas para cálculo da parcela de
redução. O valor da pensão por morte também sofrerá variação por
reajustamento, revisão ou recálculo da cota-parte em razão da perda de
qualidade de algum beneficiário ou mesmo por habilitação tardia. São
várias as hipóteses de mudanças no valor que deverá ser efetivamente
creditado como cota-parte da pensão por morte.

Nota Informativa SEI nº 33.521/2020/ME (de 16/12/2020)

Assunto: ANÁLISE DAS REGRAS DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE, 

CONFORME EC n° 103/2019, E DE ACUMULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO COM 

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

45. Ressalta-se que as regras do art. 24 da EC nº 103, de 2019, não
se aplicam somente se o direito à percepção de cada um dos
benefícios acumulados, nos termos da Constituição Federal,
houver sido adquirido antes da publicação dessa Emenda, em 13
de novembro de 2019, ainda que a concessão tenha sido posterior
a essa data. Reitera-se que, conforme Nota Técnica SEI nº
12212/2019-CONOR/CGNAL/SRPPS/SPREV/SEPRT/ME, de
22/11/2019, esse artigo contém normas de eficácia plena e
aplicabilidade imediata, devendo ser obedecidos
independentemente de qualquer previsão legislativa de âmbito
local a respeito e ainda que o ente federativo não tenha efetuado
alteração legislativa nos benefícios dos RPPS de seus servidores
depois da EC nº 103, de 2019.
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EC 103/2019 – Acumulação de Benefícios – CF, art. 40, §6º, 

c/c art. 24 da EC (Disposições Transitórias)

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO de 06/04/2020
Órgão: Ministério da Economia/Instituto Nacional do Seguro Social/Presidência

PORTARIA Nº 450, DE 3 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre as alterações constantes na Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e na 
Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019.

................................................................................................................................................................
Art. 60. Verificada uma das hipóteses do art. 59, conforme o § 2º do art. 24 da EC nº 103, de 2019, 
será mantido o valor integral do benefício mais vantajoso e, para os demais benefícios, é garantido 
o valor de um salário mínimo e, caso supere esse valor, será acrescido de:
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.

Parágrafo único. Quando houver mais de um dependente no mesmo benefício, o valor 
da pensão por morte a ser considerado em caso de acumulação é o referente somente 
à cota parte a que o cônjuge ou companheiro, ex-cônjuge ou ex-companheiro, faz jus.

Objetivo da Apresentação

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Contribuição Previdenciária

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência
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EC 103/2019

RPPS – Contribuição Previdenciária

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 do
benefício recebido.

§ 1º-A A contribuição ordinária dos aposentados e
pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos
de aposentadoria e de pensões que superem o salário
mínimo quando houver deficit atuarial.

EC 103/2019

RPPS – Contribuição Previdenciária

§ 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.
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RPPS da União - EC 103/2019

Contribuição Previdenciária dos Servidores  – art. 11

De acordo 
com a 

Portaria 
SEPRT/ME 
nº 636, de 
13.01.21

RPPS da União - EC 103/2019

Contribuição Previdenciária dos Servidores  – art. 11

Com 
valor a 
deduzir
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RPPS da União - EC 103/2019

Contribuição Previdenciária dos Servidores  – art. 11

lAlíquota efetivaí

RPPS da União - EC 103/2019

Contribuição Previdenciária dos Servidores  – art. 11

lAlíquota efetivaí
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RPPS da União - EC 103/2019

Contribuição Previdenciária dos Servidores  – art. 11

lAlíquota efetivaí

RPPS da União - EC 103/2019

Contribuição Previdenciária dos Servidores  – art. 11

lAlíquota efetiva (incidente sobre o 

montante que excede o LMRGPS)

Antes da EC 103/2019:

Proventos Alíquota (%)
Contribuição 

Previdenciária

30.000,00 11 2.592,31

A partir de 01/2021:

Proventos Alíquota (%)
Contribuição 

Previdenciária

De 0,01 até 1.100,00 --- 0,0 ---

De 1.100,01 até 2.203,48 --- 0,0 ---

De 2.203,49 até 3.305,22 --- 0,0 ---

De 3.305,23 até 6.433,57 --- 0,0 ---

De 6.433,58 até 11.017,42 4.583,85 14,5 664,66

De 11.017,43 até 22.034,83 11.017,41 16,5 1.817,87

De 22.034,84 até 42.967,92 7.965,17 19,0 1.513,38

A partir de 42.967,93 --- --- --- 22,0 ---

23.566,43 17,0 3.995,91

Proventos do Aposentado (em R$)

30.000,00 

Faixas de Proventos
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RPPS da União - EC 103/2019

Contribuição Previdenciária dos Servidores  – art. 11

Vídeo com Instruções sobre a
Contribuição Previdenciária

RPPS dos Estados/DF/Municípios - EC 103/2019 –

Contribuição Previdenciária dos Servidores (art. 9º)

§ 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 déficit 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.
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RPPS - EC 103/2019

Revogações

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. 

RPPS União/Estados/DF/Municípios - EC 103/2019 –

Vigência

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entrará 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.
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Objetivo da Apresentação

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência

EC 103/2019 – Previdência Complementar (CF, art. 40)

Obrigatoriedade de instituição da Previdência Complementar

§ 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.
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EC 103/2019 – Previdência Complementar (CF, art. 40)

Entidade Gestora

§ 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.
.................................................................................

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.

EC 103/2019 – Previdência Complementar

Entidade Gestora
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Art. 9º (...)

§ 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 dois 
anos da data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional.

EC 103/2019 – Previdência Complementar (art. 9º)

Prazo de 02 anos para instituição da Previdência Complementar

Plano Financeiro

Características

Regime 
Financeiro 

de 
repartição 

simples 
(regime de 

caixa)

Benefício 
definido

O Ente 
Federativo 

aporta 
mensalmente
recursos para 

garantir o 
pagamento 

da folha 
(cobertura 
do déficit 

financeiro)

Plano Previdenciário

Características

Regime 
Financeiro de 
Capitalização 

(coletiva)

Benefício 
definido  

(média das 
remunerações) 

limitado ao 
teto do RGPS 
(se instituído 

o RPC) 

O Ente 
Federativo 
responde 

por eventual 
insuficiência 

financeira

Previdência dos Servidores
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Previdência Complementar

Características

Regime 
Financeiro de 
Capitalização 

(individual)

Contribuição 
definida  (valor 

do benefício 
gerado pelas 
contribuições 
previdenciárias

+ 

rentabilidade)

Não há 
insuficiência 
financeira. 

O Ente 
responde 

apenas por 
suas 

contribuições

Previdência dos Servidores

ADI´s Referentes à EC 103/2019

Direito Adquirido

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência
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EC nº 103/2019
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/ADI´s EC 103-2019/ADI 6254 - art. 149 CF e arts. 9º, 11, 25, § 3º e 26 EC 103 - ANADEP.pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

ADI´s EC 103-2019/ADI 6255 - art. 149 CF e 9º e 11 da EC 103 - ANAMATRA.pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

ADI´s EC 103-2019/ADI 6256 - arts.  25, § 3º - Tempo RGPS sem contribuição (ANAMATRA).pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

ADI´s EC 103-2019/ADI 6258 - art. 149 CF - AJUFE.pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

ADI´s EC 103-2019/ADI 6271 - art.  25, § 3º - Tempo RGPS sem contribuição (ANFIP) e outros arts..pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

ADI´s EC 103-2019/ADI 6279 - arts. 1º, 19, 20 e 26 (PT).pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

ADI´s EC 103-2019/ADI 6289- arts.  25, § 3º - Tempo RGPS sem contribuição (AJUFE).pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

ADI´s EC 103-2019/ADI 6309- arts. 19, 25 e 26 (CNTI).pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/ADI´s EC 103-2019/ADI 6367- art. 149 CF e arts. 4º, 11, 19, 23, 26 e 35 EC 103 - UNAFISCO.pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

ADI´s EC 103-2019/ADI 6384 - art. 26 - Proventos Incapacidade Pernamente (ADPF).pdf
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Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI

Resumo – Regras e Reajustamento

Jurisprudência – TCU e STF

Aposentadoria – Regra Geral

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência

ADI´s EC 103-2019/ADI 6385 - art. 23 - Pensão por Morte (ADPF).pdf
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EC nº 103/2019

Jurisprudência do TCU

Acórdão 7059/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria,
Relator Ministro Benjamin Zymler)

Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Junta
médica. Readaptação de pessoal.

Em matéria de aposentadoria, a competência da junta
médica está limitada à apuração da situação de invalidez do
caso submetido à sua apreciação, não cabendo a ela, e sim
ao gestor, avaliar a possibilidade jurídica de readaptação,
observadas as avaliações médicas quanto à saúde do
servidor.

Jurisprudência do STF

Quinta-feira, 27 de agosto de 2020

Aposentadoria de servidor: tempo mínimo no cargo em carreiras
escalonadas é contado a partir do ingresso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, para as
carreiras escalonadas, o prazo mínimo de cinco anos para que um
servidor público se aposente com os proventos integrais do cargo
que estiver ocupando deve ser contado a partir do efetivo ingresso
na carreira. Ainda de acordo com a decisão, a restrição, instituída
pela Emenda Constitucional (EC) 20/1998 (artigo 8º, inciso II), é
aplicável somente aos servidores que, na data da sua publicação,
ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria.

A decisão, por maioria de votos, foi proferida no Recurso
Extraordinário (RE) 662423, com repercussão geral (Tema 578), na
sessão virtual encerrada em 21/8 e vai orientar a resolução de 586
processos semelhantes sobrestados em outras instâncias.
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Resumo – Regras e Reajustamento

Resumo – Regras e Reajustamento

Resumo – Regras e Reajustamento

Aposentadoria – Regra de 
Transição

Abono de Permanência

Pensão por Morte

Previdência Complementar

EC 103/2019
Reforma da Previdência

Resumo
REAJUSTAMENTO

de Aposentadorias e Pensões
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Reajustamento de APOSENTADORIAS e PENSÕES

Situações após as EC 41/03, 47/05, 70/12 e 103/19

▪ PARIDADE

• Aqueles que já eram aposentados e pensionistas quando da
publicação da EC 41/03

• Aqueles que fizerem uso do Direito Adquirido para regras que
assegurem a paridade

• Aposentados pelas Regras de Transição dos arts. 6º e 6º-A da
EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05

• As pensões derivadas das aposentadorias concedidas com
fundamento no art. 6º-A da EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05
(com fato gerador ocorrido até a publicação da EC 103/19 para
o RPPS-União)

• Aposentados pelas Regras de Transição dos arts. 4º e 20 da
EC 103/19, que atenderem aos requisitos exigidos para a
obtenção da paridade.

• Aposentados pela Regra de Transição do art. 5º da EC 103/19
(Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria–Geral da União).

Resumo
Regras de Cálculo de PENSÃO por Morte
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• Base: proventos/remuneração

• Reajustamento: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

Pensão por Morte
União/Estados/DF/Municípios – Antes da EC 103/19

CF, art. 40, § 5º CF, art. 40, § 7º

• Base: proventos/proventos a 

que teria direito

• Reajustamento: paridade

CF, art. 40, § 7º

• Base: proventos/remuneração

(integralidade até LMRGPS)

• Reajustamento: inflação

• Base: proventos/remuneração

• Reajustamento: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

Pensão por Morte
Estados/DF/Municípios – Após a EC 103/19

CF, art. 40, § 5º CF, art. 40, § 7º

• Base: proventos/proventos a 

que teria direito

• Reajustamento: paridade

CF, art. 40, § 7º

• Base: proventos/remuneração

(integralidade até LMRGPS)

• Reajustamento: inflação
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• Base: proventos/proventos

a que teria direito por   

incapacidade 

permanente para o 

trabalho

(sistema de cotas)

• Reajustamento: inflação

• Base: proventos/remuneração

• Reajustamento: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

Pensão por Morte

União – Após a EC 103/19

CF, art. 40, § 5º CF, art. 40, § 7º

• Base: proventos/proventos a 

que teria direito

• Reajustamento: paridade

CF, art. 40, § 7º

• Base: proventos/remuneração
(integralidade até LMRGPS)

• Reajustamento: inflação

13/11/19

EC 103/19

CF, art. 40, § 7º

Resumo
Regras de APOSENTADORIA

Voluntária Comum
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• 30/35 anos de serviço

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. no serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: média

• Reajustamento: inflação

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: média

• Redutor de 3,5% ou 5% por 

ano antecipado aos 55/60

• Reajustamento: inflação

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 20 anos e.e. no serviço público

• 10 anos na carreira

• 5 anos e.e. no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

EC 47/05

• Idade + TC = Fórmula 

85/95

• 25 anos e.e. serv. público

• 15 anos na carreira

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

Aposentadoria Voluntária do Servidor Público
União/Estados/DF/Municípios – Antes da EC 103/19

art. 8º
art. 2º

art. 6º

art. 3º

CF, art. 40 CF, art. 40 CF, art. 40

• 30/35 anos de serviço

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. no serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: média

• Reajustamento: inflação

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: média

• Redutor de 3,5% ou 5% por 

ano antecipado aos 55/60

• Reajustamento: inflação

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 20 anos e.e. no serviço público

• 10 anos na carreira

• 5 anos e.e. no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

EC 47/05

• Idade + TC = Fórmula 

85/95

• 25 anos e.e. serv. público

• 15 anos na carreira

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

art. 8º
art. 2º

art. 6º

art. 3º

CF, art. 40 CF, art. 40 CF, art. 40

Aposentadoria Voluntária do Servidor Público

Estados/DF/Municípios – Após a EC 103/19
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Aposentadoria Voluntária do Servidor Público

União – Após a EC 103/19

13/11/19

EC 103/19

• 62/65 anos de idade

• 25/25 contribuição

• 10 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: média

• Reajustamento: inflação

• 56/61 (57/62) anos de idade

• 30/35 anos contribuição

• 20 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Somatório 86/96 (100/105)

• Base: remuneração/média

• Reajust.: paridade/inflação

• 57/60 anos de idade

• 30/35 contribuição

• 20 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Pedágio 100%

• Base: remuneração/média

• Reajust.: paridade/inflação

EC 47/05
• Idade + TC = Fórmula 85/95

• 25 anos e.e. serviço púb.

• 15 anos na carreira

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 30/35 anos de serviço

• Base: remuneração

• Reajust.: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

• 55/60 anos de idade

• 30/35 contribuição

• 10 anos e.e. serviço púb.

• 5 anos no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

• 55/60 anos de idade

• 30/35 contribuição

• 10 anos e.e. no serviço público

• 5 anos no cargo

• Base: média

• Reajustamento: inflação

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: remuneração

• Reajust.: paridade

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base: média

• Redutor de 3,5% ou 5% por 

ano antecipado aos 55/60

• Reajustamento: inflação

• 55/60 anos de idade

• 30/35 contribuição

• 20 anos e.e. no serviço público

• 10 anos na carreira

• 5 anos e.e. no cargo

• Base: remuneração

• Reajustamento: paridade

art. 8º
art. 2º

art. 6º

art. 3º

CF, art. 40 CF, art. 40 CF, art. 40

art. 4º

art. 20

CF. art. 40

Material para Consulta

• Módulo 3 – EC´s nºs 41/03, 47/05, 70/12 e 88/15

• Módulo 4 – EC nº 20/98

• Módulo 5 – Redação Original da CF/88

PREVIDÊNCIA 

DO SERVIDOR PÚBLICO
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MÓDULO 3

As Emendas Constitucionais 

nºs 41/03, 47/05, 70/12 e 88/15

PREVIDÊNCIA 

DO SERVIDOR PÚBLICO

2ª REFORMA DA PREVIDÊNCIA

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

Nº 41, de 19/12/2003

(DOU 31/12/2003)

Nº 47, de 05/07/2005

(DOU 06/07/2005, com efeitos retroativos à data 
de publicação da EC 41/03)

Nº 70, de 29/03/2012

(DOU 30/03/2012, acresce art. 6º-A à EC 41/03, 
com efeitos a partir da promulgação)

Nº 88, de 07/05/2015

(DOU 08/05/2015)
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REGULAMENTAÇÃO

• MP 167, de 19/02/04 (DOU 20/02/04), convertida 

na Lei nº 10.887, de 18/06/04

• ON MPS/SPS nº 02, de 31/03/09

(DOU 02/04/09), que revoga a ON 01, de

23/01/07, que havia revogado a ON 03, de

12/08/04.

REGULAMENTAÇÃO (cont.)

• Portaria MPS 204, de 10/07/08 – emissão do CRP

• Portaria MPS 402, de 10/12/08 – disciplina os

parâmetros e as diretrizes para organização e

funcionamento dos RPPS, em cumprimento das

Leis 9.717/98 e 10.887/04 (arts. 1º, 2º e 15)

(revoga a Portaria MPAS 4.992/99)

• Portaria MF 464, de 19/11/18 – normas de atuária

aplicáveis aos RPPS
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Direito constituído

Expectativa de direito 

Futuros servidores

Regra do direito 

adquirido

Regras de 

transição

Regra geral
(Regra permanente)
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REGRA DO DIREITO 
ADQUIRIDO

DIREITO ADQUIRIDO (EC N.º 41/03)

Art. 3º. É assegurada a concessão , a qualquer

tempo, de aposentadoria aos servidores públicos,

bem como pensão aos seus dependentes, que,

até a data da publicação desta Emenda, tenham

cumprido todos os requisitos para a obtenção

desses benefícios, com base nos critérios da

legislação então vigente.
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DIREITO ADQUIRIDO (EC N.º 41/03)

§ 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.

ABONO DE PERMANÊNCIA (EC N.º 41/03)

O servidor 

pode se 

aposentar?

O servidor 

pode se 

aposentar?

A regra 

prevê a 

concessão 

do Abono?

A regra 

prevê a 

concessão 

do Abono?

Abono de 

Permanência

Abono de 

Permanência

Sem Abono de 

Permanência

Sem Abono de 

Permanência

Sem Abono de 

Permanência

Sem Abono de 

Permanência

SIM

SIM NÃO

NÃO
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ISENÇÃO (EC 20/98)

X 

ABONO DE PERMANÊNCIA (EC 41/03)

Código Descrição Ref. Vantagens Descontos

200 Vencimento 1.400,00

203 Quinquênios 1,00 70,00

267 Gratificação 600,00

397 Contr. Prev. 11,00 227,70

TOTAL 2.070,00

LÍQUIDO 1.842,30

Código Descrição Ref. Vantagens Descontos

200 Vencimento 1.400,00

203 Quinquênios 1,00 70,00

267 Gratificação 600,00

397 Contr. Prev 11,00 227,70

97 Abono Perm. 227,70

TOTAL 2.297,70

LÍQUIDO 2.070,00

Demonstrativo de Pagamento (em R$)Exemplo 1
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Código Descrição Ref. Vantagens Descontos

200 Vencimento 1.400,00

203 Quinquênios 1,00 70,00

267 Gratificação 600,00

397 Contr. Prev 0,00 0,00

TOTAL 2.070,00

LÍQUIDO 2.070,00

Código Descrição Ref. Vantagens Descontos

200 Vencimento 1.400,00

203 Quinquênios 1,00 70,00

267 Gratificação 600,00

397 Contr. Prev. 11,00 227,70

97 Abono Perm. 227,70

TOTAL 2.297,70

LÍQUIDO 2.070,00

Demonstrativo de Pagamento (isenção x abono permanência)Exemplo 2

Demonstrativo de Pagamento (em R$) 

(IRPF: alíquota 7,5% e parcela a deduzir de R$ 142,80)
Exemplo 3

Código Descrição Ref. Vantagens Descontos

200 Vencimento 1.400,00

203 Quinquênios 1,00 70,00

267 Gratificação 600,00

397 Contr. Prev. 0,00 0,00

370 IRPF 7,50 12,45

TOTAL 2.070,00

LÍQUIDO 2.057,55

Código Descrição Ref. Vantagens Descontos

200 Vencimento 1.400,00

203 Quinquênios 1,00 70,00

267 Gratificação 600,00

397 Contr. Prev. 11,00 227,70

97 Abono Perm. 227,70

370 IRPF 7,50 12,45

TOTAL 2.297,70

LÍQUIDO 2.057,55

Legislação e Jurisprudência/STJ - Incide IR sobre Abono Permanência - decisão 0ut-2010.doc
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Regime de Tributação PROGRESSIVO

Validade Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR 

(R$)

VIGÊNCIA

A PARTIR DE

01.04.2015

Até 1.903,98 - -

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13

Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Dedução por dependente: R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

STJ: Incidência do IRPF

Notícias 

DECISÃO  

28/06/201614:14 

IR sobre abono de permanência só vale a partir 
do julgamento de repetitivo  

Por maioria de votos, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu que a incidência de Imposto de Renda (IR) sobre o abono de 

permanência só pode ser aplicada a partir de 2010, data do julgamento de 

recurso repetitivo que firmou tese sobre a legalidade da cobrança. 

O abono de permanência é devido ao servidor que, tendo completado as 

exigências para a aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade 

até que complete as exigências para a aposentadoria compulsória. 

Mudança jurisprudencial 

Até 2010, o entendimento do STJ era pela não incidência de IR sobre o abono. 

A mudança jurisprudencial ocorreu no julgamento do Recurso Especial 

1.192.556, sob o rito dos recursos repetitivos. A partir da apreciação desse 

recurso, o STJ passou a admitir a incidência do tributo sobre o abono. 

No caso apreciado, os autores moveram ação para suspender o desconto de IR 

sobre o abono de permanência, assim como a devolução dos valores retidos, a 

partir de 2004, data na qual optaram por permanecer em atividade. O Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região (TRF2) acolheu o pedido. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/medida-provisoria-670-2015.htm
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STJ: Incidência do IRPF

Irretroatividade

A Fazenda Nacional recorreu ao STJ. O relator, ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, votou pela legalidade da cobrança, mas apenas a 

partir de 2010, ressalvada a prescrição quinquenal. Segundo ele, a 

alteração jurisprudencial não poderia resultar em oneração ou 

agravamento ao contribuinte e alcançar fatos geradores pretéritos.

“Essa orientação se apoia na tradicional e sempre atual garantia 

individual de proibição da retroatividade de atos oficiais (ou estatais) 

veiculadores de encargos ou ônus: sem esse limite, a atividade 

estatal tributária ficaria à solta para estabelecer exigências retro-

operantes, desestabilizando o planejamento e a segurança das 

pessoas”, concluiu o relator.

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1596978

Do Abono de Permanência

• Art. 86, §2º - a concessão do abono de

permanência com base em uma

determinada regra não vincula a futura

aposentadoria àquela regra

• §4º – é devido a partir do cumprimento

dos requisitos para sua obtenção, mediante

opção expressa pela permanência em

atividade

Orientação Normativa MPS/SPS 02/09
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Do Abono de Permanência

Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, por meio do PARECER Nº 0529-

3.10/2013/ACS/CONJUR-MP/CGU/AGU, aprovado por 

Despacho do Consultor Jurídico/MP, se manifestou nestes 

termos: 

[...]  

30. Acerca da incidência da prescrição quinquenal ao 

benefício do abono de permanência, cumpre apontar 

que há manifestação anterior desta CONJUR/MP 

(Despacho do Coordenador Geral no PARECER Nº 0183 – 

3.10/2012/RA/CONJUR-MP/CGU/AGU), no seguinte 

sentido:  

[...]  

Do Abono de Permanência

31. Como se verifica na transcrição acima, já foi 

consolidado nesta Consultoria o entendimento de que a 

ausência de necessidade de qualquer provocação por 

parte do servidor para que seja efetivado o seu direito ao 

recebimento do abono de permanência não interfere na 

aplicação do instituto da prescrição. 

32. Como bem exposto no r. Despacho transcrito acima, o 

fato do abono de permanência nascer automaticamente 

com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria 

voluntária somada a continuidade do exercício de suas 

funções laborais acarreta na não aplicação de qualquer 

prazo decadencial, uma vez que não havendo 

necessidade de requerimento não é possível falar em  
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Do Abono de Permanência

decadência do mesmo. Não obstante, tal fato não 

interfere na incidência do instituto da prescrição, até 

porque a prescrição depende tão-somente do elemento 

temporal para extinguir a pretensão do credor, sendo 

absolutamente irrelevante, para tanto, o mérito da 

demanda.  

33. Tendo em vista o entendimento consolidado nesta 

CONJUR/MP acerca da irrelevância da ausência de 

necessidade de requerimento para a concessão do abono 

de permanência no que tange a incidência do instituto de 

prescrição, constata-se que somente devem ser 

efetivamente pagas pela Administração Pública as 

parcelas dentro do limite temporal de 5 (cinco) anos, 

contados da data do requerimento administrativo.  

[...] 
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CF APÓS a EC Nº 41/03

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.

CF APÓS a EC Nº 41/03

Art. 40, § 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:
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CF APÓS a EC Nº 41/03

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;

Exemplos

União: Lei 8.112/90, art. 186, §1º 

PE: LCE 28/00, art. 34, §5º

Vide regra de transição da EC 70/2012

Nota Técnica 02/2012 do MPS

ON MPS/SPS 01/2012

CF APÓS a EC Nº 41/03
Notícias STF

Quinta-feira, 21 de agosto de 2014

Aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige especificação da doença em lei

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, decidiu que o direito 
à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, pressupõe que a doença esteja 
especificada em lei. O entendimento foi firmado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 
656860, de relatoria do ministro Teori Zavascki.

Na ação, o Estado de Mato Grosso (MT) questiona acórdão do Tribunal de Justiça (TJ-MT) que, 
em mandado de segurança preventivo, assentou que uma servidora teria direito a 
aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, por ser portadora de doença grave e 
incurável, mesmo que a doença não esteja especificada em lei. O TJ-MT reconheceu que “o rol 
das doenças graves, contagiosas ou incuráveis previsto no artigo 213, 1º, da Lei Complementar 
4/1990 (estadual), é meramente exemplificativo”.

O estado alega que a decisão do TJ-MT viola a Constituição Federal (CF) em seu artigo 40, 
parágrafo 1º, inciso I, que apresenta as possibilidades de regime de previdência para servidores 
da União, estados e municípios. “A doença a qual a recorrida é portadora não está inserida no 
rol taxativo da legislação de regência apta a deferir a aposentadoria integral”, alega.
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CF APÓS a EC Nº 41/03
Amicus curiae
A União, admitida como amicus curiae, se manifestou por meio da Advocacia Geral da 
União pelo provimento do recurso. Por outro lado, entidades de classe defendem o 
entendimento de não ser taxativo o rol de doenças incuráveis previsto nas legislações que 
regulamentam o artigo 40 da CF.

Voto do relator
O ministro Teori Zavascki votou pelo provimento do recurso, seguindo jurisprudência 
da Corte em relação ao tema. Segundo o relator, o inciso I, do parágrafo 1º, do artigo 40, 
afirma que as doenças graves, contagiosas ou incuráveis causadoras da invalidez devem 
ser especificadas “na forma da lei”. “Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário 
a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez, com 
proventos integrais, cujo rol, segundo jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza 
taxativa”, decidiu.

Repercussão geral
Em fevereiro de 2012, no Plenário Virtual do STF, a questão levantada no RE 656860 teve 
reconhecida sua repercussão geral. O então relator do recurso, ministro Ayres Britto 
(aposentado), considerou que a questão aludida nos autos atendia aos requisitos de 
relevância e interesse público.

CF APÓS  a  EC nº 88/15

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;

CF, TÍTULO X

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT)

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."
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CF APÓS  a  EC nº 88/15

CF APÓS a EC Nº 41/03

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo 

mínimo de 10 anos de efetivo exercício no 

serviço público e  05 anos no cargo efetivo em 

que se dará a aposentadoria, observadas as 

seguintes condições:

a) 60 anos de idade / 35 anos de contribuição, se homem, 

e 55 anos de idade / 30 anos de contribuição, se 

mulher;

b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se 

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição.

mantido 
pela EC 41
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CF APÓS a EC Nº 41/03

Art. 40, § 2º Os proventos de aposentadoria e as

pensões, por ocasião de sua concessão, não

poderão exceder à remuneração do respectivo

servidor, no cargo efetivo em que se deu

aposentadoria ou que serviu de referência para a

concessão da pensão.

mantido pela EC 41

Jurisprudência do TCU

Acórdão 8045/2020 Segunda Câmara
(Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto André de 
Carvalho)

Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal.

É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193
da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da
remuneração do cargo em comissão (“opção”, art. 2º da Lei
8.911/1994), aos servidores que implementaram os
requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de
publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos
à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a
aposentadoria.
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CF APÓS a EC Nº 41/03

Art. 40, § 3º Para o cálculo dos proventos de
aposentadoria, por ocasião de 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.

redação da EC 41

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo

do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na

forma da lei.

§ incluído pela EC 41

Emenda Constitucional n.º 41/03

APOSENTADORIAS

CÁLCULO DO BENEFÍCIO PELA MÉDIA DAS 
REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

MP 167, de 19.02.04, convertida na 

Lei 10.887, de 18.06.04
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Como operacionalizar a média?

Passo 1 – verificar se existem contribuições

para mais de um regime

Passo 2 – com relação a cada regime, corrigir

mês a mês, a partir de julho/1994, as

remunerações de contribuição pelo

respectivo índice de correção

CÁLCULO DOS PROVENTOS

O §1o do art. 1o da Lei 10.887/04 prevê as

atualizações das remunerações de

contribuição com base no índice utilizado

pelo RGPS.

CÁLCULO DOS PROVENTOS

Como operacionalizar a média?
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Portaria MPS nº 508, de 13 de maio de 2004

• De julho/1994 a junho/1995: IPC-r

• De julho/1995 a abril/1996: INPC

• De maio/1996 a janeiro/2004: IGP-DI

• A partir de fevereiro/2004: INPC (art. 12 da Lei 

nº 10.887/04)

CÁLCULO DOS PROVENTOS

Índices de Atualização das 

Remunerações de Contribuição

Passo 3 – selecionar, após a correção, as

80% maiores remunerações de contribuição

Passo 4 – efetuar a média aritmética simples

do conjunto das maiores remunerações

selecionadas no passo anterior

CÁLCULO DOS PROVENTOS

Como operacionalizar a média?
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Passo 5 – o resultado do passo anterior, observada a

limitação do §2º do art. 40 da CF, será:

a) o valor do benefício a que tem direito o servidor

na hipótese do art. 40, §1º, III, a

b) a base sobre a qual serão calculados os

proventos, com redutor, na hipótese do

art. 2o da EC 41/03

c) a base sobre a qual serão calculados os 

proventos  das aposentadorias proporcionais do 

art. 40, §1º, I, II e III, “b”

CÁLCULO DOS PROVENTOS

Como operacionalizar a média?

jul/94 8,358151

ago/94 7,879100

set/94 7,471171

out/94 7,360037

nov/94 7,225643

dez/94 6,996845

jan/95 6,846899

fev/95 6,734428

mar/95 6,668414

abr/95 6,575694

mai/95 6,451823

jun/95 6,290164

jul/95 6,177730

ago/95 6,029404

set/95 5,968527

out/95 5,899504

nov/95 5,818048

dez/95 5,731505

jan/96 5,638469

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

Tabela de atualização monetária dos salários-de-

contribuição para apuração do salário-de-benefício

Mês de Referência: Julho/2020

(Portaria SEPRT-ME Nº xxx, de xx de xxxx de 2020)

(Art.33, Decreto No 3.048/99)

MÊS
FATOR SIMPLIFICADO 

(MULTIPLICAR)

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/legislacao/indices-de-atualizacao-e-valores-

medios-dos-beneficios

Site da 

SEPRT/ME 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/legislacao/indices-de-atualizacao-e-valores-medios-dos-beneficios
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..... .....

..... .....

jul/18 1,057393

ago/18 1,054755

set/18 1,054755

out/18 1,051600

nov/18 1,047411

dez/18 1,050036

jan/19 1,048568

fev/19 1,044807

mar/19 1,039197

abr/19 1,031255

mai/19 1,025104

jun/19 1,023569

jul/19 1,023467

ago/19 1,022442

set/19 1,021217

out/19 1,021729

nov/19 1,021321

dez/19 1,015835

jan/20 1,003591

fev/20 1,001688

mar/20 0,999988

abr/20 0,998192

mai/20 1,000493

jun/20 1,003000

Mês Índice de Atualização Variação Mensal

%

ago/03 1.800,00 IGP-DI 0,62 1.906,37

set/03 1.800,00 IGP-DI 1,05 1.894,62

out/03 1.800,00 IGP-DI 0,44 1.874,94

 (valor atualizado - referência jun/04)

Remuneração de Contribuição (R$)
 (valor histórico)

APOSENTADORIA CONCEDIDA EM JUNHO/2004

CÁLCULO DA MÉDIA DAS REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

EC 41/03

Remuneração de Contribuição (R$)

nov/03 2.000,00 IGP-DI 0,48 2.074,14

dez/03 2.000,00 IGP-DI 0,60 2.064,23

jan/04 2.000,00 IGP-DI 0,80 2.051,92

fev/04 2.000,00 INPC 0,39 2.035,63

   aum
ento de     

R
$ 200,00

mar/04 2.500,00 INPC 0,57 2.534,66

abr/04 2.500,00 INPC 0,41 2.520,29

mai/04 2.500,00 INPC 0,40 2.510,00

80% Maiores Remunerações de Contribuição (R$)

2.534,66

2.520,29

2.510,00

2.074,14

2.064,23

2.051,92

2.035,63

1.906,37

Média 2.212,15

Remuneração do servidor no cargo 2.000,00

Aposentadoria 2.000,00

gratificação 

R
$ 500,00
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Mês Índice de Atualização Variação Mensal

%

ago/03 1.800,00 IGP-DI 0,62 1.906,37

set/03 1.800,00 IGP-DI 1,05 1.894,62

out/03 1.800,00 IGP-DI 0,44 1.874,94

APOSENTADORIA CONCEDIDA EM JUNHO/2004

CÁLCULO DA MÉDIA DAS REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

EC 41/03

Remuneração de Contribuição (R$) Remuneração de Contribuição (R$)

 (valor histórico)  (valor atualizado - referência jun/04)

nov/03 2.000,00 IGP-DI 0,48 2.074,14

dez/03 2.000,00 IGP-DI 0,60 2.064,23

jan/04 2.000,00 IGP-DI 0,80 2.051,92

fev/04 2.000,00 INPC 0,39 2.035,63

mar/04 2.000,00 INPC 0,57 2.027,73

abr/04 2.000,00 INPC 0,41 2.016,23

mai/04 2.000,00 INPC 0,40 2.008,00

80% Maiores Remunerações de Contribuição (R$)

2.074,14

2.064,23

2.051,92

2.035,63

2.027,73

2.016,23

2.008,00

1.906,37

Média 2.023,03

Remuneração do servidor no cargo 2.000,00

Aposentadoria 2.000,00

   aum
ento de     

R
$ 200,00

Mês Índice de Atualização Variação Mensal

%

ago/03 500,00 IGP-DI 0,62 529,55

set/03 500,00 IGP-DI 1,05 526,28

out/03 500,00 IGP-DI 0,44 520,82

APOSENTADORIA CONCEDIDA EM JUNHO/2004

CÁLCULO DA MÉDIA DAS REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

EC 41/03

Remuneração de Contribuição (R$) Remuneração de Contribuição (R$)

 (valor histórico)  (valor atualizado - referência jun/04)

nov/03 2.500,00 IGP-DI 0,48 2.592,67

dez/03 2.500,00 IGP-DI 0,60 2.580,29

jan/04 2.500,00 IGP-DI 0,80 2.564,90

fev/04 2.500,00 INPC 0,39 2.544,54

   aum
ento de     

R
$ 2000,00

mar/04 3.000,00 INPC 0,57 3.041,59

abr/04 3.000,00 INPC 0,41 3.024,35

mai/04 3.000,00 INPC 0,40 3.012,00

80% Maiores Remunerações de Contribuição (R$)

3.041,59

3.024,35

3.012,00

2.592,67

2.580,29

2.564,90

2.544,54

529,55

Média 2.486,24

Remuneração do servidor no cargo 2.500,00

Aposentadoria 2.486,24

gratificação 

R
$ 500,00
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Mês Índice de Atualização Variação Mensal

%

ago/03 500,00 IGP-DI 0,62 529,55

set/03 500,00 IGP-DI 1,05 526,28

out/03 500,00 IGP-DI 0,44 520,82

APOSENTADORIA CONCEDIDA EM JUNHO/2004

CÁLCULO DA MÉDIA DAS REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO

EC 41/03

Remuneração de Contribuição (R$) Remuneração de Contribuição (R$)

 (valor histórico)  (valor atualizado - referência jun/04)

nov/03 2.500,00 IGP-DI 0,48 2.592,67

dez/03 2.500,00 IGP-DI 0,60 2.580,29

jan/04 2.500,00 IGP-DI 0,80 2.564,90

fev/04 2.500,00 INPC 0,39 2.544,54

mar/04 2.500,00 INPC 0,57 2.534,66

abr/04 2.500,00 INPC 0,41 2.520,29

mai/04 2.500,00 INPC 0,40 2.510,00

80% Maiores Remunerações de Contribuição (R$)

2.592,67

2.580,29

2.564,90

2.544,54

2.534,66

2.520,29

2.510,00

529,55

Média 2.297,11

Remuneração do servidor no cargo 2.500,00

Aposentadoria 2.297,11

   aum
ento de     

R
$ 2000,00

Cálculo de Proventos Proporcionais ao 
Tempo de Contribuição Exemplo:
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CÁLCULO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS 
AO TC

(ON MPS/SPS 02/09)

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.

CÁLCULO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS 
AO TC

(Anexo da Portaria MPS 402/08)

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.
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CÁLCULO DE PROVENTOSCÁLCULO DE PROVENTOS 
PROPORCIONAIS AO TC

HOMENS =

TC  TRANSFORMADO EM DIAS

1 2 . 7 7 5  dias (35 anos)

MULHERES =

TC  TRANSFORMADO EM DIAS

1 0 . 9 5 0  dias (30 anos)

X MÉDIA (*)

X MÉDIA (*)

(*) limitada à remuneração do servidor no cargo efetivo

•Acórdão TCU 
1176/2015 -
Plenário

União

Cálculo dos Proventos pela Média

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/TCU Acórdão 1176-2015 - Plenário - Cálculo pela Média - Critérios e Procedimentos.pdf
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Cálculo dos Proventos pela Média – RPPS União

Cálculo dos Proventos pela Média – RPPS União

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/MP Nota Informativa Nº 5333-2016 - Acórdão 1176-2015 TCU - 13º na média.pdf
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Cálculo dos Proventos pela Média – RPPS União

Cálculo dos Proventos pela Média – RPPS União



267

Cálculo dos Proventos pela Média - RGPS

RECURSO REPETITIVO

24/05/2017 08:45

STJ firma tese sobre inclusão de 13º salário em cálculo de benefício previdenciário (RGPS)

“O 13º salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da 

redação original do parágrafo 7º do artigo 28 da Lei 8.212/91 e parágrafo 3º do artigo 29 da Lei 8.213/91, 

quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da 

Lei 8.870/94, que expressamente excluiu o 13º salário do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), 

independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício estar, parcialmente, dentro do 

período de vigência da legislação revogada.”

A tese foi firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recurso especial de 

relatoria do ministro Og Fernandes sob o rito dos recursos repetitivos, regulado pelo artigo 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

O caso tido como representativo da controvérsia envolveu ação de particular contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) para definir a possibilidade ou não de o 13º salário, sobre o qual incidiram as 

contribuições previdenciárias, integrar o salário de benefício, mesmo após a vigência da Lei 8.870/94.

Data de vigência

Narram os autos que a data de início do benefício do segurado foi o dia 30 de junho de 1994, portanto, 

posterior à entrada em vigor da Lei 8.870/94, de 16 de abril. Entretanto, o recorrente pretendia que fosse 

mantida a inclusão do 13º salário no cômputo da RMI mesmo com a proibição trazida pela lei já vigente.

Cálculo dos Proventos pela Média - RGPS

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que, com o advento da Lei 8.870/94, surge uma 

proibição de se utilizar a gratificação natalina para fins de cálculo de benefício e a disposição expressa de 

que o 13º salário integra o salário de contribuição, exceto para efeito de cálculo dos proventos.

No STJ, o ministro Og Fernandes asseverou que não pode o recorrente querer utilizar regras de dois 

regimes legais para “extrair do seu âmbito aquelas que lhe trazem maior vantagem”. O ministro explicou que 

se o segurado somente reuniu as condições para obter o benefício previdenciário após a vigência da Lei 

8.870/94, “não pode pretender que o cálculo da RMI observe legislação anterior”.

Alcance

Conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do STJ e 927 do Código de Processo Civil, a 

definição da tese pela Primeira Seção do STJ vai servir de orientação às instâncias ordinárias da Justiça, 

inclusive aos juizados especiais, para a solução de casos fundados na mesma controvérsia jurídica.

A tese estabelecida em repetitivo também terá importante reflexo na admissibilidade de recursos para o STJ 

e em outras situações processuais, como a tutela da evidência (artigo 311, II, do CPC) e a improcedência 

liminar do pedido (artigo 332 do CPC).

O tema, cadastrado sob o número 904, pode ser consultado na página de repetitivos do STJ.

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1546680 
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CF APÓS A EC N.º 41/03

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.

Redação dada pela EC 47

CF APÓS A EC N.º 41/03

§ 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;
(...)

Redação dada pela EC 47

PLP 454/2014 
(oriundo do PLS 250/2005)

STF: Mandados de 
Injunção

IN MPS/SPPS 02/2014
(13.02.14)

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/IN 02-2014 - MPS-SPPS - Apo Especial - Portador Deficiência - Mandado Injunção.pdf
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Ajuste de Tempo em Virtude da Alteração do 
Grau de Deficiência Exemplo:

Servidores com Deficiência

✓ Existem decisões em Mandados de Injunção de 
servidores públicos com deficiência determinando a 
aplicação da Lei Complementar 142/2013, que trata 
dessa aposentadoria especial no RGPS

✓ A Instrução Normativa SPPS 02/2014 disciplina o 
cumprimento desses Mandados de Injunção

✓ A avaliação médica e funcional da deficiência deverá 
observar os critérios estabelecidos na normatização do 
RGPS, definidos na Portaria Interministerial SDH-MPS-
MF-MPOG-AGU n° 1, de 27/01/2014
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MI 4153-MS - AGRAVO REGIMENTAL - MINISTRO LUIZ FUX (27/09/2013)
Assim, aplica-se, por analogia à aposentadoria do inciso III (insalubridade), o 
mesmo entendimento aos casos de aposentadoria do inciso I (deficiência 
física), ambos do art. 40, §4º, da CF, até que lei específica sobre servidores 
públicos regulamente tal direito.
É necessário esclarecer que a decisão proferida por esta Corte nos mandados 
de injunção impetrados contra omissão na regulamentação do art. 40, § 4º, da 
Constituição não determina a concessão da aposentadoria especial ao  
impetrante. A decisão do STF determina apenas que a autoridade 
administrativa analise o caso do impetrante à luz da disciplina da aposentadoria 
especial dos trabalhadores do setor privado.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem, tão somente para determinar à 
autoridade administrativa que analise o requerimento de aposentadoria 
especial do impetrante à luz da disciplina conferida aos trabalhadores em geral, 
de modo a verificar se o servidor comprova inclusive por meio de laudos 
periciais, exames ou relatórios clínicos preencher os requisitos especificados na 
Lei Complementar Federal nº 142/2013.

Servidores com Deficiência

Servidores com Deficiência

Abono de Permanência
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Servidores com Deficiência

Servidores com Deficiência
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Servidores com Deficiência

RE  954.408 STF – Repercussão 
Geral (Tema 888) 22.04.2016

CF APÓS A EC N.º 41/03

§ 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:

(...)

II – que exerçam atividades de risco;
(...)

Redação dada pela EC 47

PLP 554/2010 (22.02.10)

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/STF RE 954.408 - Abono Permanência - Apo Especial - Repercussão Geral.pdf
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Atividades de Risco

Aposentadoria Especial dos Policiais:

▪ Lei Complementar nº 51/1985: Homem - 30 anos de contribuição e 20
anos de atividade policial, sem idade mínima.

▪ Com a alteração promovida pela Lei Complementar nº 144/2014, a
LC nº 51/1985 passou a estabelecer condições diferenciadas para
aposentadoria especial das mulheres policiais: 25 anos de contribuição e
15 anos de atividade policial.

• Exemplo: Mulher que comece a trabalhar com 16 anos e aos 26
ingresse em carreira policial poderá se aposentar aos 41 anos de
idade.

▪ Aposentadoria compulsória:

• A Lei Complementar Federal nº 152/2015 (DOU 04.12.2015) revogou
o inciso I do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 51/1985, que
estabelecia aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade para os
policiais civis.

Atividades de Risco

•Tempo de 
Contribuição 

•Proventos 
Integrais

Voluntária

APOSENTADORIA ESPECIAL – Policial 
(LCF 51/85, alterada pelas LCF´s 144/2014 e 152/2015 )
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Atividades de Risco

Art. 1º, Inc. II - Aposentadoria Voluntária

Proventos integrais independentemente de idade

Requisitos:

a) após 30 anos de contribuição, desde que conte, pelo 
menos, 20 anos de exercício em cargo de natureza 
estritamente policial, se homem;

b) após 25 anos de contribuição, desde que conte, pelo 
menos, 15 anos de exercício em cargo de natureza 
estritamente policial, se mulher;

APOSENTADORIA ESPECIAL – Policial
(LCF 51/85, alterada pelas LCF´s 144/2014 e 152/2015 )

Atividades de Risco
Abono de Permanência
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Atividades de Risco
Abono de Permanência

Atividades de Risco
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Atividades de Risco

RE  954.408 STF – Repercussão 
Geral (Tema 888) 22.04.2016

CF APÓS A EC N.º 41/03

§ 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:

(...)

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

Redação dada pela EC 47

PLP 555/2010 (22.02.10)

STF: Mandados de Injunção

IN MPS/SPPS 01/2010 (22.07.10), alterada 
pela IN MPS/SPPS 03/2014 (26.05.14)

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/STF RE 954.408 - Abono Permanência - Apo Especial - Repercussão Geral.pdf
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ON MPOG/SEGEP 16/2013 
(24.12.13), alterada pela 
ON MPOG 05/2014 (23.07.14)

Condições Especiais (agentes nocivos)

✓A não aprovação das leis complementares necessárias à disciplina das 
aposentadorias especiais previstas no § 4º do art. 40 da Constituição levou os 
servidores a recorrerem ao STF, para a concessão de Mandados de Injunção, 
com fundamento na CF, art. 5º, LXXI - conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania

✓A maior parte dos Mandados de Injunção requer o direito à aposentadoria 
especial por exposição a agentes nocivos (inciso III do § 4º do art. 40) e as 
decisões determinam que o direito ao benefício seja analisado tomando como 
norma paradigma o art. 57 da Lei 8.213/1991

✓A Instrução Normativa SPPS 01/2010 disciplina o reconhecimento do tempo 
de serviço público sob condições especiais para a concessão da aposentadoria 
especial aos servidores públicos amparados por Mandados de Injunção

✓A análise da jurisprudência do STF demonstra uma evolução no sentido de 
melhor detalhamento das decisões nos Mandados de Injunção, definindo com 
maior clareza seu alcance

Condições Especiais (agentes nocivos)
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MANDADOS DE INJUNÇÃO

Competência da autoridade administrativa para análise do caso concreto

MI 3562-DF - AGRAVO REGIMENTAL - MINISTRO DIAS TOFFOLI (28/10/2013) (Transcrição do MI
1286-DF - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - 19/02/2010)
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA
DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do 
pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os 
requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. 2. Agravo regimental ao 
qual se nega provimento.’ De igual modo, pretensões como as de (i) concessão da aposentadoria 
especial, (ii) contagem e averbação de tempo de serviço ou (iii) conversão do tempo de serviço 
comum em especial mostram-se incompatíveis com a presente via processual, uma vez que, no 
mandado de injunção, cabe ao Poder Judiciário viabilizar o exercício do direito subjetivo quando 
verificada a mora legislativa, cabendo à autoridade administrativa a análise de mérito do direito à 
aposentadoria especial, após exame fático da situação do servidor. Nesse sentido, cito precedente:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR
A CONTAGEM E A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO: ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991 PARA
FUTURO PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. 2. INEXISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE
INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DE PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MI nº 3.326/DF, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13/4/11).

Condições Especiais (agentes nocivos)

MANDADOS DE INJUNÇÃO
Necessidade de comprovação da negativa pela Administração e não cabimento de
Mandado de Injunção para revisão de benefício já concedido a servidor aposentado

MI 4973-DF - MINISTRO GILMAR MENDES (24/09/2013)
Verifico que apesar da juntada de documentos instrutórios, não há notícia nos autos de que a 
Administração Pública lhes tenha negado a aposentadoria especial com fundamento na omissão 
legislativa apontada. Portanto, não se pode concluir, de plano, que o exercício desse direito esteja 
inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. Alerto quanto ao pedido de contagem de 
prazo, que o art. 40, § 4º, da Constituição da República dispõe sobre a aposentadoria especial 
daqueles que desempenham suas atividades em condições insalubres, exerçam atividade de
risco ou sejam portadores de deficiências, e não sobre a contagem de prazo diferenciado para 
servidor público. A Constituição não dispõe sobre o suposto direito à contagem diferenciada do 
tempo de serviço prestado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, tampouco 
exige a sua regulamentação. [...] 
Ressalte-se que o presente caso, contempla pedido de um servidor inativo e outro de ativo. Quanto 
ao servidor inativo, registro o entendimento da Corte no sentido de não ser possível a revisão dos 
atos de aposentadoria, pois constitui pressuposto do mandado de injunção a demonstração, no 
plano fático, da concreta inviabilidade do exercício de direito constitucional, em razão da ausência 
de norma que lhe dê eficácia plena. Quanto ao servidor
ativo, saliente-se que a simples alegação de inviabilidade do exercício de direito constitucional não é 
elemento suficiente a ensejar a atuação jurisdicional, nos termos da jurisprudência pacificada nesta 
Corte. [...] 
Ante o exposto, não conheço do mandado de injunção quanto ao impetrante, servidor inativo, e 
nego seguimento quanto ao impetrante, servidor ativo, ante a não comprovação da negativa de 
concessão do direito à aposentadoria especial pela Administração.

Condições Especiais (agentes nocivos)
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MANDADOS DE INJUNÇÃO

Impossibilidade de Mandado de Injunção para mera contagem de tempo especial

MI 1168-DF - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (06/11/2013)

1. O art. 40, § 4º, da Constituição da República não assegura a contagem de prazo diferenciado ao servidor 
público, mas a aposentadoria especial dos servidores: I) portadores de deficiência; II) que exerçam 
atividades de risco; e III) cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física, nos termos a serem definidos por leis complementares. Precedentes.

2. A inexistência do direito constitucional pleiteado evidencia o não cabimento do mandado de injunção.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (grifos meus).

Esse entendimento, no sentido de que o art. 40, § 4º, da Carta Magna não garante a contagem de tempo 
de serviço diferenciada ao servidor público, mas, tão somente, o efetivo gozo da própria aposentadoria, foi 
recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte com o encerramento, na sessão de 6/3/2013, do 
julgamento conjunto de agravos regimentais e embargos declaratórios interpostos nos seguintes 
Mandados de Injunção: 2.123/DF, 2.370/DF, 2.394/DF, 2.508/DF, 2.591/DF, 2.801/DF, 2.809/DF, 2.847/DF, 
2.914/DF, 2.965/DF e 2.967/DF, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli; 1.208/DF, de minha relatoria; e 
2.140/DF, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux. 

Destaco, nesse sentido, a notícia veiculada no Informativo STF 697: “Não se extrai da norma contida no art. 
40, § 4º, III, da CF ('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: ... III - cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física') a existência de dever constitucional 
de legislar acerca do reconhecimento à contagem diferenciada e da averbação de tempo de serviço 
prestado por servidores públicos em condições prejudiciais à saúde e à integridade física.

Condições Especiais (agentes nocivos)

MANDADOS DE INJUNÇÃO
Não cabimento do Mandado de Injunção para contagem de tempo especial e
impossibilidade de conversão por caracterizar tempo fictício

MI 6031-DF - MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (06/11/2013)

5. No caso em exame, o Impetrante requer “o direito à adoção da Lei n. 8.213/91, lei geral 

da Previdência Social, para a concessão de contagem do tempo de serviço prestado em 

condições especiais” (fl. 10). Contudo, o art. 40, § 4º, da Constituição da República não 

dispõe sobre a contagem de tempo de serviço diferenciado para o servidor público, mas 

sobre a aposentadoria especial. Nesse sentido, MI 2.195-AgR, de minha relatoria, Plenário, 

Dje 18.3.2011; e MI 1.280-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, Dje 28.3.2010). 

Confira-se: 

“Segundo a jurisprudência firmada no STF, não se admite a conversão de períodos 

especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante 

a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Apesar de ser 

permitida no RGPS, no serviço público é expressamente vedada a contagem de 

tempo ficto, com fundamento no art. 40, § 10, da Constituição (‘A lei não poderá 

estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício’)” (MI 

2.637, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.2.2013, grifos nossos).

Para ser cabível o mandado de injunção, há de se comprovar concreta inviabilidade do 

exercício de direito ou liberdade constitucional pelo seu titular em razão de omissão 

legislativa. Daí porque deve ser comprovada, de plano, a titularidade do direito (no caso, à 

aposentadoria) e a sua inviabilidade decorrente da ausência de norma regulamentadora do 
direito constitucional.

Condições Especiais (agentes nocivos)
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SÚMULA VINCULANTE 33

✓ No dia 09/04/2014 o STF editou a Súmula Vinculante 33 (DOU 

24/04/2014), com o seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, 
no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social 
sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da CF, 
até edição de lei complementar específica”

✓ Com a aprovação da Súmula, a administração passa a ter a 
obrigação de analisar os requerimentos de aposentadoria especial 
por agentes nocivos, independente de ordem em Mandado de 
Injunção

✓ A SPPS editou a Nota Técnica 02/2014 e a IN 03/2014 (DOU 

26.05.14), que promove alterações na IN 01/2010, em virtude da 
publicação da Súmula Vinculante nº 33 do STF

Condições Especiais (agentes nocivos)

Impossibilidade de conversão, no âmbito dos RPPS, de 
tempo especial em tempo comum

✓Não se trata de direito de natureza constitucional

✓ Ausência do requisito de reiteradas decisões, em 
mandados de injunção, favoráveis ao seu 
reconhecimento

✓ Caracteriza tempo de  contribuição fictício, 
contrariando a vedação do art. 40, §10, da CF

Condições Especiais (agentes nocivos)
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• Cálculo dos proventos

• Abono de permanência

Aspectos

Condições Especiais (agentes nocivos)

Condições Especiais (agentes nocivos)
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RE  954.408 STF – Repercussão 
Geral (Tema 888) 22.04.2016

Condições Especiais (agentes nocivos)

• Instrução Normativa 
MPS/SPS nº 01/2010, com a 
redação dada pela IN MPS/SPS 
n° 03/2014

União, 
Estados, 

DF e 
Municípios

•Orientação Normativa MPOG/SEGEP nº 16/2013, 

com a redação dada pela ON MPOG/SEGEP n°

05/2014

•Orientação Normativa MPOG/SEGEP n° 15/2013 

(vide Ofício Circular nº 37/2018-MP)

União 
(Executivo)

NORMATIVOS do MPS e do MP

Condições Especiais (agentes nocivos)

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/STF RE 954.408 - Abono Permanência - Apo Especial - Repercussão Geral.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/ON 15-2013 - MPOG-SGP - Apo Especial - CLT convertido Estatutário Lei 8.112-90.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/MP - Ofício Circular nº 37-2018 - Suspensão ON 15-2013.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/IN 01-2010 - MPS-SPS - Apo Especial - atualizada IN 03-2014 - Agente Nocivo.PDF
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/APOSENTADORIA ESPECIAL/Agentes Nocivos/ON 16-2013 - MPOG-SEGEP - Apo Especial - atualizada ON 05-2014 - Agente Nocivo.pdf


283

CF APÓS A EC N.º 41/03

Art. 40, § 5º Os requisitos de idade e de tempo
de contribuição serão reduzidos em 05 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.

STF Súmula 726/2003 
(tempo de docência)

Lei 11.301/2006  x  ADI 
3.772/2006

CF APÓS A EC N.º 41/03

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 70% da

parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

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 70% da parcela excedente a este limite, caso

em atividade na data do óbito.

redação da EC 41
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CF APÓS A EC N.º 41/03

 

CF APÓS A EC N.º 41/03

Exemplo 1

• Valor da remuneração (se ativo) ou aposentadoria

(se inativo) do servidor falecido: R$ 3.500,00

Valor da pensão por morte: R$ 3.500,00

Exemplo 2    

• Valor da remuneração (se ativo) ou aposentadoria

(se inativo) do servidor falecido: R$ 9.000,00

Valor da pensão por morte: 

6.433,57 + 70% x (9.000,00 – 6.433,57) = R$  8.230,07

LMRGPS = R$ 6.433,57

Portaria ME/SEPRT nº 477, de12.01.21
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CF APÓS A EC N.º 41/03

Exemplo 3

Um aposentado do RPPS do Município Y falece, deixando

um filho menor de idade. Recebia proventos no valor de

R$ 3.500,00. Como o valor de sua aposentadoria era

inferior ao teto do RGPS (R$ 6.433,57), a pensão do

dependente será integral, ou seja, será concedida no

valor de R$ 3.500,00. O reajuste dar-se-á com esteio no

§ 8º do art. 40 da CR/88, ou seja, conforme os critérios

de reajustamento previstos na lei do Município Y, que

garanta a preservação do valor real do benefício.

LMRGPS = R$ 6.433,57

Portaria ME/SEPRT nº 477, de12.01.21

CF APÓS A EC N.º 41/03

Exemplo 4

Servidora do Estado F falece em atividade, deixando como

dependente apenas o marido. Recebia remuneração no

valor de R$ 12.800. Como sua remuneração era superior ao

teto do RGPS, a pensão será calculada da seguinte forma:

A) Valor do teto do RGPS: R$ 6.433,57

B) Valor dos proventos: R$ 12.800,00

C) Valor da parcela excedente ao teto: 12.800,00 –

6.433,57 = 6.366,43

LMRGPS = R$ 6.433,57

Portaria ME/SEPRT nº 477, de12.01.21
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CF APÓS A EC N.º 41/03

Continuação...

D) Valor da parcela excedente com aplicação do redutor :

0,70 x 6.366,43 = 4.456,50

E) Valor da pensão (A+D): 6.433,57 + 4.456,50 =

10.890,07

A pensão, então, será concedida no valor de R$ 10.890,07.

O reajuste dar-se-á com esteio no § 8º do art. 40 da CR/88,

ou seja, conforme os critérios de reajustamento previstos

na lei do Estado F, que garanta a preservação do valor real

do benefício.

CF APÓS A EC N.º 41/03

Exemplo 5

Aposentada do Estado K falece, deixando como dependente

o marido e dois filhos menores de idade. Recebia proventos

no valor de R$ 24.200,00. Como sua remuneração era

superior ao teto do RGPS, a pensão será calculada da

seguinte forma:

A) Valor do teto do RGPS: R$ 6.433,57

B) Valor dos proventos: R$ 24.200,00

C) Valor da parcela excedente ao teto: 24.200,00 –

6.433,57 = 17.766,43

LMRGPS = R$ 6.433,57

Portaria ME/SEPRT nº 477, de12.01.21
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CF APÓS A EC N.º 41/03

Continuação...

D) Valor da parcela excedente com aplicação do redutor : 0,70

x 17.766,43 = 12.436,50

E) Valor da pensão (A+D): 6.433,57 + 12.436,50 = 18.870,07

F) Valor por dependente: 18.870,07/3 = 6.290,02

A pensão, então, será concedida no valor de R$ 18.870,07, que,

dividido entre os três dependentes, resultará em R$ 6.290,02

para cada um. O reajuste dar-se-á com esteio no § 8º do art.

40 da CR/88, ou seja, conforme os critérios de reajustamento

previstos na lei do Estado F, que garanta a preservação do valor

real do benefício.

Vedação de recálculo da pensão – ON MPS/SPS 02/2009

CF APÓS A EC N.º 41/03

 
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: 

§ 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. 

........

.....
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• Requisitos para habilitação dos beneficiários:  
elenco (limitado ao rol do RGPS – Portaria MPS 204/08, art. 5º, XI, c), 
idade, dependência econômica

• Vigência (data do óbito ou do protocolo?)

• Critérios para o rateio da pensão

• Habilitação posterior ou superveniente

• Perda da condição de beneficiário 
(ex.: novo casamento ou união estável?)

• Reversão da cota-parte

• Extinção do benefício

CF APÓS A EC N.º 41/03

PENSÃO POR MORTE

A legislação do ente federativo definirá

CF APÓS A EC N.º 41/03

Art. 40, § 8º É assegurado o reajustamento dos

benefícios para preservar-lhes, em caráter

permanente, o valor real, conforme critérios

estabelecidos em lei.

redação da EC 41

fim da paridade
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Reajustamento de Aposentadorias e Pensões sem Paridade
Item 8 do Anexo da Portaria MPS 402/2008

10 / 201101 / 200806 / 2004

LINHA      DO     TEMPO           NO        SERVIÇO                   PÚBLICO

Estados/Municípios: 
data e índice em lei 
do ente federativo

União: data e 
índice do RGPS

União/Estados/
Municípios: data e 
índice do RGPS

União/Estados/Municí-
pios: data do RGPS e 
índice definido em lei 
do ente federativo (1)

(1) Na ausência de índice definido em lei, deve ser adotado o do RGPS

Lei 10.887/04, art. 15

Lei 10.887/04, art. 15 

(redação dada pela Lei 

11.784/08)
Lei 10.887/04, art. 15

CF APÓS A EC N.º 41/03

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 natureza, não poderão exceder o subsídio

mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal

Federal, ... (continua)

O art. 8º da EC 41

definiu o valor
modificado pela EC 41
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CF APÓS A EC N.º 41/03

... 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 do

subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo

Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável

este limite aos membros do Ministério Público, aos

Procuradores e aos Defensores Públicos.

EC 47/05: exclusão de parcelas 

indenizatórias e possibilidade de teto único nos 

Estados e DF

Art. 37, §9º O disposto no inciso XI aplica-

se às empresas públicas e às sociedades

de economia mista, e suas subsidiárias,

que receberem recursos da União, dos

Estados, do Distrito Federal ou dos

Municípios para pagamento de despesas

de pessoal ou de custeio em geral.

Redação da EC 19/98
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CF, art.37, XI, com redação da EC 41/03

SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF

Lei nº 13.752, de 26/11/2018 
(DOU 27/11/2018)

A partir de 01/01/2019

Subsídio: R$ 39.293,32
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TCU

Acórdão 740/2021 Plenário (Representação, Relator

Ministro-Substituto Weder de Oliveira)

Pessoal. Teto constitucional. Acumulação de cargo público.

Cargo em comissão. Aposentadoria. Proventos.

Na hipótese de acumulação de proventos de
aposentadoria com remuneração decorrente do
exercício de cargo em comissão, considera-se, para
fins de incidência do teto previsto no art. 37, inciso XI,
da Constituição Federal, cada rendimento
isoladamente.

TCU

Acórdão 4032/2021 Primeira Câmara (Aposentadoria,

Relator Ministro Benjamin Zymler)

Teto constitucional. Pensão. Aposentadoria.

Acumulação. Marco temporal.

O teto constitucional (art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal) incide sobre o valor resultante
da acumulação de benefício de pensão com proventos
de inatividade caso a morte do instituidor da pensão
tenha ocorrido após a publicação da EC 19/1998.

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A740%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A4032%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc19.htm
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CF APÓS A EC N.º 41/03

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.

§ incluído pela EC 41

CF APÓS A EC N.º 41/03

Exemplo 1

• Valor da aposentadoria ou pensão: R$ 3.500,00

Valor da contribuição previdenciária = R$ 0,00

Exemplo 2

• Valor da aposentadoria ou pensão: R$ 9.000,00

Valor da contribuição previdenciária = 

14% x (9.000,00 – 6.433,57) = R$ 359,30

Contribuição previdenciária (art. 40, §18, CF) = 

alíquota x (valor do benefício – limite máximo do RGPS)

LMRGPS = R$ 6.433,57

Portaria ME/SEPRT nº 477, de12.01.21
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Cálculo e Rateio da Contribuição Previdenciária na 
Pensão por Morte Exemplo:

CF APÓS A EC N.º 41/03

Art. 40, § 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.

§ incluído pela EC 41
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CF APÓS A EC N.º 41/03

Art. 40, § 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 EC 47

CF APÓS A EC N.º 41/03

Exemplo 1

• Valor da aposentadoria ou pensão: R$ 7.500,00

Valor da contribuição previdenciária = R$ 0,00

Exemplo 2

• Valor da aposentadoria ou pensão: R$ 14.000,00

Valor da contribuição previdenciária = 14% x (14.000,00 –

2 x 6.433,57) = 14% x (14.000,00 – 12.867,14) = R$ 158,60

Contribuição previdenciária (art. 40, §21, CF) =

alíquota x (valor do benefício – 2 x limite máximo do RGPS)

LMRGPS = R$ 6.433,57

Portaria ME/SEPRT nº 477, de 12.01.21

2 x LMRGPS = R$ 12.867,14



296

Cálculo e Rateio da Contribuição Previdenciária na 
Pensão por Morte Exemplo:

Até quando?

REGRAS  DE  TRANSIÇÃO
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1ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Art. 2º

Aposentadoria 

voluntária

(média e redutor)

Servidor titular de cargo efetivo
quando da publicação da Emenda 

20/98 (16/12/98)

• Idade: 53/48, H/M

• Tempo de efetivo exercício no  
cargo: 05 anos 

• Tempo Contribuição: 35/30, H/M

• Pedágio: 20%  do  período  que  em  

16/12/98  faltava  para  completar  o  

tempo de contribuição de item anterior

• Cálculo da aposentadoria pela média

• Redutor de 3,5% (até 2005) ou 5% 
(a partir de 2006) por ano de antecipação
da idade mínima da regra permanente 

Modificação da regra 
de transição do art. 

8º, caput, da EC 
20/98 
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Idade

Homem/Mulher
% a Reduzir % a Receber

53/48 24,5% 75,5%

54/49 21% 79%

55/50 17,5% 82,5%

56/51 14% 86%

57/52 10,5% 89,5%

58/53 7% 93%

59/54 3,5% 96,5%

60/55 0 100%

TABELA DE REDUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 2°
DA EC 41/2003 

(PARA QUEM  COMPLETOU OS REQUISITOS ATÉ 31/12/2005)

(PARA QUEM COMPLETOU OS REQUISITOS A PARTIR DE 01/01/2006)

Idade

Homem/Mulher
% a Reduzir % a Receber

53/48 35% 65%

54/49 30% 70%

55/50 25% 75%

56/51 20% 80%

57/52 15% 85%

58/53 10% 90%

59/54 5% 95%

60/55 0 100%

TABELA DE REDUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 2°
DA EC 41/2003 
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PARA  OS PROFESSORES: REDUÇÃO DE 5 ANOS NO REQUISITO 

IDADE (art.40, §5°) 

Idade

Homem/Mulher
% a Reduzir % a Receber

53/48 7% 93%

54/49 3,5% 96,5%

55/50 0% 100%

TABELA DE REDUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 2°
DA EC 41/2003 

(PARA QUEM  COMPLETOU OS REQUISITOS ATÉ 31/12/2005)

PARA  OS PROFESSORES: REDUÇÃO DE 5 ANOS NO REQUISITO 

IDADE (art.40, §5°)

Idade 

Homem/Mulher
% a Reduzir % a Receber

53/48 10% 90%

54/49 5% 95%

55/50 0% 100%

TABELA DE REDUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 2°
DA EC 41/2003 

(PARA QUEM COMPLETOU OS REQUISITOS A PARTIR DE 01/01/2006)
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1ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Art. 2º

Aposentadoria 

voluntária

Atualização das 

aposentadorias 

conforme art. 40, 

§ 8º (inflação)

EXEMPLO 1:

Calcular o tempo de contribuição necessário

para aposentadoria aplicando a regra

estabelecida no art. 2º da EC nº 41/03,

considerando-se um servidor que já contava, em

16/12/98, com 20 anos, 4 meses e 6 dias de

serviço, já levados em consideração os anos

bissextos.

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%
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EXEMPLO 1:

1) multiplicar o número de anos necessários para a
aposentadoria integral do homem por 365:

35 x 365 = 12.775

2) transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a

17 de dezembro de 1998, da seguinte forma:

a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365:

20 x 365 = 7.300

b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30:

4 x 30 = 120

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%

EXEMPLO 1:

c) somar o resultado obtido das operações anteriores
(a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a
um mês:

7.300 + 120 + 6 = 7.426

3) do resultado da operação 1 subtrair o resultado da
operação 2:

a) 12.775 – 7.426 = 5.349

b) multiplicar o resultado anterior por 0,20 para obter o
pedágio de 20%:

5.349 x 0,20 = 1.069,8

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%



302

EXEMPLO 1:

c) arredondando para maior (sempre), obtém-se 1.070

4) a soma dos resultados das alíneas a e c da etapa
anterior é o tempo mínimo que falta, em dias, para a
aposentadoria integral:

5.349 + 1.070 = 6.419

5) dividir o resultado final da operação 4 por 365:

6.419 : 365 = 17,5863

a parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao
número de anos

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%

EXEMPLO 1:

6) multiplicar a parte inteira por 365:

17 x 365 = 6.205

7) do resultado final da operação 4 subtrair o resultado
obtido na operação 6:

6.419 – 6.205 = 214

8) dividir o resultado da operação 7 por 30:

214 : 30 = 7,1333

a parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao
número de meses.

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%
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EXEMPLO 1:

9) multiplicar a parte inteira por 30:

7 x 30 = 210

10) do resultado da operação 7 subtrair o resultado obtido

na operação 9:

214 – 210 = 4

Conclusão: esse servidor deverá trabalhar mais

17 anos, 7 meses e 4 dias, a contar de

17/12/1998.

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%

EXEMPLO 2:

Calcular o tempo de contribuição necessário

para aposentadoria aplicando a regra

estabelecida no art. 2º da EC nº 41/03,

considerando-se um professor que já contava,

em 16/12/98, com 20 anos, 4 meses e 6 dias de

serviço, já levados em consideração os anos

bissextos.

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%
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EXEMPLO 2:

1) multiplicar o número de anos necessários para a
aposentadoria integral do homem por 365:

35 x 365 = 12.775

2) transformar em dias todo o tempo trabalhado anterior a

17 de dezembro de 1998, da seguinte forma:

a) multiplicar o número de anos trabalhados por 365:

20 x 365 = 7.300

b) multiplicar o número de meses trabalhados por 30:

4 x 30 = 120

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%

EXEMPLO 2:

c) somar o resultado obtido das operações anteriores
(a e b) ao número de dias trabalhados inferiores a
um mês:

7.300 + 120 + 6 = 7.426

d) acrescer ao tempo obtido no item anterior (c)
o bônus de 17% para o professor em função
de magistério:

7.426 x 1,17 = 8.688,4

3) do resultado da operação 1 subtrair o resultado da
operação 2 (sem a parte decimal):

a) 12.775 – 8.688 = 4.087

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%
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CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O “PEDÁGIO” DE 20%

EXEMPLO 2:

b) multiplicar o resultado anterior por 0,20 para obter o

pedágio de 20%:

4.087 x 0,20 = 817,4

c)  arredondando para maior (sempre), obtém-se  818 

4) a diferença entre os resultados obtidos nas etapas
1 e 2 (alínea c), somada ao resultado da operação 3
(alínea c), é o tempo mínimo que falta, em dias, para
a aposentadoria integral do professor:

(12.775 – 7.426) + 818 = 6.167

5) dividir o resultado final da operação 4 por 365:

6.167 : 365 = 16,8959

a parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao número
de anos

EXEMPLO 2:

6) multiplicar a parte inteira por 365:

16 x 365 = 5.840

7) do resultado final da operação 4 subtrair o resultado
obtido na operação 6:

6.167 – 5.840 = 327

8) dividir o resultado da operação 7 por 30:

327 : 30 = 10,9000

a parte inteira (à esquerda da vírgula) corresponde ao
número de meses.

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%
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EXEMPLO 2:

9) multiplicar a parte inteira por 30:

10 x 30 = 300

10) do resultado da operação 7 subtrair o resultado obtido

na operação 9:

327 – 300 = 27

Conclusão: esse professor deverá trabalhar

mais 16 anos, 10 meses e 27 dias, a contar de

17/12/1998, em funções de magistério.

CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM O 

“PEDÁGIO” DE 20%

1ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Fim da regra da transição
para a aposentadoria
proporcional ao tempo
de contribuição (pedágio de 40%)
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2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Art. 6º

Aposentadoria 

voluntária

Servidor que tenha ingressado no 
serviço público até a data da 
publicação da Emenda 41/03 

(31/12/2003)

1. Idade: 60/55, H/M

2. Tempo Contribuição: 35/30, H/M

3. Tempo de efetivo exercício no serviço
público: 20 anos 

4. Tempo de carreira: 10 anos

5. Tempo de efetivo exercício no cargo: 
05 anos

Aplicam-se as reduções de 
idade e tempo de contribuição 
do §5º do art. 40 da CF
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Ingresso no serviço público – ON MPS/SPS 02/2009

Subseção XIII
Das Regras de Transição para Concessão de Aposentadoria

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. (Redação dada pela ON MPS/SPS nº 3, de 04/05/2009)

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Nota Técnica nº 03/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

(...) No contexto das aludidas reformas previdenciárias, esta

Secretaria considera correta a interpretação que limita o âmbito de

aplicação do requisito relacionado à época de ingresso no serviço

público tão somente aos servidores estatutários, titulares de cargo

efetivo, porquanto os servidores celetistas, ocupantes de emprego

público da Administração direta, autárquica ou fundacional do ente

político foram excluídos, desde a promulgação da Emenda

Constitucional nº 20/98, da proteção dos regimes próprios de

previdência social, o que também importou a extinção do vínculo

acaso existente com este regime previdenciário.
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Tempo de efetivo exercício no serviço público – ON MPS/SPS 
02/2009

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os efeitos desta Orientação Normativa, considera-
se:
........

....

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;

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Nota Técnica nº 03/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

(...) Quando se trata, porém, do requisito de tempo de serviço

público, não de ingresso, os preceitos dos artigos: 40, § 1º , III, da

Constituição Federal; 6º , III, da Emenda Constitucional no 41/2003;

e 3º , II, da Emenda Constitucional no 47/2005 têm alcance maior,

porque visam a proteger a atividade prestada sob aquela especial

qualificação, seja em regime contratual, de emprego público, ou

estatutário, de cargo público, o que abarca o tempo na

Administração Pública direta, autárquica e fundacional, quanto na

Administração indireta.

Legislação e Jurisprudência/MPOG - Nota Informativa 234-2014 - Averbação Tempo Empresa Pub. e Econ.Mista.pdf
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2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Entende-se por carreira a sucessão de cargos que 

podem ser ocupados pelo servidor numa marcha 

ascendente segundo sua natureza, complexidade e 

grau de responsabilidade, de acordo com o plano

definido pelo ente federado.

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Carreira, no setor público, é um conjunto de cargos 

sujeito a regras específicas de ingresso, promoção, 

atuação, lotação e remuneração, cujos integrantes

detêm um repertório comum de qualificações e 

habilidades. A carreira é criada por lei e deve 

aplicar-se às atividades típicas de Estado. 

O cargo público pode ser isolado ou de carreira.
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2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Art. 2º, inciso VII, da ON MPS/SPS nº 02/09

Carreira: a sucessão de cargos efetivos, estruturados 

em níveis e graus segundo sua natureza, complexidade

e grau de responsabilidade, de acordo com o plano

definido por lei de cada ente federativo. 

CARREIRA – ON MPS/SPS 02/2009

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.
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CARREIRA – ON MPS/SPS 02/2009

Subseção XIV

Das Disposições Gerais sobre Benefícios

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. 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.

•Acórdão TCU 
1934/2016 –
1ª Câmara

União

Entendimento do TCU sobre 
CARREIRA

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/TCU - Acórdão 1934-2016 - Tempo na CARREIRA - Regras de Transição.pdf
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Carreiras no Serviço Público Exemplo:

Acórdão 12296/2020 Segunda Câmara 
(Aposentadoria, Relator Ministra Ana Arraes)

Pessoal. Tempo de serviço. Carreira. Limite
mínimo. Aposentadoria. Cargo. Soma.
Concurso público.

Para o cumprimento do requisito de tempo
mínimo de carreira para fins de aposentadoria,
não se admite a soma dos tempos de serviço
prestados em cargos cujas investiduras
requeiram aprovação em concursos públicos
distintos.

Te
m

p
o

  n
a 

 C
ar

re
ir

a
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2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

ATIVO (Remuneração ) R$ APOSENTADO (Proventos) R$

Vencimento 600,00 Vencimento 600,00

Adic.Tempo Serviço 20% 120,00 Adic.Tempo Serviço 20% 120,00

Grat. inerente ao cargo 100% 600,00 Grat. inerente ao cargo 100% 600,00

Vantagem incorporada 800,00 Vantagem incorporada 800,00

Adicional insalub. 10% 60,00 - -

Grat. de Atividade 80% 480,00 Grat. de Atividade 80% 480,00

Grat. Função 900,00 - -

Aux. Transporte 100,00 - -

Total Bruto 3.660,00 Total Bruto 2.600,00

Art. 6º

Aposentadoria voluntária integral

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 41/03)

Art. 6º

Aposentadoria 

voluntária

integral

Os proventos de aposentadoria serão revistos 

na mesma proporção e na mesma data, sempre 

que se modificar a remuneração dos servidores 

em atividade, sendo-lhes também estendidos 

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, na 

forma da lei.

Atualização das aposentadorias:

paridade
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3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

Art. 3º

Aposentadoria 

voluntária

Servidor que tenha ingressado no 
serviço público até a data da 
publicação da Emenda 20/98 

(16/12/98)

1. Tempo Contribuição: 35/30, H/M

2. Tempo de efetivo exercício no serviço
público: 25 anos 

3. Tempo de carreira: 15 anos

4. Tempo no cargo: 05 anos

5. Idade: fórmula 95/85, H/M
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Ingresso no serviço público – ON MPS/SPS 02/2009

Subseção XIII
Das Regras de Transição para Concessão de Aposentadoria

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. (Redação dada pela ON MPS/SPS nº 3, de 04/05/2009)

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

Nota Técnica nº 03/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

(...) No contexto das aludidas reformas previdenciárias, esta

Secretaria considera correta a interpretação que limita o âmbito de

aplicação do requisito relacionado à época de ingresso no serviço

público tão somente aos servidores estatutários, titulares de cargo

efetivo, porquanto os servidores celetistas, ocupantes de emprego

público da Administração direta, autárquica ou fundacional do ente

político foram excluídos, desde a promulgação da Emenda

Constitucional nº 20/98, da proteção dos regimes próprios de

previdência social, o que também importou a extinção do vínculo

acaso existente com este regime previdenciário.
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3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

Tempo de efetivo exercício no serviço público – ON MPS/SPS 
02/2009

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os efeitos desta Orientação Normativa, considera-
se:
........

....

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;

Nota Técnica nº 03/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS

(...) Quando se trata, porém, do requisito de tempo de serviço

público, não de ingresso, os preceitos dos artigos: 40, § 1º , III, da

Constituição Federal; 6º , III, da Emenda Constitucional no 41/2003;

e 3º , II, da Emenda Constitucional no 47/2005 têm alcance maior,

porque visam a proteger a atividade prestada sob aquela especial

qualificação, seja em regime contratual, de emprego público, ou

estatutário, de cargo público, o que abarca o tempo na

Administração Pública direta, autárquica e fundacional, quanto na

Administração indireta.

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

Legislação e Jurisprudência/MPOG - Nota Informativa 234-2014 - Averbação Tempo Empresa Pub. e Econ.Mista.pdf
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Fórmula 85/95 – art. 3º EC 47
(tempo contribuição + idade deve ser = 85 p/mulheres e 

95 p/homens)

Partindo-se do princípio de tempo mínimo, 30/35 (M/H), aplica-se a

redução de idade relativamente aos limites do art. 40, §1º, III, alínea

“a” da CF, de um ano de idade para cada ano de contribuição que

exceder o tempo mínimo previsto (não aplicável para especial professor)

Mulheres Homens

Tempo Idade Tempo Idade

31 54 36 59

32 53 37 58

33 52 38 57

34 51 39 56

35 50 40 55

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

ATIVO (Remuneração ) R$ APOSENTADO (Proventos) R$

Vencimento 600,00 Vencimento 600,00

Adic.Tempo Serviço 20% 120,00 Adic.Tempo Serviço 20% 120,00

Grat. inerente ao cargo 100% 600,00 Grat. inerente ao cargo 100% 600,00

Vantagem incorporada 800,00 Vantagem incorporada 800,00

Adicional insalub. 10% 60,00 - -

Grat. de Atividade 80% 480,00 Grat. de Atividade 80% 480,00

Grat. Função 900,00 - -

Aux. Transporte 100,00 - -

Total Bruto 3.660,00 Total Bruto 2.600,00

Art. 3º

Aposentadoria voluntária integral
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Mérito da Repercussão Geral

Acórdão publicado: Direito à integralidade no pagamento de
gratificação de desempenho de natureza pro labore faciendo
recebida em atividade por servidor que se aposentou no
regime do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.
(Tema 1082 – RE 1.225.330, Relator Ministro Dias Toffoli -
Presidente).

• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte tese: As
gratificações de natureza pro labore faciendo são
incorporadas à aposentadoria conforme as normas de
regência de cada uma delas, não caracterizando ofensa
ao direito à integralidade a incorporação em valor
inferior ao da última remuneração recebida em
atividade por servidor que se aposentou nos termos do
art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

Art. 3º

Aposentadoria 

voluntária

integral

Os proventos de aposentadoria serão revistos 

na mesma proporção e na mesma data, sempre 

que se modificar a remuneração dos servidores 

em atividade, sendo-lhes também estendidos 

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, na 

forma da lei.

Atualização das aposentadorias:

paridade
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3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

Art. 3º

Aposentadoria 

voluntária

integral

Aplica-se às pensões derivadas

dos proventos de servidores

falecidos, que tenham se

aposentado em conformidade com

esta regra de transição, igual

critério de revisão, ou seja, a

paridade.

Atualização das pensões

NOTA TÉCNICA Nº 124/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

As pensões civis decorrentes de aposentadorias
fundamentadas no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47,
de 2005, serão calculadas conforme estabelece o art. 2º da
Lei nº 10.887, de 2004, sendo reajustadas na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também
estendidos aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função que serviu de referência
para a concessão da pensão, na forma da lei (princípio da
paridade)
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Exemplo    

• Valor da aposentadoria do servidor falecido: R$ 4.000,00 +

R$ 3.000,00 + R$ 1.000,00 = R$ 8.000,00

Valor da pensão por morte: 

6.433,57 + 70% x (8.000,00 – 6.433,57) = R$ 7.530,07 

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

LMRGPS = R$ 6.433,57

Portaria ME/SEPRT nº 477, de12.01.21

Vedação de recálculo da pensão – ON MPS/SPS 02/2009
 

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: 

§ 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. 

........

.....

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)
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Forma de Cálculo e Reajustamento

(Vedação de Recálculo da PENSÃO)

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 47/05)

• e-mail consulta 
ao MPS

• Nota do MPS

Redutor 
e 

Paridade

Art. 3º da EC n.º 47/05
Reajustamento da Pensão por Morte Exemplo:

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/MPS - e-mail - Cálculo e Reajustamento- Pensões - Arts. 3º EC 47 e 6º-A EC 41.pdf
LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/MPS - Cálculo e Reajustamento - Pensões - Arts. 3º EC 47 e 6º-A EC 41.pdf
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•Acórdão TCU 
1293/2018 –
Plenário

União

Entendimento do TCU sobre 
Reajustamento de Pensões

TCU

Acórdão 5689/2020 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator 
Ministro Aroldo Cedraz)

Pessoal. Pensão civil. Redutor. Cálculo. Paridade. Marco 
temporal.

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.

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/TCU - Acórdão 1293-2018 - Plenário - reajuste pensões com paridade (art. 6º-A EC 41 e art. 3º EC 47).pdf
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ACÓRDÃO Nº 1482/2012 – TCU – Plenário 
 

1. Processo nº TC 011.665/2012-2.  
2. Grupo I – Classe de Assunto: III – Consulta. 
3. Interessado: Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Ministro João Oreste 
Dalazen. 
4. Órgão: Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) – JT. 
.......... 
 
9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos acerca de consulta formulada pelo 
Exmo. Sr. Presidente Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), Ministro João Oreste Dalazen, 
acerca da “possibilidade de aplicação da Orientação Normativa MPS/SPS nº 2, de 31 de março de 
2009, para concessão de abono de permanência nas hipóteses em que sejam implementados, por 
servidores ou magistrados, os requisitos para aposentadoria com base na regra do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, no caso de opção por permanecer em atividade”; 

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 consulta, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade 
previstos nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU; 

ABONO DE PERMANÊNCIA DOU 20.06.2012

9.2. responder ao nobre Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que é 
lícita a concessão de abono de permanência, de que trata o art. 3º, § 1º, da Emenda Constitucional 
nº 20, de 15 de dezembro de 1998, nas hipóteses em que sejam implementados, por servidores ou 
magistrados, os requisitos para aposentadoria com base na regra do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, no caso de opção por permanecer em atividade, sendo 
aplicável ao caso, por analogia, o disposto no art. 86 da Orientação Normativa MPS/SPS nº 2, de 
2009; 

9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de 
Deliberação que o fundamenta, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho; e 

9.4. arquivar o processo. 
 
10. Ata n° 22/2012 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 13/6/2012 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1482-22/12-P. 
................. 

ABONO DE PERMANÊNCIA DOU 20.06.2012
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ABONO DE PERMANÊNCIA

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

.........

ABONO DE PERMANÊNCIA

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

Aprovo.

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

.........
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4ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 70/12)

Art. 6º-A da 

EC 41/03

Aposentadoria 

por Invalidez 

Permanente

Servidor que tenha ingressado no 
serviço público até a data da 
publicação da Emenda 41/03 

(31/12/2003)

• Incapacidade permanente para 
o trabalho, conforme definido 
em laudo médico-pericial

• Cálculo da aposentadoria

conforme praticado antes

da EC 41/03 (base de cálculo:

remuneração do servidor no cargo

efetivo)
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31/12/03

EC 41/03

• Base de cálculo = remuneração do

servidor no cargo efetivo

• Reajustamento: paridade

Evolução da Aposentadoria por
Invalidez Permanente

Art. 6º-A da EC 41/03, introduzido 

pela EC 70/12
CF, art. 40

• Base de cálculo = média

• Reajustamento: inflação (INPC)

4ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 70/12)

Os proventos de aposentadoria serão revistos 

na mesma proporção e na mesma data, sempre 

que se modificar a remuneração dos servidores 

em atividade, sendo-lhes também estendidos 

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, na 

forma da lei.

Atualização das aposentadorias:

paridade

Art. 6º-A da 

EC 41/03

Aposentadoria 

por Invalidez 

Permanente



328

4ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 70/12)

Aplica-se às pensões derivadas

dos proventos de servidores

falecidos, que tenham se

aposentado em conformidade com

esta regra de transição, igual

critério de revisão, ou seja, a

paridade.

Atualização das pensõesArt. 6º-A da 

EC 41/03

Aposentadoria 

por Invalidez 

Permanente

4ª REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 70/12)
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ON MPS/SPS 01/2012

Revisão de Proventos Exemplo:
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Resumo
Abono de Permanência

ABONO DE PERMANÊNCIA (EC N.º 41/03)

O servidor 

pode se 

aposentar?

O servidor 

pode se 

aposentar?

A regra 

prevê a 

concessão 

do Abono?

A regra 

prevê a 

concessão 

do Abono?

Abono de 

Permanência

Abono de 

Permanência

Sem Abono de 

Permanência

Sem Abono de 

Permanência

Sem Abono de 

Permanência

Sem Abono de 

Permanência

SIM

SIM NÃO

NÃO
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ABONO DE PERMANÊNCIA (EC N.º 41/03)

Regra do Direito Adquirido 
(art. 3º da EC 41. Vide §1º)  

(30/25 anos contribuição, H/M, em 
31/12/03)

1ª Regra de Transição
(art. 2º da EC 41. Vide §5º)

Regra Geral (CF, art. 40, §1º, III, “a”. 

Vide §19) – voluntária integral

Até quando? Até completar 75 anos (compulsória)

União, Estados, DF
e Municípios

ABONO DE PERMANÊNCIA (EC N.º 41/03)

Até quando? Até completar 75 anos (compulsória)

União

2ª Regra de Transição
(Art. 6º da EC 41)  e

3ª Regra de Transição
(Art. 3º da EC 47)

Fundamentação:

Acórdão 1482/2012 TCU – Plenário e

Nota Informativa 413/2013  - MPOG 
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ABONO DE PERMANÊNCIA (EC N.º 41/03)

Até quando? Até completar 75 anos (compulsória)

Servidor com Deficiência
(CF, Art. 40, §4º, inciso I)

Fundamentação:

União: Acórdão 1078/2013 TCU –
Plenário

Todas UF: RE  954.408 STF –
Repercussão Geral (Tema 888) 

22.04.2016

ABONO DE PERMANÊNCIA (EC N.º 41/03)

Até quando? Até completar 75 anos (compulsória)

Atividade de Risco  (Policial)
(CF, Art. 40, §4º, inciso II, c/c 

LCF 51/1985)

Fundamentação:

União: Acórdão 698/2010 TCU –
Plenário 

Todas UF: RE  954.408 STF –
Repercussão Geral (Tema 888) 

22.04.2016

LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA/STF RE 954.408 - Abono Permanência - Apo Especial - Repercussão Geral.pdf
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ABONO DE PERMANÊNCIA (EC N.º 41/03)

Até quando? Até completar 75 anos (compulsória)

Exposição a agentes nocivos
(CF, Art. 40, §4º, inciso III)

Fundamentação:

Poder Executivo da União: Art. 23 da 
Orientação Normativa MPOG/SEGEP 
nº 16/2013, com a redação dada pela

ON MPOG/SEGEP n° 05/2014 

Todas UF: RE  954.408 STF – Repercussão 
Geral (Tema 888) 22.04.2016

ABONO DE PERMANÊNCIA (EC N.º 41/03)

Até quando?

União

ON 06/2008 - MPOG

Estabelece orientação aos órgãos
e entidades do Sistema de Pessoal

Civil da Administração Pública
Federal quanto à aplicação das

regras de abono de permanência
a professor na educação infantil
e no ensino fundamental e médio.

Art. 4º A redução de cinco anos no requisito da idade e do tempo de
contribuição para aposentadoria, de que trata o § 5º do art. 40 da
Constituição Federal, concedida ao professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e
no ensino fundamental e médio, somente se presta para efeito de
aposentadoria, não se aplicando tal redução para a concessão de abono de
permanência, haja vista inexistir fundamento na referida norma para a
concessão de abono de permanência mediante a utilização da redução do
tempo de contribuição e idade permitidas para a aposentadoria.
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Resumo
Regras de Aposentadoria

Regras

Geral (Regra Permanente)

Transição

Direito Adquirido

Tipos

Voluntária

Compulsória

Invalidez

Especial

Modalidades
Proporcional

Integral
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Regra 
do Direito 
Adquirido

EC N.º 41/03 – Regra do Direito Adquirido

INVALIDEZ

Proventos Integrais

Proventos Proporcionais
(Integrais: Membros de Poder)

COMPULSÓRIA

Proventos Proporcionais

(Integrais: Membros de Poder)

VOLUNTÁRIA

Tempo de Serviço ou 

Contribuição
(Proventos integrais)

Tempo de Serviço

(Proventos proporcionais)

Por Idade

(Proventos proporcionais)

ESPECIAIS

Magistrados

MP e TC

Professores

APOSENTADORIAS - RESUMO

VOLUNTÁRIA

REGRA DE TRANSIÇÃO DA 
EC 20/98

Proventos Integrais (pedágio 20%)

Proventos Proporcionais (pedágio 40%)
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Regra Geral
(Regra Permanente)

INVALIDEZ

Proventos Integrais 
(integralidade da média)

Proventos Proporcionais 
(proporcionalidade da média)

COMPULSÓRIA

Proventos Proporcionais
(proporcionalidade da média)

VOLUNTÁRIA

Tempo de Contribuição
(integralidade da média)

Por Idade  
(proporcionalidade da média)

ESPECIAIS

Professores da Educação 
Básica

(integralidade da média)

Militares

APOSENTADORIAS - RESUMO

EC N.º 41/03 – Regra Geral (ou Permanente)

Policiais (LCF 51/85, alterada 
pelas LCF´s 144/14 e 152/15)

Pessoa com Deficiência,

Atividades de Risco e

Exposição a Agentes Nocivos
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Estatuto dos Militares do Ente Federativo

Inatividade 
Militar

Transferência 
para Reserva

A pedido

Ex-officio

Reforma

Incapacidade

Ex-officio

Estatuto dos Militares do Ente Federativo

Transferência 
para Reserva

A pedido
35 anos (H/M) de serviço 

(30 anos de
atividade militar)

Ex-officio

Idade limite 

Permanência no 
posto/graduação

Cargo eletivo

Ultrapassar o limite da 
licença para tratar de 
interesse particular
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Estatuto dos Militares do Ente Federativo

Reforma

Incapacidade Laudo Médico

Ex-officio Idade limite

Regras 
de 

Transição
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1ª REGRA DE TRANSIÇÃO

VOLUNTÁRIA (média e redutor)

• Requisitos de elegibilidade

do art. 2º da EC 41/03

(idênticos aos do revogado art. 8º

da EC 20/98, para a voluntária

integral com pedágio 20%)

• Cálculo da aposentadoria pela

média, com redutor em função

da idade (3,5% ou 5% por ano

antecipado)

APOSENTADORIAS - RESUMO

EC N.º 41/03 – Regra de Transição

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO

VOLUNTÁRIA (integral)

• Requisitos de elegibilidade do

art. 6º da EC 41/03

• Cálculo da aposentadoria

conforme praticado antes

da EC 41/03 (integralidade da

remuneração do servidor no cargo

efetivo)

APOSENTADORIAS - RESUMO

EC N.º 47/05 – Regra de Transição

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO

VOLUNTÁRIA (integral)

• Requisitos de elegibilidade do art. 3º
da EC 47/05

• Cálculo da aposentadoria conforme

praticado antes da EC 41/03
(integralidade da remuneração do servidor no cargo efetivo)
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APOSENTADORIAS - RESUMO

EC N.º 70/12 – Regra de Transição

4ª REGRA DE TRANSIÇÃO

INVALIDEZ PERMANENTE

• Requisitos de elegibilidade do art. 6º-A
da EC 41/03, com redação dada pela
EC 70/12

• Cálculo da aposentadoria conforme

praticado antes da EC 41/03
(base de cálculo: remuneração do servidor

no cargo efetivo)

EC 41/03, 47/05, 

70/12 e 88/15

Reajustamento 

dos 

Benefícios
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Reajustamento de APOSENTADORIAS e PENSÕES

Situações após as EC 41/03, 47/05 e 70/12

• PARIDADE

• Aqueles que já eram aposentados e pensionistas
quando da publicação da EC 41/03

• Aqueles que fizerem uso da Regra do Direito
Adquirido

• Aposentados pelas Regras de Transição dos arts.
6º e 6º-A da EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05

• As pensões derivadas das aposentadorias
concedidas com fundamento no art. 6º-A da
EC 41/03 e art. 3º da EC 47/05

Reajustamento de APOSENTADORIAS e PENSÕES

Situações após as EC 41/03, 47/05 e 70/12

• REAJUSTE PELA INFLAÇÃO 

Para aqueles que cumpriram os requisitos para
aposentadoria a partir da publicação da
MP 167 (DOU 20.02.04), excetuadas as situações dos itens
anteriores, bem como para as pensões com fato gerador a
partir daquela data, é assegurado o reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real. A partir de janeiro/2008, tais benefícios, no
âmbito do RPPS da União, deverão ser reajustados pelo
mesmo índice aplicado aos benefícios do RGPS, conforme
dispõe o art. 15 da Lei 10.887/04, com redação dada pela
Lei 11.784/08 (vide ADI 4582/11, com medida cautelar deferida em

28/09/11).

• Nota Explicativa Nº 02/2008 CGNAL/DRPSP/SPS/MPS

• Item 8 do Anexo da Portaria MPS 402/2008
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• 30/35 anos de serviço

• Base = última remuneração

• Reajustamento: paridade

16/12/98

EC 20/98

31/12/03

EC 41/03

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. serviço público

• 5 anos no cargo

• Base = última remuneração

• Reajustamento: paridade

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 10 anos e.e. no serviço público

• 5 anos no cargo

• Base = média

• Reajustamento: inflação

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base = última remuneração

• Reajustamento = paridade

• 48/53 anos de idade

• 30/35 anos de contribuição

• 5 anos e.e. no cargo

• pedágio de 20%

• Base = média

• Redutor de 3,5% ou 5% por 

ano antecipado aos 55/60

• Reajustamento: inflação

• 55/60 anos de idade

• 30/35 de contribuição

• 20 anos e.e. no serviço público

• 10 anos na carreira

• 5 anos e.e. no cargo

• Base = última remuneração

• Reajustamento: paridade

EC 47/05

Idade + TC = Fórmula 85/95

25 anos e.e. serviço público

15 anos na carreira

5 anos no cargo

Base = última remuneração

Reajustamento: paridade

Aposentadoria Voluntária do Servidor Público
União/Estados/DF/Municípios – Antes da EC 103/19

art. 8º
art. 2º

art. 6º

art. 3º

CF, art. 40 CF, art. 40 CF, art. 40

MÓDULO 4

A Emenda Constitucional 

nº 20/98

PREVIDÊNCIA 

DO SERVIDOR PÚBLICO
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1ª REFORMA DA PREVIDÊNCIA

EMENDA CONSTITUCIONAL 

Nº 20, de 15/12/1998
(DOU 16/12/1998)

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Direito constituído

Expectativa de direito

Futuros servidores

Regra do direito 

adquirido

Regra de 

transição

Regra geral
(Regra permanente)
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Emenda Constitucional nº 20/98

• caráter contributivo com equilíbrio financeiro e atuarial 
(tempo de contribuição)

• agentes públicos não efetivos vinculados ao RGPS:

– cargo em comissão exclusivamente

– contratado temporariamente

– mandato eletivo (agente político)
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Obrigatórios

Empregado

Empregado doméstico

Contribuinte individual

Trabalhador avulso

Especial

Facultativo

Se
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d
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Benefícios

Quanto 
ao

Segurado

Quanto ao 
Dependente

Aposentadoria por incapacidade 
permanente para o trabalho

Aposentadoria por idade (c/c 
tempo de contribuição)

Aposentadoria do segurado 
especial

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Salário-família

Salário-maternidade

Pensão por morte

Auxílio-reclusão
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Serviços

Quanto 
ao

Segurado
e ao 

Dependente

Serviço social

Reabilitação 
profissional
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Lei Geral da Previdência dos Servidores
(Lei 9717/98)

Principais Critérios

• equilíbrio financeiro e atuarial com

avaliações anuais

• custeio pelo ente público e pelos

servidores

• vedação de assistência médica e

financeira com recursos previdenciários

• contribuição do ente público não poderá

exceder o dobro da contribuição do

servidor

• proibição de convênios, consórcios ou

outra forma de associação para

pagamento de benefício previdenciário

Lei Geral da Previdência dos Servidores
(Lei 9717/98)

Principais Critérios
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• proibição (art. 5º) de benefícios do 

RPPS distintos dos previstos no 

RGPS, tais como: auxílio natalidade, auxílio 

funeral

Lei Geral da Previdência dos Servidores
(Lei 9717/98)

Principais Critérios

REGRA DO DIREITO 
ADQUIRIDO
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DIREITO ADQUIRIDO (EC N.º 20/98)

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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CF APÓS A EC N.º 20/98

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;

CF APÓS A EC N.º 20/98

Exemplos

União: Lei 8.112/90, art. 186, §1º 

PE: LCE 28/00, art. 34, §5º
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CF APÓS A EC N.º 20/98

II - compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição;

CF APÓS A EC N.º 20/98

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo 

mínimo de 10 anos de efetivo exercício no 

serviço público e  05 anos no cargo efetivo em 

que se dará a aposentadoria, observadas as 

seguintes condições:

a) 60 anos de idade / 35 anos de contribuição, se homem, 

e 55 anos de idade / 30 anos de contribuição, se 

mulher;

b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se 

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição.
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Tempo de efetivo exercício no serviço público 
ON MPS/SPS 02/2009

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os efeitos desta Orientação Normativa, 
considera-se:
........
....

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;

Tempo de efetivo exercício no serviço público

Nota Técnica nº 03/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS

(...) Quando se trata, porém, do requisito de tempo de serviço

público, não de ingresso, os preceitos dos artigos: 40, § 1º , III, da

Constituição Federal; 6º , III, da Emenda Constitucional no 41/2003;

e 3º , II, da Emenda Constitucional no 47/2005 têm alcance maior,

porque visam a proteger a atividade prestada sob aquela especial

qualificação, seja em regime contratual, de emprego público, ou

estatutário, de cargo público, o que abarca o tempo na

Administração Pública direta, autárquica e fundacional, quanto na

Administração indireta.

Legislação e Jurisprudência/MPOG - Nota Informativa 234-2014 - Averbação Tempo Empresa Pub. e Econ.Mista.pdf
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• As expressões anos de serviço e tempo de serviço
correspondem à temporalidade exigida para a concessão
da aposentadoria ou o cálculo de sua proporcionalidade,
independentemente do exercício ser em mais de um
cargo ou emprego. O tempo de serviço será o
resultado da soma dos tempos de serviços prestados em
um ou mais cargos.

• Os termos efetivo exercício e exercício efetivo

correspondem à temporalidade exercida no respectivo

cargo para a concessão da aposentadoria. Neste tempo

de serviço não se pode incluir o exercido em cargo

diferente daquele em que se vai aposentar.

(doutrinador: Paulo de Matos Ferreira Diniz (1999:33)

CF APÓS A EC N.º 20/98

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as
pensões, por ocasião de sua concessão, não
poderão exceder à remuneração do respectivo
servidor, no cargo efetivo em que se deu
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.

mantido pela EC 41
alterado pela EC 41
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPOG/SRH Nº 9, DE 05.11.2010

Art. 7º Para fins de base para o cálculo de

pensão, remuneração é o valor do cargo

efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias

permanentes estabelecidas em lei.

ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS Nº 2, DE 31.03.2009

Art. 2º Para os efeitos desta Orientação Normativa,

considera-se:

......

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;

CF APÓS A EC N.º 20/98

Ativo (Remuneração) R$ Aposentado (Proventos) R$

Vencimento 600,00 Vencimento 600,00

Adic. Tempo Serviço 20% 120,00 Adic. Tempo Serviço 20% 120,00

Grat. inerente ao cargo 100% 600,00 Grat. inerente ao cargo 100% 600,00

Vantagem incorporada 800,00 Vantagem incorporada 800,00

Adic. Periculosidade 10% 60,00 -

Total 2.180,00 Total 2.120,00

Aposentadoria voluntária integral
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Remuneração do Servidor no Cargo Efetivo Exemplo:

CF APÓS A EC N.º 20/98

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em 05 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.

mantido pela EC 41
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CF APÓS A EC N.º 20/98

§ 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.

mantido pela EC 41

Exceções (art. 37, XVI, da CF):

a) dois cargos de professor;

b) um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) dois cargos privativos de profissionais de saúde com
profissões regulamentadas (EC n.º 34, de 13/12/01).

A Resolução 218/97 – CNS elenca as categorias que são reconhecidas
como profissionais de saúde de nível superior.

Redação da EC 19/98

Acórdão publicado: Possibilidade de acumulação
remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37,
inciso XVI, da Constituição Federal, quando há
compatibilidade de horários. (Tema 1081 – ARE
1.246.685, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente).

• O Supremo Tribunal Federal Fixou a seguinte tese:
As hipóteses excepcionais autorizadoras de
acumulação de cargos públicos previstas na
Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a
existência de compatibilidade de horários,
verificada no caso concreto, ainda que haja norma
infraconstitucional que limite a jornada semanal.

Mérito da Repercussão Geral
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1. Assistentes Sociais

2. Biólogos 

3. Profissionais de Educação Física 

4. Enfermeiros 

5. Farmacêuticos 

6. Fisioterapeutas 

7. Fonoaudiólogos 

8. Médicos 

9. Médicos Veterinários 

10. Nutricionistas 

11. Odontólogos 

12. Psicólogos

13. Terapeutas Ocupacionais

Resolução CNS 218/97

Jurisprudência do TCU

Acórdão 7634/2020 Primeira Câmara (Pedido de Reexame,
Relator Ministro Benjamin Zymler)

Pessoal. Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico.
Nível médio.

É irregular a acumulação de cargo de professor com de técnico de
nível médio para o qual não se exige qualquer formação específica.
O cargo técnico ou científico (art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da
Constituição Federal) é aquele cujas atribuições não possuem
natureza eminentemente burocrática ou repetitiva e para cujo
exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e
habilitação legal, não necessariamente em nível superior. A
expressão “técnico” em nome de cargo não é suficiente, por si só,
para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a que se
refere aquele dispositivo constitucional.
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Jurisprudência do TCU

Acórdão 211/2008 – Segunda Câmara (Relator Ministro Aroldo
Cedraz)

Pessoal. Acumulação de cargo público. Professor. Cargo
técnico.

É considerado cargo técnico ou científico, para os fins previstos
no art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, aquele que requeira
a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos obtidos
em nível superior de ensino ou para o qual se exige
conhecimento técnico ou habilitação legal específica, sendo
excluídos dessa definição os cargos e empregos, cujas
atribuições se caracterizam como de natureza burocrática,
repetitiva e de pouca ou nenhuma complexidade (Processo TC

013.198/2007-6).

Jurisprudência do TCU

Acórdão 4269/2020 Primeira Câmara (Admissão, Relator
Ministro Walton Alencar Rodrigues)

Admissão de pessoal. Jornada de trabalho. Setor privado.
Compatibilidade de horário.

A existência de vínculos empregatícios junto a entidades
do setor privado não configura impedimento para
investidura em cargo público, nem é hipótese de
acumulação de cargos ou empregos, mas demanda
assegurar que o servidor não exerça atividade
incompatível com seu horário de trabalho (art. 117, inciso
XVIII, da Lei 8.112/1990).
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Jurisprudência do TCU

Acórdão 1424/2021 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator
Ministro Benjamin Zymler)

Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva.
Aposentadoria. Compatibilidade de horário. Simultaneidade.
Professor.

A acumulação de proventos de aposentadoria de cargo exercido
em regime de dedicação exclusiva com proventos de outro cargo
só é lícita se ambos os cargos se enquadrarem em uma das
hipóteses do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e tiverem
sido exercidos em períodos distintos, haja vista a previsão
constitucional de compatibilidade de horários para a acumulação
lícita de cargos e a imposição legal de o regime de dedicação
exclusiva impedir o seu titular de exercer outro cargo, emprego
ou função no âmbito da Administração Pública (art. 14 do Decreto
94.664/1987).

Posição do STJ sobre cargo técnico

Não existe na legislação infraconstitucional uma definição do
que seja cargo técnico ou científico.

A Constituição Federal não conceitua ou define cargo técnico
ou científico.

No plano jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça tem
manifestado o entendimento mais recente de que cargo
técnico ou científico, para fins de acumulação com o de
professor, nos termos do art. 37, XVI, da CF, é aquele para cujo
exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e
habilitação legal, não necessariamente de nível superior (STJ -
RMS 20033 / RS - DJ 12.03.2007 p. 261).



359

717

Posição do STJ sobre cargo técnico

O fato de o cargo ocupado exigir apenas nível médio de

ensino, por si só, não exclui o caráter técnico da

atividade, pois o texto constitucional não exige formação

superior para tal caracterização, o que redundaria em

intolerada interpretação extensiva (STJ - RMS 12.352⁄DF,

Rel. p⁄acórdão Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA,

Sexta Turma, DJ de 23⁄10⁄2006, p.356)

718

1. A Constituição Federal vedou expressamente a acumulação de 
cargos públicos, admitindo-a apenas quando houver compatibilidade 
de horários, nas hipóteses de dois cargos de professor; de um cargo 
de professor e outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos 
de profissionais de saúde.

2. E, para fins de acumulação, resta assentado no constructo 
doutrinário-jurisprudencial que cargo técnico é o que requer 
conhecimento específico na área de atuação do profissional.

3. Não é possível a acumulação dos cargos de professor e Técnico 
Judiciário, de nível médio, para o qual não se exige qualquer formação 
específica e cujas atribuições são de natureza eminentemente 
burocrática.

4. Precedentes. 

5. Recurso improvido. (RMS14.456, Rel. Min Hamilton Carvalhido, 6ª 
Turma, DJ 25.03.2003)

• RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 
PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
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• CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
PÚBLICOS. PROFESSOR APOSENTADO E AGENTE 
EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO TÉCNICO OU 
CIENTÍFICO. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
de servidores civis ou militares com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis na 
atividade, os cargos eletivos ou em comissão, segundo o art. 37, §
10, da Constituição Federal.

2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendido que cargo 
técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, 
nos termos do art. 37, XVII, da Lei Fundamental, é aquele para cujo 
exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e 
habilitação legal, não necessariamente de nível superior.

3. Hipótese em que a impetrante, professora aposentada, pretende 
acumular seus proventos com a remuneração do cargo de Agente 
Educacional II – Interação com o Educando – do Quadro dos 
Servidores de Escola do Estado do Rio Grande do Sul, para o qual 
não se exige conhecimento técnico ou habilitação legal específica, 
mas tão-somente nível médio completo, nos termos da Lei Estadual 
11.672/2001. Suas atribuições são de inegável relevância, mas de 
natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à 
atividade pedagógica.

4. Recurso ordinário improvido.(RMS 20033, Rel. Min Arnaldo 
Esteves de Lima, 5ª Turma, DJE 12.03.2007)
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• CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. OPÇÃO. 
PROCEDIMENTO.VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA 
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NÃO-OCORRÊNCIA. 
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO 
IMPROVIDO.

1. "Não é possível a acumulação dos cargos de professor e 
Técnico Judiciário, de nível médio, para o qual não se exige 
qualquer formação específica e cujas atribuições são de 
natureza eminentemente burocrática" (RMS 14.456/AM, Rel. 
Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma).

2. A circunstância de o servidor público, em substituição, 
exercer funções para as quais se requer graduação em Direito 
não possibilita a acumulação,  tendo em vista que o texto 
constitucional excepciona a regra de inacumulabilidade tão-
somente para os titulares de cargos públicos, e não de 
funções, havendo nítida distinção a respeito.

3. Recurso ordinário improvido. (RMS 21224 / RR, Rel.Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA; T5 - QUINTA TURMA; DJE 01.10.2007)
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• ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE 
APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. 
PROFESSOR E TÉCNICO EM POLÍTICAS CULTURAIS. 
IMPOSSIBILIDADE.

721

1. Conforme consignado pela Corte local, está "evidenciada a 

impossibilidade de cumulação das aposentadorias outrora percebidas 

pelo impetrante. uma vez que o cargo de técnico em assuntos 

culturais não possui natureza técnica, pois não demanda 

formação profissional específica para o respectivo exercício". 

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na 

área de atuação do profissional, com habilitação específica de 

grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 

3. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrente, "Técnico 

em Políticas Culturais", exige apenas nível médio (fl. 50, e-STJ), não 

se enquadrando, portanto, na definição acima. 4. Recurso Ordinário 

não provido. (STJ - RMS: 42392 AC 2013/0118786-1, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/02/2015, T2 -

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2015)

722

(...)
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Art. 37, XVII, da CF - a proibição de

acumular estende-se a empregos e

funções e abrange autarquias, fundações,

empresas públicas, sociedades de

economia mista, suas subsidiárias, e

sociedades controladas, direta ou

indiretamente, pelo poder público.

Redação da EC 19/98

Art. 37, §10, da CF. 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.

Incluído pela EC 20/98
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Art. 11 da EC 20/98 - 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.

Exceção

HIPÓTESES DE ACUMULAÇÕES POSSÍVEIS

PROVENTOS +

PROVENTOS CARGOS ACUMULÁVEIS 
(§10 do art. 37 e §11 do art. 40 CF)

REMUNERAÇÃO DE 
(§10 do art. 37 e §11 do art. 40 CF)

CARGO 

ACUMULÁVEL

CARGO 

COMISSÃO

CARGO ELETIVO

REMUNERAÇÃO + REMUNERAÇÃO
(SÓ PARA CARGOS ACUMULÁVEIS: art. 37 CF, incisos XVI e XVII,

com redação da EC 19/98)
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CF APÓS A EC N.º 20/98

§ 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.

modificado pela EC 41

CF APÓS A EC N.º 20/98

§ 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.

mantido pela EC 41

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

Ex.: férias não gozadas, licença-prêmio não gozada, etc

mantido pela EC 41
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CF APÓS A EC N.º 20/98

§ 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.

mantido pela EC 41

§ 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.

mantido pela EC 41
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REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 20/98)

Art. 8º, caput

Aposentadoria 

voluntária

integral

Servidor titular de cargo 
efetivo quando da 

publicação da Emenda 
(16/12/98)

• Idade: 53/48, H/M

• Tempo de efetivo exercício no  
cargo: 05 anos 

• Tempo Contribuição: 35/30, H/M

• Pedágio: 20% do período que em  

16/12/98 faltava para completar o  

tempo de contribuição de item 

anterior

REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 20/98)

Atualização das 

aposentadorias 

conforme art. 40, 

§ 8º (paridade)

Art. 8º, caput

Aposentadoria 

voluntária

integral
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REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 20/98)

Ativo (Remuneração) R$ Aposentado (Proventos) R$

Vencimento 600,00 Vencimento 600,00

Adic. Tempo Serviço 20% 120,00 Adic. Tempo Serviço 20% 120,00

Grat. inerente ao cargo 100% 600,00 Grat. inerente ao cargo 100% 600,00

Vantagem incorporada 800,00 Vantagem incorporada 800,00

Adic. Periculosidade 10% 60,00 -

Total 2.180,00 Total 2.120,00

Aposentadoria voluntária integral

REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 20/98)

Art. 8º, § 1º

Aposentadoria 

voluntária

proporcional

• Idade: 53/48, H/M

• Tempo de efetivo exercício no  
cargo: 05 anos 

•Tempo Contribuição: 30/25, H/M

• Pedágio: 40% do período que em  

16/12/98 faltava para completar o  

tempo de contribuição de item 

anterior

Servidor titular de cargo 
efetivo quando da 

publicação da Emenda 
(16/12/98)
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REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 20/98)

Atualização das 

aposentadorias 

conforme art. 40, 

§ 8º (paridade)

Art. 8º, § 1º

Aposentadoria 

voluntária

proporcional

REGRA DE TRANSIÇÃO (EC N.º 20/98)

Art. 8º, § 1º

Aposentadoria 

voluntária

proporcional

Valor do benefício 
proporcional

70%, acrescido de 5% por 
ano de contribuição que 

supere à soma do tempo de 
contribuição (30/25, H/M)

com o pedágio exigido, até o 
limite de 100%.
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ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO (EC N.º 20/98)

Regra do Direito Adquirido 
(art. 3º, § 1º)

Quem tem 
direito ? Regra de Transição -

voluntária integral
(art. 8º, § 5º)

Até quando ?
Até completar os requisitos do 

art. 40, § 1º, III, “a” (voluntária integral)
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Regras

Geral (Regra Permanente)

Transição

Direito Adquirido

Tipos

Voluntária

Compulsória

Invalidez

Especial

Modalidades
Proporcional

Integral

Regra 
do Direito 
Adquirido
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INVALIDEZ

Proventos Integrais

Proventos Proporcionais 
(Integrais: Membros de Poder)

COMPULSÓRIA

Proventos Proporcionais

(Integrais: Membros de Poder)

VOLUNTÁRIA

Tempo de Serviço
(Proventos integrais)

Tempo de Serviço
(Proventos proporcionais)

Por Idade
(Proventos proporcionais)

ESPECIAIS

Magistrados

MP e TC

Professores

APOSENTADORIAS - RESUMO

EC N.º 20/98 – Direito Adquirido

Regra Geral
(Regra Permanente)
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INVALIDEZ

Proventos Integrais

Proventos Proporcionais

COMPULSÓRIA

Proventos Proporcionais

VOLUNTÁRIA

Tempo de Contribuição 
(Proventos Integrais)

Por Idade 
(Proventos Proporcionais)

ESPECIAIS

Professores
(Educação Básica)

APOSENTADORIAS - RESUMO

EC N.º 20/98 – Regra Geral (ou Permanente)

Militares

Policiais 
(LCF 51/85)

Regra 
de 

Transição
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APOSENTADORIAS - RESUMO

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA

REGRA DE TRANSIÇÃO (art. 8º)

Proventos Integrais (pedágio 20%)

Proventos Proporcionais (pedágio 40%)

EC N.º 20/98 – Regra de Transição

MÓDULO 5

A Previdência do Servidor 

Público na Constituição Federal 

antes da EC 20/98
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PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO
- Histórico -

• o direito à aposentadoria decorria do exercício 

da função pública 

• aposentadoria sem contribuição

• paridade entre ativo e inativo

• promoções no ato da aposentadoria

Antes da CF 88:

• Estatutários - Regime Próprio de Previdência -

minoria

• Celetistas - RGPS - maioria

Após CF 88:

• Regime Jurídico Único - Regime Próprio 

PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO
- Histórico -
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PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO

Contagem Recíproca de Tempo de 

Contribuição entre os Regimes de Previdência

• CF/88, art. 201, §9º

• Lei Federal nº 9.796, de 05.05.99

• Decreto Federal nº 10.188, de 20.12.19

CF ANTES DA EC N.º 20/98

• O art. 40 da CF dispunha: “O servidor será 
aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos 

integrais quando decorrentes de acidente em 

serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e 

proporcionais nos demais casos;
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CF ANTES DA EC N.º 20/98

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, 

com proventos proporcionais ao tempo de 

serviço;

III – voluntariamente:

a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, 

e aos trinta, se mulher, com proventos integrais;

b) aos trinta anos de efetivo exercício em 

funções de magistério, se professor, e vinte e 

cinco, se professora, com proventos integrais; 

C.F. ANTES DA EC N.º 20/98

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos 
vinte e cinco, se mulher, com proventos 
proporcionais a esse tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, 
e aos sessenta, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1º Lei disporá sobre aposentadoria em cargos ou 
empregos temporários.

§ 2º O tempo de serviço público federal, estadual ou 
municipal será computado integralmente para 
efeitos de aposentadoria e disponibilidade.”
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C.F. ANTES DA EC N.º 20/98

Ativo (Remuneração) R$ Aposentado (Proventos) R$

Vencimento 600,00 Vencimento 600,00

Adic. Tempo Serviço 20% 120,00 Adic. Tempo Serviço 20% 120,00

Grat. inerente ao cargo 100% 600,00 Grat. inerente ao cargo 100% 600,00

Vantagem incorporada 800,00 Vantagem incorporada 800,00

Adic. Periculosidade 10% 60,00 -

Total 2.180,00 Total 2.120,00

Aposentadoria voluntária integral

C.F. ANTES DA EC N.º 20/98

• O Art. 93, inciso VI, da CF, estabelecia:

“a aposentadoria com proventos integrais é

compulsória por invalidez ou aos setenta anos de

idade, e facultativa aos trinta anos de serviço,

após cinco anos de exercício efetivo na

judicatura.” (aplicável, também, aos membros do

Ministério Público - art. 129, §4º, da CF)
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C.F. ANTES DA EC N.º 20/98

• O Art. 73, § 3º, da CF, dispunha:

“Os Ministros do Tribunal de Contas da União

terão as mesmas garantias, prerrogativas,

impedimentos, vencimentos e vantagens dos

Ministros do Superior Tribunal de Justiça e

somente poderão aposentar-se com as

vantagens do cargo quando o tiverem exercido

efetivamente por mais de cinco anos.”

(o art. 75 estendia o disposto no art. 73 aos Conselheiros

dos TCE)

C.F. ANTES DA EC N.º 20/98

INVALIDEZ

Proventos Integrais

Proventos Proporcionais 
(Integrais: Membros de Poder)

COMPULSÓRIA

Proventos Proporcionais

(Integrais: Membros de Poder)

VOLUNTÁRIA

Tempo de Serviço
(Proventos integrais)

Tempo de Serviço
(Proventos proporcionais)

Por Idade
(Proventos proporcionais)

ESPECIAIS

Magistrados

MP e TC

Professores

APOSENTADORIAS - RESUMO

Militares

Policiais 
(LCF 51/85)
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