
R O T E I R O

SO BR E  A  NOVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
E C  N º  1 0 3 / 2 0 1 9



Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões 
e Diretoria de Estudos Técnicos

Agosto de 2020

Versão Revisada e Atualizada

R O T E I R O

SOBRE  A  NOVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
E C  N º  1 0 3 / 2 0 1 9



Diretoria Executiva Nacional

Presidente
Kleber Cabral

1º Vice-Presidente
Ayrton Eduardo de Castro Barros

2º Vice-Presidente
Jesus Luiz Brandão

Secretária-Geral
Mariana Ribeiro de Araújo

Diretor-Secretário
Paulo Roberto Pereira Ferreira

Diretora de Administração e Finanças
Maria Aparecida Gerolamo

1º Diretor-Adjunto de Administração e Finanças
Tiago Lima dos Santos

2º Diretor-Adjunto de Administração e Finanças
Elias Carneiro Júnior

Diretor de Assuntos Jurídicos
Júlio César Vieira Gomes

1º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos
Luiz Antônio Benedito

2º Diretor-Adjunto de Assuntos Jurídicos
Getúlio José Uba Filho

Diretor de Defesa Profissional
Levindo Siqueira Jorge 

Diretor-Adjunto de Defesa Profissional
Leandro Pereira de Oliveira



Diretor de Estudos Técnicos
Marcos Zanetti London

Diretor-Adjunto de Estudos Técnicos
Hércules Maia Kotsifas

Diretor de Comunicação Social
Marchezan Albuquerque Taveira

Diretor-Adjunto de Comunicação Social
Júlio César Carvalho de Araújo

Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões
Ildebrando Zoldan

Diretora-Adjunta de Assuntos de Aposentadoria e Pensões
Márcia Regina Rangel Barbosa

Diretora do Plano de Saúde
Maria Antonieta Figueiredo Rodrigues

Diretora-Adjunta do Plano de Saúde
Soniléa Vieira Leite

Diretor de Assuntos Parlamentares
George Alex Lima de Souza

Diretor-Adjunto de Assuntos Parlamentares
Marcos do Carmo Assunção

Diretor de Relações Internacionais e Intersindicais
Kurt Theodor Krause

Diretora de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social, 
de Políticas Sociais e Assuntos Especiais
Euzilene Teodozia Rodrigues Ribeiro

Diretoria Executiva Nacional



Conselho Fiscal
Membros Titulares
Paulo Roberto Torres
Cecília Cícera de Palma
Pérsio Rômel Macedo Ferreira
Membros Suplentes
Sérgio Santiago da Rosa
Marcílio Henrique Ferreira
Maria Aparecida de Sousa Gomes da Silva

Diretores Suplentes
Nelson Pessuto
Ricardo Skaf Abdala 

Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões
Ildebrando Zoldan
Diretor de Assuntos de Aposentadoria e Pensões
Márcia Regina Rangel Barbosa
Diretora-Adjunta de Assuntos de Aposentadoria e Pensões

Equipe Técnica
Laerço Salustiano Bezerra
Advogado Master

Diretoria de Estudos Técnicos
Marcos Zanetti London
Diretor de Estudos Técnicos
Hércules Maia Kotsifas
Diretor-Adjunto de Estudos Técnicos

Equipe Técnica
Álvaro Luchiezi Júnior
Economista, Consultor
Alexandre Rodriguez Alves Coelho
Economista, Assessor Técnico Especializado IV

Diretoria Executiva Nacional



Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil

SDS - Conjunto Baracat - 1º andar - salas 1 a 11 Brasília/DF - CEP 70392-900
Fone (61) 3218 5200 - Fax (61) 3218 5201
www.sindifisconacional.org.br 
E-mail: estudostecnicos@sindifisconacional.org.br 

É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos desde 
que citada a fonte.



Índice

Reforma da previdência Social dos Servidores Públicos 
Civis Federais da EC no 103/2019

2 - Regras para a Concessão de Aposentadoria

1.1 - Regra de transição

1 - A Suavização dos Impactos na Reforma da Previdência 
Social - Aprimoramentos e Melhorias na Redação entre a 
PEC nº 6/2019 e a EC nº 103/2019

1.2 - Gatilho automático para elevação da idade mínima

1.3 - Abono de permanência (direito adquirido)

1.4 - Acumulação de benefícios

1.5 - Pensão com dependente inválido ou com deficiência 
(intelectual, mental ou grave)

1.6 - Exclusão do regime de capitalização

2.1 - Servidores com Direito Adquirido (art. 3º)

2.2 - Servidores sem Direito Adquirido

1.7 - Supressão da desconstitucionalização da idade de 
aposentadoria compulsória e da preservação do valor real 
dos reajustes

1.7.1 - Aposentadoria Compulsória

1.7.2 - Garantia constitucional da preservação do valor 
real dos reajustes

2.2.1 - Regra para futuros servidores: até que entre em vigor a 
lei federal que discipline os benefícios do Regime Próprio de 
Previdência Social (art. 10)

2.2.2 - Regra de Transição (art. 4º) 

2.2.2.1 - Primeira regra de transição

2.2.2.2 - Segunda regra de transição (Art. 20)

2.2.3 - Regra Provisória para Servidor com Deficiência (art. 22)

2.2.4 - Aposentadoria Compulsória (art. 10, III)

2.2.5 - Aposentadoria por Incapacidade Permanente (art. 10, II)

11

19

12

11

13

13
14

16

17

19

18

18

20

20

20
21
24
26
27

28

18



3 - Pensão por morte

4 - Duração da Pensão e os Dependentes Qualificados para 
Receberem o Benefício 

5 - Abono de permanência

6 - Irreversibilidade das Cotas (art. 23, §1º)

7 - Contribuições Previdenciárias (art. 11)

8 - A Vedação da Cumulatividade Integral dos Proventos pelo 
Beneficiário (art. 24)

Anexo - EC Nº 103/2019

4.1 - Duração da pensão por morte (art. 222, VIII, da Lei 8.112/90)

29

30

31
33

34

38

40

31

Índice



Roteiro sobre a Nova Previdência Social 9

Apresentação

A Emenda à Constituição nº 103/2019, de 12 de novembro de 2019, que in-

troduz a Reforma da Seguridade Social, denominada pelo Governo Federal 

de Nova Previdência, foi publicada em 13 de novembro de 2019, tendo como 

objetivo  estabelecer “nova lógica mais sustentável e justa de funcionamen-

to para a Previdência Social (...)”, em vista da imprescindibilidade de ajustes 

no sistema atual, “para garantir, de forma gradual, a sustentabilidade do sis-

tema atual, evitando custos excessivos para as futuras gerações e compro-

metimento do pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas, e 

permitindo a construção de um novo modelo que fortaleça a poupança e o 

desenvolvimento no futuro”, segundo os termos da Exposição de Motivos nº 

029/2019, da EC nº 103/2019, do Ministério da Economia. 

9
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Em suma, o conteúdo do texto da EC nº 103/2019 continua a inspirar jus-

tas preocupações aos trabalhadores celetistas, aos servidores públicos e aos 

beneficiários do Sistema de Seguridade Social. As alterações em relação às 

regras vigentes são substantivas e têm como consequência a redução da ex-

tensão dos benefícios e, na média, o aumento do valor a contribuir à Previ-

dência, mantendo trabalhadores e servidores por mais tempo na atividade e 

com menos renda mensal à disposição. Com isso, aumenta-se a arrecadação 

e diminui-se a despesa, tanto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 

como do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), passando para a so-

ciedade a impressão de que se estará equacionando o “déficit da Previdên-

cia”, frequentemente alardeado pelo Governo Federal.

O Sindifisco Nacional, ciente da repercussão gerada, se manifestou sobre 

essa abordagem e, em diversas ocasiões, expressou sua preocupação com 

as alterações propostas ao texto constitucional. E, inclusive, trabalhou junto 

aos deputados e senadores para alteração de diversos dispositivos. 

A presente cartilha faz uma apresentação das mudanças introduzidas pela EC 

nº 103/2019, particularmente no que diz respeito à Regra Geral, à Regra de 

Transição, à Pensão por Morte e à Contribuição Previdenciária, e foi pensada 

e elaborada com o objetivo de orientar de forma simples e direta os Audito-

res-Fiscais e seus dependentes sobre os tipos de aposentadoria e os requi-

sitos para concessão de cada uma delas, assim como o benefício de pensão 

por morte, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019. Logo, 

esta é uma ótima oportunidade de vocês conhecerem todas as regras legais, 

bem como seus benefícios.

Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Pensões

10
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Reforma da Previdência Social dos Servidores  
Públicos Civis Federais da EC nº 103/2019 1

1

A versão original da reforma da Previdência Social, de iniciativa 

do Poder Executivo, poderia trazer ainda mais prejuízos ao 

segurado e aos seus beneficiários, caso não tivesse passado por 

modificações durante a tramitação no Congresso. Essas revisões, 

que implicaram em menos perdas aos servidores, decorreram 

de intensas e constantes ações que foram promovidas por 

diversos segmentos de classe durante o período.

O Sindifisco Nacional, ciente dos efeitos deletérios das alterações 

nas regras previdenciárias, não se furtou em participar dessas 

ações. Manifestou-se e tem se manifestado ativamente sobre 

esse tema e, em diversas ocasiões, expressou sua preocupação 

durante a fase de tramitação da proposta, seja na participação 

em audiências públicas, nas reuniões com diversas entidades 

de classe e, também, na interlocução com congressistas, 

assessores e filiados.

Isto posto, esta sessão elenca as principais mudanças entre a 

PEC nº 6/2019 e a EC nº 103/2019 que implicaram em menos 

perdas ao servidor, especificamente ao Auditor-Fiscal.

1 - A Suavização dos Impactos na Reforma 
da Previdência Social - Aprimoramentos e 
Melhorias na Redação entre a PEC nº 6/2019 
e a EC nº 103/2019

 DOU de 13/11/2019.
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1.1 - Regra de transição

PEC nº 6/2019 (redação inicial): Uma regra de transição para o servidor público;

EC nº103/2019 (redação final): Duas regras de transição para o servidor 

público. Inclusão de uma segunda regra de transição com pedágio de 100%.

No curso da tramitação da PEC, foi acrescentada uma nova regra de transição, 

que consiste na aplicação de um período adicional de contribuição que 

equivale ao tempo que falta para atingir o tempo mínimo de contribuição 

de 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher, contado a partir da data da 

promulgação da emenda.

Essa nova regra é mais vantajosa, sobretudo para os servidores que estão 

mais próximos de atingir o tempo de contribuição mínimo do que a única 

regra de transição apresentada pelo Poder Executivo na redação original da 

PEC, centrada em um sistema de pontos.

Ademais, esta regra de transição poderá ser mais vantajosa para os servidores 

que ingressaram no RPPS a partir de 2004 e antes do Regime de Previdência 

Complementar, em 2013, desde que tragam tempo de contribuição no RGPS. 

Conforme o art. 26, § 3º, I da PEC, a forma de cálculo do benefício é de 100% 

das médias das contribuições, melhor que o cálculo da regra de transição do 

sistema de pontos, de 60% da média dos salários de contribuição +2% por ano 

que exceder 20 anos de contribuição.
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1. 2 - Gatilho automático para elevação da idade mínima

PEC nº 6/2019 (redação inicial): Com gatilho;

EC nº 103/2019 (redação final): Exclusão do gatilho.

Estava previsto na PEC um gatilho que elevaria a idade mínima 

em virtude de um aumento na expectativa de sobrevida, que foi 

excluído na Câmara. Não há, portanto, tendência de alterações na 

idade mínima do servidor.

1.3 - Abono de permanência

PEC nº 6/2019 (redação inicial): Para todos os servidores atuais que 

cumprirem os requisitos de aposentadoria até a promulgação da 

emenda e continuarem trabalhando, o texto garante o pagamento 

de um abono de permanência equivalente ao valor da contribuição 

previdenciária; 

EC nº 103/2019 (redação final): Para todos os servidores atuais 

que cumprirem os requisitos de aposentadoria até que entre em 

vigor lei federal de que trata o §19 do art. 40 da Constituição 

Federal e continuarem trabalhando, o texto garante o pagamento 

de um abono de permanência equivalente ao valor da contribuição 

previdenciária.

Há maior prazo para que o servidor tenha garantida a percepção do 

abono de permanência equivalente ao valor da contribuição previ-

denciária até a aposentadoria compulsória. Portanto, os servidores 

que estão na iminência de perceber o abono, mas não cumpriram os 

requisitos até a emenda, terão período a mais para ter garantido o 

direito adquirido ao abono.
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Observação: O servidor que cumprir os requisitos mínimos para se aposen-

tar voluntariamente somente após a edição da lei federal que regulamen-

tará o benefício “poderá fazer jus” ao abono. Ou seja, tem expectativa de 

direito e não mais direito adquirido.

1.4 - Acumulação de benefícios

PEC nº 6/2019 (redação inicial): recebimento do valor integral do benefício 

mais vantajoso e de, no máximo, dois salários mínimos de cada um dos demais 

benefícios;

EC nº 103/2019 (redação final): recebimento do valor integral do benefí-

cio mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, que 

poderá superar 2 salários mínimos.

Como mostra a Tabela 1, abaixo, ocorreu uma alteração nas faixas de apu-

ração dos benefícios secundários de modo a aumentar o valor acumulável.
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Tabela 1
Regressiva do benefício adicional
Comparação dos percentuais de faixa 
entre a PEC nº 6/2019 e EC nº 103/2019

De Até PEC nº 6/2019 EC nº 103/2019

0 1.s.m 80% 100%

1.s.m 2.s.m 60% 60%

2.s.m 3.s.m 40% 40%

3.s.m 4.s.m 20% 20%

acima de 4.s.m 0% 10%

Observação: O salário mínimo em abril de 2020 é de R$ 1.045,00
Fonte: PEC nº 6/2019 e EC nº 103/2019
Elaboração: Departamento de Estudos Técnicos do Sindifisco 
Nacional

Observa-se que, em detrimento do estabelecido inicialmente, o legislador 

submeteu as regras de acumulação a um limite mínimo equivalente a 1 salá-

rio-mínimo e excluiu o limite máximo do benefício secundário ao determinar 

10% da parcela que superar 4 s.m. (última faixa).
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1.5 - Pensão com dependente inválido ou com deficiência (intelectual, 

mental ou grave)

PEC nº 6/2019 (redação inicial): Aplicação do cálculo geral independente-

mente da condição do dependente

EC nº 103/2019 (redação final): Aplicação do cálculo geral independente-

mente da condição do dependente, exceto no caso de dependente inválido 

ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Neste caso, a pensão conce-

dida será maior.

Na redação final da Reforma da Previdência, foi incluso um cálculo exclusivo 

na hipótese de dependente inválido ou com deficiência (intelectual, mental 

ou grave), que geralmente inspira maiores cuidados e, consequentemente, 

maiores despesas.

Dessa forma, de acordo com o art. 23, §2º, da emenda constitucional, se existir 

dependente inválido ou com deficiência, a aplicação das cotas se dará sobre 

a parcela que exceder o teto do RGPS, atualmente em R$ 6.101,06. Ou seja, 

o valor do benefício será de 100% até o teto do RGPS (R$ 6.101,06) acrescido 

de uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) + 10 pontos percentuais por 

dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere 

o limite máximo de benefícios do RGPS. 
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Quando não houver mais dependentes nessa qualidade, será aplicado o cál-

culo geral, cujas as cotas serão aplicadas sobre a totalidade dos proventos. 

Em outras palavras, o valor do benefício será uma cota familiar de 50% (cin-

quenta por cento) + 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 

100% (cem por cento) do valor dos proventos de aposentadoria ou do valor 

que teria direito se o servidor, em atividade na data do óbito, fosse aposenta-

do por incapacidade permanente. 

1.6 - Exclusão do regime de capitalização

A redação do texto original da reforma previa a instituição de um “siste-

ma obrigatório de capitalização individual” aos novos servidores, em de-

trimento ao atual regime de repartição. Seus termos seriam especificados 

em futura lei federal.

A experiência internacional mostra que a introdução desse sistema de ca-

pitalização se traduz no achatamento da aposentadoria ao segurado e aos 

seus beneficiários. O acúmulo das contribuições em uma conta individual 

não foi capaz de trazer um retorno adequado no encerramento das ativida-

des laborais. O aposentado no Chile, por exemplo, que adotou o regime de 

capitalização puro, recebe, em média, 33% do seu salário de contribuição.

Ao longo da tramitação da PEC, foi decidida a retirada da capitalização da 

proposta, que evita a precarização da aposentadoria dos servidores no 

longo prazo.
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1.7 - Supressão da desconstitucionalização da idade de aposentadoria 

compulsória e da preservação do valor real dos reajustes

1.7.1 - Aposentadoria Compulsória

PEC nº 6/2019 (redação inicial): Retira da redação constitucional a fixação 

da idade limite para a aposentadoria compulsória do servidor público, 75 

anos, transladando a disciplina da matéria para Lei Complementar, con-

soante o art. 40, § 2º, III, da PEC nº 6/2019;

EC nº 103/2019 (redação final): Suprime a alteração promovida na PEC nº 

6/2019, preservando a idade da aposentadoria compulsória na constituição. 

A fixação da idade máxima para aposentadoria compulsória no texto cons-

titucional evita a simplificação de mudanças deletérias ao sabor do legis-

lador ou do poder executivo a posteriori, pois uma norma constitucional, 

que exige 3/5 da aprovação do plenário em duas votações em cada casa, é 

mais difícil de ser reformada do que uma Lei Complementar, que necessita 

de apenas a maioria absoluta, quórum de 50% mais 1, em duas votações na 

Câmara e uma votação no Senado.

1.7.2 - Garantia constitucional da preservação do valor real dos reajustes

PEC nº 6/2019 (redação inicial): Exclui o § 8º do art. 40 da Carta Maior, que 

versa sobre a garantia da manutenção do valor real dos reajustes, cuja ma-

téria passaria a ser recepcionada por Lei complementar. Dessa forma, a pre-

servação do valor real dos reajustes permaneceria em vigor, mas com o 

status de lei infraconstitucional;

EC nº 103/2019 (redação final): Retoma a redação anterior à reforma, de 

modo a preservar na Constituição a garantia da manutenção do valor real 

dos reajustes, equivalente a mesma data e índice em que se der o reajuste 

dos benefícios do regime geral de Previdência Social, disciplinados no art. 

15 da Lei nº 10.887/2004.  

A fixação da garantia da manutenção do valor real dos reajustes no texto 
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2. Regras para a Concessão de Aposentadoria

2.1 - Servidores com Direito Adquirido (art. 3º)

Para servidores públicos federais e seus dependentes são asseguradas apo-

sentadoria e pensões, a qualquer tempo, desde que tenham sido preenchi-

dos todos os requisitos para concessão de benefício de aposentadoria e de 

pensão por morte até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, obser-

vados os critérios da legislação vigente na data em que forem atendidos os 

requisitos para a concessão dos benefícios. 

Observação: Não é assegurada a aplicação da regra de cálculo de contri-

buição previdenciária da legislação vigente na data em que foi adquirido o 

direito à aposentadoria e à pensão por morte.

constitucional - bem como a definição da idade para a aposentadoria com-

pulsória do servidor público - evita a simplificação de mudanças deletérias ao 

sabor do legislador ou do Poder Executivo a posteriori.
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2.2 - Servidores sem Direito Adquirido

2.2.1 - Regra para futuros servidores: até que entre em vigor a 

lei federal que discipline os benefícios do Regime Próprio de 

Previdência Social (art. 10)

Os novos ou futuros servidores federais que ingressarem no serviço 

público após a data de promulgação da EC nº 103/2019 poderão se 

aposentar voluntariamente se cumprirem os seguintes requisitos:

65 anos de idade (homem), 62 anos (mulher);

25 anos de contribuição para ambos;

Dez anos de efetivo exercício no serviço público;

Cinco anos no cargo efetivo.

a)   Base de cálculo: média aritmética simples do salários de con-

tribuições e das remunerações adotadas como base para contri-

buição aos regimes de previdência.

b) Cálculo do benefício: 60% da média de salários e contribuições, 

acrescidos de 2% para cada ano que exceder 20 anos de contri-

buição.

c) Benefício máximo: teto do RGPS, atualmente fixado em R$ 

6.101,06 

d)  Reajuste dos proventos: será realizado na mesma data e no 

mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS.

2.2.2 - Regra de Transição (art. 4º) 

Para os servidores federais em atividade que não preencherem os 

requisitos de aposentadoria até a data de entrada em vigor da EC 

nº 103/2019, esta Emenda Constitucional estabelece duas regras 

de transição para a aposentadoria, com critérios e formas de cálcu-
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Idade mínima:

Até 2022: 61 anos (homem), 56 anos (mulher).

A partir de 1º de janeiro de 2022: 62 anos (homem), 

57 anos (mulher).

Tempo no cargo: 

Cinco anos

Tempo de exercício no serviço público:

20 anos

Sistema de pontos, incluídas as frações: 

Idade + tempo de contribuição 96 (homem) e 86 

(mulher), aumentando um ponto a partir de 1º de 

janeiro de 2020, até chegar a 105 (homem) e 100 

(mulher). 

Tempo de contribuição: 

35 anos (homem), 30 anos (mulher);

lo e de reajuste que são igualmente severas num sistema que 

combina cumulativamente:

2.2.2.1 - Primeira regra de transição
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Cálculo do benefício

Para o servidor que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, 

desde que tenha, no mínimo, 62 anos de idade (mulher) e 65 anos de idade 

(homem):

a) Valor do benefício: corresponderá à totalidade da remuneração do servi-

dor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 

b)  Reajuste dos proventos: será o mesmo concedido aos servidores da ativa 

(art. 7º EC nº 41/2003).

Para o servidor que ingressou no serviço público a partir de 2004 ou aquele 

que ingressou no serviço público até 2003 e não completou 62 anos de idade 

(mulher) e 65 anos de idade (homem):

a) Base de cálculo: média aritmética simples dos salários de contribuições 

e das remunerações adotadas como base para contribuição aos regimes de 

previdência.

b) Forma de cálculo do benefício: 60% da média aritmética simples dos sa-

lários de contribuições e das remunerações adotadas como base para con-

tribuição aos regimes de previdência, acrescidos de 2% para cada ano que 

exceder 20 anos de contribuição.

c) Reajuste dos proventos: será realizado na mesma data e no mesmo índice 

em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS.
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 Se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por

 estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade

 ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo

 da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a

 aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias

 permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador,

 proporcional ao número de anos complementares de recebimento

 e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação

 ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo

total de percepção da vantagem

Para o servidor que ingressou a partir de 2013, após 

a instituição do Regime de Previdência Complementar 

(RPC):

a) Base de cálculo: média aritmética simples dos sa-

lários de contribuições e das remunerações adotadas 

como base para contribuição aos regimes de previ-

dência, limitada ao teto do RGPS, atualmente fixado 

em R$ 6.101,06.

b) Forma de cálculo do benefício: 60% da média arit-

mética simples dos salários de contribuições e das re-

munerações adotadas como base para contribuição 

aos regimes de previdência, acrescidos de 2% para 

cada ano que exceder 20 anos de contribuição.

c) Reajuste dos proventos: será realizado na mesma 

data e no mesmo índice em que se der o reajuste dos 

benefícios do RGPS.

Observação: Integra-se para o cálculo dos proventos de aposentadoria o va-

lor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias 

permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de 

caráter individual e das vantagens pessoais.

(art. 4º, §8º, II)
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2.2.2.2 - Segunda regra de transição (Art. 20)

Idade:

60 anos (homem), 57 anos (mulher);

Tempo de exercício no serviço público: 

20 anos

Tempo no cargo:: 

5 anos

Pedágio: 

100% sobre o tempo que, na data de entrada em 

vigor da EC nº 103/2019, faltaria para atingir o tem-

po mínimo de contribuição de 35 anos (homem) e 

30 anos (mulher).

Tempo de contribuição: 

35 anos (homem), 30 anos (mulher);
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Cálculo do benefício

Para o servidor que ingressou no serviço público até 

31 de dezembro de 2003 e não tenha aderido ao RPC:

a) Valor do benefício: corresponderá à totalidade da 

remuneração do servidor público no cargo efetivo em 

que se der a aposentadoria.

b)  Reajuste dos proventos: será o mesmo concedido 

aos servidores da ativa (art. 7º EC nº 41/2003).

Demais servidores públicos:

a) Base de cálculo:  média aritmética simples dos sa-

lários de contribuições e das remunerações adotadas 

como base para contribuição aos regimes de previ-

dência.

b) Cálculo do benefício: 100% da média aritmética 

simples dos salários de contribuições e das remune-

rações adotadas como base para contribuição aos re-

gimes de previdência. (art. 26, I, §3º).

c) Reajuste dos proventos: será realizado na mesma 

data e no mesmo índice em que se der o reajuste dos 

benefícios do RGPS.

Observação: Os componentes que integram os cálcu-

los dos proventos de aposentadoria são idênticos aos 

mencionados na observação do item 2.2.1.
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2.2.3 - Regra Provisória para Servidor com Deficiência (art. 22)

Até que entre em vigor a Lei Complementar, o servidor público fede-

ral com deficiência vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS), desde que tenha cumprindo o tempo mínimo de dez anos de efe-

tivo exercício no serviço público e cinco no cargo efetivo, será garantida a 

aposentadoria da forma da Lei Complementar nº 142/2013, ou seja:

Deficiência grave: 

25 anos de contribuição (homem), 

20 anos de contribuição (mulher)
1

Idade: 

60 anos (homem), 55 anos (mulher), independente 

do grau de deficiência + 15 anos de contribuição, 

com comprovação da deficiência durante igual 

período.

Deficiência moderada: 

29 anos de contribuição (homem), 

24 anos de contribuição (mulher)

Deficiência leve: 

33 anos de contribuição (homem), 

28 anos de contribuição (mulher)

2

3

4
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Cálculo do benefício

Cálculo do benefício (Art. 26, §4)

100% da média aritmética nos casos da aposentadoria por tempo de contri-

buição na condição de 1 a 3; e na condição 4, aposentadoria por idade, 70% 

da média aritmética mais 1% do salário de benefício por cada 12 contribuições 

mensais, limitado a 30%.

Reajuste dos proventos: O reajuste dos benefícios será realizado na mesma 

data e no mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS.

2.2.4 - Aposentadoria Compulsória (art. 10, III)

O limite de idade para a aposentadoria compulsória atualmente vigente, de 

75 anos, é mantido pela EC nº 103/2019:

Idade limite: 

75 anos de idade

Mesmos critérios do RGPS

Corresponderá ao tempo de contribuição dividido por 20, limitado a um in-

teiro, multiplicado por 60% da média aritmética dos salários de contribuição 

e das remunerações, acrescido de 2 pontos percentuais para cada ano que 

exceder a 20 anos de contribuição, ressalvado o caso de cumprimento de 

critério de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação 

mais favorável. 
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Cálculo do benefício

2.2.5 - Aposentadoria por Incapacidade Permanente 

(art. 10, II)

Este tipo de aposentadoria ocorre quando o servi-

dor for declarado permanentemente incapaz para 

continuar exercendo seu trabalho no cargo em que 

estiver investido, sendo insuscetível de readaptação.

Para os casos de acidente de trabalho, de doença 

profissional e de doença do trabalho, 100%  da 

média dos salários de contribuição e das remune-

rações, desde julho de 1994.

Para os demais casos, 60% da média dos salários 

de contribuição e das remunerações, desde julho 

de 1994,  com acréscimo de 2 pontos percentuais 

para cada ano de contribuição que exceder o tem-

po de 20 anos.

Observação: Os servidores que ingressaram após 

o RPC ou tenham exercido a opção para esse regi-

me não receberão proventos superiores ao limite 

máximo estabelecido para o RGPS.
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Na hipótese de óbito do aposentado

Cota familiar de 50%, acrescida de cotas individuais de 10 p.p. por de-

pendente, até o limite de 100%, aplicados sobre a totalidade dos pro-

ventos do aposentado no momento do seu óbito.

Na hipótese de óbito de servidor público em atividade

Cota familiar de 50%, acrescida de cotas individuais de 10 p.p. por de-

pendente, até o limite de 100%, aplicados sobre o valor do benefício que 

o servidor faria jus se fosse aposentado por incapacidade permanente 

na data do óbito ou à totalidade da remuneração do servidor público no 

cargo efetivo, para os casos de óbito decorrente de acidente do trabalho, 

doença profissional ou do trabalho.

Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, 

mental ou grave

O valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a 

100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela 

a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente 

na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social; e uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 

dez pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% para 

o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS).

Observação: Os pensionistas dos servidores que ingressaram após o 

RPC não receberão valores superiores ao limite máximo estabelecido 

para o RGPS e os segurados que já recebem pensão não serão afeta-

dos, pois têm direito adquirido.

3. Pensão Por Morte (art. 23)
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4. Duração da Pensão e os Dependentes 
Qualificados para Receberem o Benefício

O tempo de duração da pensão por morte, sua qualificação e as condições 

necessárias para o enquadramento são aqueles previstos no art. 217 da Lei 

nº 8.112/90:

O irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne abso-

luta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

Os pais;

O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com per-

cepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, o compan-

heiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos 

ou inválido ou portador de deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;



Roteiro sobre a Nova Previdência Social 31

No caso de o servidor ser casado, divorciado ou manter união estável, os de-

pendentes listados dos itens 2 e 3 acima ficarão automaticamente excluídos 

como dependentes. E, no caso de ter filhos, estes somente manterão a con-

dição de dependentes até a idade de 21 anos.

O cônjuge, o companheiro e o filho não emancipado, menor de 21 anos ou 

inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave 

compõem a 1ª classe de beneficiários, seguidos pelos pais economicamente 

dependentes e pelos irmãos não emancipados, menores de 21 anos. A exis-

tência de dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações 

das classes seguintes.

4.1 - Duração da pensão por morte (art. 222, VIII, da Lei 8.112/90)

Quatro meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contri-

buições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados 

em menos de dois anos antes do óbito do servidor;

O decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade 

do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contri-

buições mensais e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da 

união estável:

 Três anos, com menos de 21 anos de idade;

 Seis anos, entre 21 e 26 anos de idade;

 Dez anos, entre 27 e 29 anos de idade;

 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade;

 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade;

 Vitalícia, com 44 ou mais anos de idade.

Como a entrada em vigor da EC 103/2019, o abono de permanência passa a 

ter as seguintes situações:

5. Abono de Permanência
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Para o servidor que já percebe ou preenche os requisitos 

para a aposentadoria com base na legislação em vigor até 

a data da publicação da EC 103/2019:

Tem direito a um abono de permanência equivalente ao va-

lor da sua contribuição previdenciária, até completar a ida-

de para aposentadoria compulsória.

Para o servidor que preenche os requisitos das regras de 

transição até a aprovação da lei que regulamente o abono 

de permanência:

Tem direito a um abono de permanência equivalente ao va-

lor da sua contribuição previdenciária, até completar a ida-

de para aposentadoria compulsória.

Para o servidor que venha a preencher os requisitos para 

aposentadoria após a edição da lei que irá regulamentar o 

abono de permanência:

Devem ser observados os critérios que irão regulamentar o 

abono de permanência, que inclusive poderá extinguir ou 

conceder um valor inferior ao da contribuição previdenciária.
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A extinção da reversibilidade das cotas também importa em redução 

de benefício. Ao contrário do que ocorre na regra revogada, a perda da 

condição de dependente não implica na repartição da respectiva cota 

para os demais. Ou seja, há redução definitiva da cota, conforme esta-

belecido no § 1º do art. 23 da EC nº 103/2019. 

Tome-se como exemplo o dependente filho. Ele será dependente so-

mente até atingir a maioridade, deixando de receber sua cota de 10% 

a partir desse momento, sem que ela se transmita para o pai ou a mãe 

e/ou irmãos ainda dependentes, ao contrário do que ocorre na regra 

revogada.

O falecimento de um dependente também implica, drasticamente, na 

perda desta condição. Por conseguinte, a cota também fica extinta, 

mesmo se esse dependente for a viúva ou viúvo que deixa filhos meno-

res. Estes estarão, subitamente, numa situação de grande desproteção, 

pois a cota do progenitor é importante item financeiro na manutenção 

de despesas comuns à família (aluguel, contas de água e luz, alimen-

tação, transporte, etc.).

6. Irreversibilidade das Cotas (art. 23, §1º)

Observação: Para a pensão concedida antes da entrada em vigor da EC 

nº 103/2019, a quota reverterá das seguintes formas:

a) Se concedida antes de 18/06/2015, data de entrada em vigor da 

Lei nº 13.135 que alterou a Lei nº 8.112/1990, a pensão vitalícia reverterá 

para o remanescente desta pensão ou para os titulares da pensão tem-

porária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia; 

e, reverterá da pensão temporária para os cobeneficiário ou, na falta 

destes, para o beneficiário da pensão vitalícia.

b) Se concedida após alteração da Lei 8.112/1990: a cota reverterá em 

partes iguais para o(s) cobeneficiário(s) da pensão.
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Tabela 2
Alíquota de Contribuição Previdenciária Mensal Ativos RPPS

De Até Alíquota

0,00
1.045,01
2.089,61
3.134,41
6.101,07

10.448,01
20.896,01
acima de

1.045,00
2.089,60
3.134,40
6.101,06

10.448,00
20.896,00
40.747,20
40.747,21

7,50%
9,00%

12,00%
14,00%
14,50%
16,50%
19,00%
22,00%

Fonte: EC 103/2019
Elaboração: Departamento de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional

7. A nova Contribuição Previdenciária (art. 11)

Já estão em vigor, desde o dia 1º de março, as novas alíquotas de contribuição 

implementadas pela Reforma da Previdência, promulgada em novembro do 

ano passado. As mudanças afetam tanto o Regime Geral da Previdência So-

cial (RGPS) quanto o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

A EC nº 103/2019 estabeleceu um sistema de alíquotas progressivas para 

a contribuição previdenciária dos servidores ativos, dos aposentados e dos 

pensionistas. Para os servidores ativos do RPPS, com a introdução dessa nova 

sistemática de contribuição, a alíquota inicial incidente sobre os rendimentos 

menores, definida em 7,5%, aumenta progressivamente, por faixas de rendi-

mentos, até atingir 22% para a parcela de benefício que superar o montante 

de R$ 40.747,20, conforme a Tabela 2, a seguir. 

2 A utilização de alíquotas progressivas implica em alíquotas crescentes para as 
diferentes faixas de rendimento. Consequentemente, a incidência total resulta numa 
alíquota, denominada alíquota efetiva, que reflete as alíquotas das diferentes faixas.

2
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Tabela 3
Alíquota de Contribuição Previdenciária Mensal RPPS

De Até Alíquota
Alíquota Efetiva 
(totalidade dos 

proventos/pensão)

0,00 6.101,06 0,00 0,00

6.101,07
10.448,01
20.896,01
acima de

10.448,00
20.896,00
40.747,20
40.747,20

14,50%
16,50%
19,00%
22,00%

De 0,01% a 6,03%
De 6,03% a 11,27%

De 11,27% a 15,03%
De 15,03% até 22%

Aposentados e Pensionistas em R$

Fonte: EC nº 103/2019
Elaboração: Departamento de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional

Já para o servidor público federal aposentado e os pensionistas, confor-

me prevê o artigo 11, § 4º, da EC nº 103/2019, incide contribuição sobre 

os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime 

Próprio que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social, com alíquota equivalente ao es-

tabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Dessa forma, 

os aposentados e pensionistas se sujeitarão a Tabela 3, seguinte:
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Como se trata de incidência escalonada deve-se considerar as alíquotas 

que serão aplicadas sobre cada faixa de rendimento, de forma semelhante 

ao cálculo do Imposto de Renda.

Por exemplo, o servidor aposentado ou o pensionista cujo rendimento to-

mado como base de incidência para a contribuição previdenciária, prevista 

na EC n° 103/2019, seja de R$ 27.000,00, terá sobre a parcela que exceder 

o limite do RGPS a incidência de quatro alíquotas progressivas diferentes - 

14,5%, 16,5%, 19% e 22% - e contribuirá ao PSS o seguinte valor.

Logo, os proventos ou a pensão cujo valor equivale a R$ 27.000,00 terá re-

tido em folha aproximadamente R$ 3.514,00.  A alíquota efetiva total paga 

– terceira coluna da Tabela 3- que corresponde ao somatório da contri-

buição de cada etapa discriminada no cálculo acima dividido pela pensão 

ou proventos, será de 13,01%. (R$ 3.514,00 dividido por R$ 27.000,00)

A Tabela 4, na página seguinte, sistematiza o cálculo da nova regra realiza-

do acima para vários proventos de aposentadoria que vão de R$ 1.045,00 

(1.s.m) até R$ 39.200,00, teto da remuneração do serviço público federal 

atualmente. Também é calculada a contribuição da regra antiga e a di-

ferença de contribuição entre as duas regras, bem como as respectivas 

alíquotas efetivas:

Até R$ 6.101,06, 0% = R$ 0,00

De R$ 6.101,07 até R$ 10.448,00, (10.448,00 – 6.101,07) *14,5% = R$ 630,30

De R$ 10.448,01 até R$ 20.896,00, (20.896,00 – 10.448,01) 

*16,5%

= R$ 1.723,92

De R$ 20.896,01 até R$ 27.000,00, (27.000,00 – 20.896,01) 

*19%

= R$ 1.159,75

Total da contribuição R$ 3.513,97

3 Ressalta-se que como o teto do funcionalismo é igual a R$ 39,2 mil, salário dos ministros do STF, 
a última faixa de renda da nova tabela progressiva ainda não foi alcançada.

3
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Tabela 4
Simulação - Contribuição do Servidor Público 
Aposentado e do Pensionista
Tabela Vigente e Tabela Proposta pela EC n° 103/2019

Proventos Contribuição Previdenciária Aumento na 
contribuição

Alíquota 
Efetiva: Regra 

Antiga

Alíquota 
Efetiva Atual: 

Em vigor a 
partir de 

março/2020Regra antiga
Regra atual 
- a partir de 
março/2020

1.045,00 - - 0,00 0 0

2.000,00 - - 0,00 0 0

2.500,00 - - 0,00 0 0

3.000,00 - - 0,00 0 0

4.000,00 - - 0,00 0 0

4.499,00 - - 0,00 0 0

5.000,00 - - 0,00 0 0

6.101,06 - - 0,00 0 0

7.000,00 98,88 130,35 31,46 1,41% 1,86%

8.000,00 208,88 275,35 66,46 2,61% 3,44%

9.000,00 318,88 420,35 101,46 3,54% 4,67%

10.000,00 428,88 565,35 136,46 4,29% 5,65%

11.000,00 538,88 721,39 182,50 4,90% 6,56%

15.000,00 978,88 1.381,39 402,50 6,53% 9,21%

20.000,00 1.528,88 2.206,39 677,50 7,64% 11,03%

27.000,00 2.298,88 3.513,99 1.215,10 8,51% 13,01%

30.000,00 2.628,88 4.083,99 1.455,10 8,76% 13,61%

39.200,00 3.640,88 5.831,99 2.191,10 9,29% 14,88%

Fonte: EC nº 103/2019
Elaboração: Departamento de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional
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8. A Vedação da Cumulatividade Integral 
dos Proventos pelo Beneficiário (art. 24)

A acumulação dos benefícios é permitida, mas o benefício menos vanta-

joso será concedido parcialmente pela incidência dos percentuais segun-

do as faixas de valores, conforme definido na Tabela 4. 

Observação: Havendo déficit atuarial, a contribuição ordinária poderá in-

cidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que 

supere o salário-mínimo. E poderá ser instituída uma “contribuição ex-

traordinária”, a ser cobrada dos aposentados, dos pensionistas e dos ser-

vidores em atividade, nos termos dos parágrafos 1º-A e 1º-B do art. 149 da 

CF/88 (Incluídos pela EC 103/2019).

Tabela 5
Tabela Regressiva do Benefício Adicional – Pensão por Morte

De Até Percentual da faixa

0 1 s.m 100%

1.045,01 2 s.m 60%

2.090,01 3 s.m 40%

3.135,01 4 s.m 20%

Acima de 4 s.m 10%

Fonte: EC no 103/2019, art. 24 
Elaboração: Departamento de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional
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Assim, o valor a receber não seria R$ 35.000,00 (25.000,00 + 10.000,00), 

mas R$ 27.881,00, isto é, a soma do benefício mais vantajoso, a aposenta-

doria, e da pensão por morte calculada conforme acima. 

Sendo o beneficiário um dos cônjuges, este terá o seu orçamento reduzi-

do. Em situações mais extremas, a regra da EC nº 103/2019 pode levar o 

idoso a depender, já no final de sua vida, da solidariedade familiar, quando 

antes gozava de autonomia financeira.

Até R$ 1.045,00 100% = 1.045,00

De 1.045,01 até R$ 2.090,00  (2.090,00 – 1.045,01)*0,6 = 627,00

De R$ 2.090,01 até R$ 3.135,00, (3.135,00 – 2.090,01)*0,4 = 418,00

De R$ 3.135,01 até R$ 4.180,00 (4.180,00 – 3.135,01)*0,2 = 209,00

De R$ 4.180,01 até R$ 10.000,00 (10.000,00 –  4.180,01)*0,1 = 582,00

Total da pensão R$ 2.881,00

Isso significa dizer que se a pensão por morte for concedida 

sem que haja constituído o direito adquirido, o benefício não 

corresponderá à soma dos dois ou mais benefícios. O benefi-

ciário receberá 100% do benefício de maior valor e uma parce-

la dos demais benefícios menos vantajosos.

Veja-se, por exemplo, o caso hipotético do beneficiário que re-

cebe uma aposentadoria de R$ 25.000,00 e, após a vigência 

da EC nº 103/2019, passa a ter direito a uma pensão por morte 

de R$ 10.000,00. 

Este beneficiário hipotético não receberia integralmente a 

pensão por morte, mas sim os seguintes valores:

4

5

6

4

5

6

Ocorre direito adquirido, neste caso, quando o falecimento do servidor que instituiu o benefício 
aconteceu antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019, mesmo que o beneficiário venha a se 
habilitar enquanto tal após a referida vigência.

Esse valor já considera a aplicação das  cotas, conforme seção 3, página 29.

Os valores foram arredondados.
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EC Nº 103/2019
A N E X O

40
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