
REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
o que muda para os servidores públicos 

mineiros?  
Proposta de Emenda à Constituição nº 06 de 2019 

 
Por Sarah Campos, advogada Sindsema 



REGRAS ATUAIS 
VIGENTES DE ACORDO COM A 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 E SUAS 

EMENDAS  



Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 

→  Constituição de 1988: fixou os regimes iniciais e regras para 
aposentadoria dos servidores públicos - Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS  
⤿  A redação originária do texto constitucional estabeleceu a paridade plena e 

a integralidade de proventos. 

 Integralidade: Recebimento de provento e de pensão igual à 
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que 
se der a aposentadoria ou o falecimento. 
Paridade: Concessão dos aumentos e reajustes atribuídos aos 
servidores ativos aos proventos e pensões. 
	
	



Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 

→  Após sucessivas alterações na Constituição, modificou-se 
profundamente os requisitos e a forma de cálculo do benefício 
previdenciário dos servidores públicos.  

 
→  As sucessivas contrarreformas criaram regimes diferentes para os 

servidores, a contar da sua data de ingresso no serviço público. 



→  Até 31.12.2003: 
⤿  Servidor tem direito à paridade e à integralidade. 

→  Após 31.12.2003 até 12.2.2015: 
⤿  Servidor não tem direito à paridade e à integralidade, mas pode se aposentar 

com um benefício calculado com base em 100% de 80% da média das 
maiores remunerações na ativa (aposentadoria proporcional). 

→  Após 12.2.2015:  
⤿  Servidor estadual mineiro está vinculado ao Regime de Previdência 

Complementar -RPC, com a aposentadoria limitada ao teto do Regime 
Geral da Previdência Social –RGPS e, se aderir ao PREVPLAN, recebe 
também um benefício não definido a título de aposentadoria complementar 
(AC).  

Situação atual da Previdência dos Servidores 



Situação atual da Previdência dos Servidores 

Constituição de 1988. Garantia 
paridade e integralidade, além 
da aposentadoria proporcional. 

Emenda Consti tucional nº 
2 0 / 1 9 9 8 :  E x t i n ç ã o d a 
aposentadoria proporcional. 
Previsão de instituição do RPC. 

Emenda Consti tucional nº 
41/2003: Extinção da paridade 
e da integralidade 

Servidores Estaduais: LC 
132/2014: Institui o Regime de 
Previdência Complementar para 
o serviço público estadual 
mineiro. Cria a PREVPLAN. 
 



Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 

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:                               
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;        
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; 
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria, observadas as seguintes condições:               
a) (60) sessenta anos de idade e (35) trinta e cinco de contribuição, se homem, e 
(55) cinquenta e cinco anos de idade e (30) trinta de contribuição, se mulher;                        
b) (65) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e (60) sessenta anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 						



Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988

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.   

 
⤿ Dispositivo ainda não foi regulamentado! 

 



APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA 

POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 



Regra Atual (idade e tempo) – CRFB/1988 
Servidor em geral 

Ø  Ingressou até 16.12.1998 
•  60 anos de idade (homem) ou 55 anos de idade (mulher), subtraindo-se um 1 ano de idade para cada ano de 

contribuição que ultrapassar os tempos de contribuição mínimos (art. 3º, EC nº 47/2005 – regra 85/95) 
•  35 anos de contribuição (homem) e 30 anos de contribuição (mulher) 
•  25 anos de efetivo exercício no serviço público 
•  15 anos de carreira 
•  5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 

Obs.: EC 20/1998 – regra da aposentadoria com pedágio de 20% ou 17% (EBTT) por tempo de contribuição sem 
paridade e integralidade ou pedágio de 40% para aposentadoria proporcional  – cálculo da aposentadoria não é 
vantajoso.  

Ø  Ingressou de 17.12.1998 até 31.12.2003 
•  60 anos de idade (homem) ou 55 anos de idade (mulher) (art. 6º, EC nº 41/2003) 
•  35 anos de contribuição (homem) e 30 anos de contribuição (mulher) 
•  20 anos de efetivo exercício no serviço público 
•  10 anos de carreira 
•  5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 

-  valor da aposentadoria: última remuneração, com direito a integralidade e paridade – reajustes 
acompanham os da categoria  

 
 
 



Regra Atual (idade e tempo) – CRFB/1988 
Servidor em Geral 

 
Ø Ingressou após 31.12.2003 até 12.2.2015 
•  60 anos de idade (homem) ou 55 anos de idade (mulher) (art. 6º, EC nº 41/2003) 
•  35 anos de contribuição (homem) e 30 anos de contribuição (mulher) 
•  10 anos de efetivo exercício no serviço público 
•  5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 
-  valor da aposentadoria: 100% da média que é calculada com base em 80% das 

maiores remunerações, desde julho de 1994 – reajustes pelo RGPS  
 
Ø  Ingressou após 12.2.2015 (servidores mineiros) 
-   valor da aposentadoria: valor até o teto RGPS + Aposentadoria Complementar (se 

aderir à PREVPLAN) 
 



Regra Atual (idade e tempo) – CRFB/1988 
Professor do ensino básico 

² Regime especial de idade e tempo de contribuição: 
•  55 anos de idade (homem) ou 50 anos de idade (mulher) 
•  30 anos de contribuição (homem) e 25 anos de contribuição (mulher) 
•  10 anos de efetivo exercício no serviço público 
•  5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 
	
Ø  Ingressou até 31.12.2003 
 - valor da aposentadoria: última remuneração, com direito a integralidade e paridade – reajustes 
acompanham os da categoria  
Ø  Ingressou após 31.12.2003 até 12.2.2015 
-  valor da aposentadoria: 100% da média que é calculada com base em 80% das maiores 

remunerações, desde julho de 1994 – reajustes pelo RGPS 
Ø  Ingressou após 12.2.2015  
- valor da aposentadoria: valor até o teto RGPS + Aposentadoria Complementar (se aderir à 
PREVPLAN) 



Abono Permanência – regra atual 

 
 
 
• Abono permanência: devolução de 11% da contribuição previdenciária 

quando implementado requisitos da aposentadoria voluntária  
 
 



NOVAS REGRAS 
QUEM INGRESSAR NO SERVIÇO 

PÚBLICO APÓS EMENDA 
CONSTITUCIONAL  



Aspectos gerais da PEC 06/2019 
• Opção pela desconstitucionalização das regras previdenciárias - concede 

ao legislador ordinário, por meio de Lei Complementar, uma autorização 
genérica para fixação do regime de aposentadoria dos servidores públicos.  

• Extinção da aposentadoria apenas por idade, exigindo sempre idade (62 e 
65 anos) e tempo de contribuição (25 anos). 

• Aproximação das regras do RGPS – de 1SM ao teto do RGPS 
• Gatilho de aumento da idade de aposentadoria sempre que houver 

aumento da expectativa de sobrevida da população.  
• Retirada das regras de transição das EC’s anteriores, estabelecendo novas 

regras de transição para as diferentes situações. 
• Aumento das alíquotas da contribuição previdenciária (inclusive de forma 

escalonada) e instituição de contribuições extraordinárias. 
 



Aspectos gerais da PEC 06/2019 
• Obrigatoriedade de instituição da aposentadoria complementar no prazo 

de 2 anos nos demais entes federados (estados, distrito federal e 
municípios).  

• Possibilidade de Previdência Complementar de servidores serem 
ofertadas por entidades públicas (regime fechado) ou privadas (regime 
aberto).  

• Possibilidade de instituição de Regime de Previdência Social com base 
em sistema de capitalização. 

•  Segregação contábil do orçamento da seguridade social nas ações de 
saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo 
da previdência social (art. 194, parágrafo único, VI, CRFB/88). 

•  Limitação de concessão de benefício previdenciário por ato 
administrativo, lei ou ato judicial sem a correspondente fonte de custeio 
total (art. 195, §5º, CRFB/88). 



Aspectos gerais da PEC 06/2019 
•  Aposentadoria especial: apenas por insalubridade (efetiva exposição a agentes nocivos químicos, 

físicos e biológicos prejudiciais à saúde), vedada a caracterização por categoria profissional ou 
ocupação e o enquadramento por periculosidade, aos 60 (sessenta anos) de idade, 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;  

•  Servidor público com deficiência: previamente submetido à avaliação biopsicossocial realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar, 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 
(cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, e: a) para a deficiência 
considerada leve, aos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição; b) para a deficiência 
considerada moderada, aos 25 (vinte e cinco) anos de contribuição; e c) para a deficiência 
considerada grave, aos 20 (vinte anos) de contribuição.  

•  Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando 
insuscetível de readaptação, com realização de avaliações periódicas para verificação da 
continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria – obs.: se decorrente de 
acidente no trabalho ou doenças profissionais (100% da média dos salários de contribuição), 
se decorrente de outros acidentes ou doenças (60% da média dos salários de contribuição).  





Ingresso após Emenda Constitucional, até que 
venha lei complementar 

Servidores em geral 
•  65 anos de idade (homem) ou 62 anos de idade (mulher) 
•  25 anos de contribuição (homem e mulher) 
•  10 anos de efetivo exercício no serviço público  
•  5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 
 

Professor do ensino básico 
•  60 anos de idade (homem e mulher) 
•  30 anos de contribuição no exercício do magistério (homem e mulher) 
•  10 anos de efetivo exercício no serviço público  
•  5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 
 



Valor da Aposentadoria 
- Valor da aposentadoria:  
-  60% da média aritmética simples de todas as remunerações e salários de 

contribuição + 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição 
até chegar aos 100% (40 anos de contribuição) – limitado ao teto do 
RGPS 

-  reajustes anuais pelo RGPS 
obs.: considera a média de todas as remunerações (inclusive as 
menores), enquanto quem ingressou pela regra da EC 41/2003 aposenta 
com 100% da média que é calculada com base em 80% das maiores 
remunerações, desde julho de 1994.  
 



Abono Permanência – nova regra 

 
• Abono permanência: a depender de regulamentação legal – poderá ser 

concedido até o percentual da contribuição previdenciária 



Nova Regra Geral RPPS  

Idade	
Mínima	

Tempo	mínimo	
de	a.vidade	

Tempo	
Serviço	
Público		

Tempo	
Cargo	

	
	

55/60	anos	

	
	

30/35	anos	
10	anos	 5	anos	

60/65	anos	 não	há	 10	anos	 5	anos	

PROFESSOR	

50/55	 25/30	anos	 10	anos	 5	anos	

Regra	hoje	 Regra	proposta	

Idade	Mínima	 Tempo	de	
Contribuição		

Tempo	
Serviço	
Público		

Tempo	
Cargo	

	
	

62/65	anos	
25	anos	 10	anos	 5	anos	

PROFESSOR	

60/60	 30	anos	 10	anos	 5	anos	

Regra	de	cálculo:	mesmo	critério	do	RGPS	

Aposentadoria	Compulsória	(mudança	apenas	na	regra	de	cálculo)	

Idade	Máxima	

75	anos	

Regra	de	Cálculo	-	Compulsória	

Critério	do	RGPS	x	proporcional	ao	tempo	de	contribuição	

Idade	

ATC	
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20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31	 32	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39	 40	 41	 42	 43	 44	 45	

Tempo	de	Contribuição	

60%	 100%	

O	Valor	do	BeneJcio	não	pode	ser	inferior	a	1	
Salário	Mínimo	(R$	988,00)	ou	Superior	ao	Teto	
do	INSS	(R$	5.839,45)	

Nível	de	BeneRcio	

Na	 regra	 permanente	 o	 percentual	 poderá	 ultrapassar	
100%.	 Para	 a	 regra	 de	 transição	 será	 limitado	 a	 100%.	
Tanto	para	o	RGPS	como	RPPS.	

Regra de Cálculo de Benefício – IGUAL RGPS 
BeneRcio	=	
60%	+	2%	por	ano	de	contribuição	que	exceder	20	anos	x	Média	dos	Salários	de	Contribuição	(100%)	
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REGIME DE 
CAPITALIZAÇÃO 



Regime de Capitalização 
Art. 201-A. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal 
instituirá novo regime de previdência social, organizado com base em 
sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida, de 
caráter obrigatório para quem aderir, com a previsão de conta vinculada 
para cada trabalhador e de constituição de reserva individual para o 
pagamento do benefício, admitida capitalização nocional, vedada qualquer 
forma de uso compulsório dos recursos por parte de ente federativo. 

• Alternativo ao sistema atual.  
• Capitalização em regime de contribuição definida – sabe o quanto 

contribui, mas não sabe o quanto recebe. 
• Possibilidade de contribuições patronais e do trabalhador, dos entes 

federativos e do servidor, vedada a transferência de recursos públicos.  
• Gestão das reservas por entidades de previdência públicas ou privadas. 





REGRAS DE TRANSIÇÃO 
QUEM INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO 
ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL  



Ingresso antes da Emenda Constitucional 
Servidores em geral 

•  61 anos de idade (homem) ou 56 anos de idade (mulher) 
•  35 anos de contribuição (homem) e 30 anos de contribuição (mulher) 
•  20 anos de efetivo exercício no serviço público 
•  5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 
•  Pontuação de 96 (homem) ou 86 (mulher) 
Obs.: pontuação sobe 1 ponto a cada ano a partir de 2020 até chegar a 105 pontos 

homem e 100 mulher; Idade sobe para 62 (homem) e 57 (mulher) em 2022.  
Professor ensino básico 

•  56 anos de idade (homem) ou 51 anos de idade (mulher) 
•  30 anos de contribuição (homem) e 25 anos de contribuição (mulher) 
•  20 anos de efetivo exercício no serviço público 
•  5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria 
•  Pontuação de 91 (homem) ou 81 (mulher) 
Obs.: pontuação sobe 1 ponto a cada ano a partir de 2020 até chegar a 100 pontos 

homem e 95 mulher; Idade sobe para 57 (homem) e 52 (mulher) em 2022.  
 
 
 



Valor da Aposentadoria 
•  Ingresso até 31.12.2003 
Ø  se atingir a idade de 65 anos (homem) e 62 anos (mulher) ou 60 

anos (homem e mulher – professor):  
- Valor da aposentadoria: última remuneração, com direito a integralidade e 
paridade – reajustes acompanham os da categoria.  
-  Reajustes acompanham a carreira. 
Ø  se não atingir a idade de 65 anos (homem) e 62 anos (mulher) ou 

60 anos (homem e mulher – professor):  
- Valor da aposentadoria: 60% da média aritmética simples das 

remunerações e salários de contribuição + 2% para cada ano que exceder 
20 anos de contribuição até chegar aos 100% (40 anos de contribuição) – 
sem limite do teto do RGPS. 

-  Reajustes nos termos estabelecidos para o RGPS. 
 



 
Valor da Aposentadoria 

 •  Ingresso após 31.12.2003 até 12.2.2015: 
-  Valor da aposentadoria: 60% da média aritmética simples das remunerações e 

salários de contribuição + 2% para cada ano que exceder 20 anos de 
contribuição até chegar aos 100% (40 anos de contribuição) - sem limite do 
teto do RGPS. 

-  Reajustes nos termos estabelecidos para o RGPS. 

•  Ingresso após 12.2.2015, com previdência complementar (servidores 
mineiros) 

- Valor da aposentadoria: 60% da média aritmética simples das remunerações e 
salários de contribuição + 2% para cada ano que exceder 20 anos de 
contribuição até 100 % (40 anos de contribuição), observado, para o resultado 
da média aritmética, o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
RGPS. 
-  Aposentadoria Complementar (se aderir ao PREVPLAN);  
-  Reajustes nos termos estabelecidos para o RGPS; 

 
 
 



Abono Permanência – regra de transição 

• Abono permanência: Continuidade de recebimento do abono 
permanência no valor da contribuição previdenciária até que venha 
norma regulamentando.  

 
Art. 10. O servidor público que cumprir as exigências para a concessão da 
aposentadoria voluntária, nos termos do disposto nos art. 3º, art. 4º, art. 5º, 
art. 6º ou art. 7º, e que optar 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, observado os critérios a serem estabelecidos 
pelo ente federativo. 
Parágrafo único. Na hipótese de o ente federativo não estabelecer os 
critérios a que se refere o caput, o abono de permanência será pago no 
valor da contribuição previdenciária. 



Regra de transição RPPS 

Idade	
Mínima	

Tempo	de	
Contribuição	

Pontos	(Idade	+	Tempo	de	Contribuição)	

T
h
e
 
i
m
a
g

2019	 2022	

61	 62	

2019	 2022	

56	
57	

35	anos	

30	anos	

Tempo	de	
Serviço	
Público		

Tempo	
de	

Cargo	

20	anos	 5	anos	
96	 97	 98	 99	 100	 101	

102	 103	 104	
105	 105	 105	 105	 105	 105	

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	até	31/12/2003	 ManZda	integralidade	aos	65	anos(homem)	e	62	(mulher).	
Se	professor,	idade	de	60	anos	

Ingresso	após	31/12/2003	 Mesmo	Critério	do	RGPS	(teto	do	RGPS	aplicado	após	a	criação	da	previdência	complementar).	
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SIMULAÇÕES 
regras de transição 



Nome Descrição do caso 
Aposentadoria antes da 

PEC 06/2019 
Aposentadoria antes da PEC 

06/2019 (professor ensino básico) Aposentadoria depois da PEC 06/2019 
Aposentadoria depois da PEC 

06/2019 (professor ensino básico) 

Ana 
55 anos, ingresso no serviço 

público em 1989 Já pode se aposentar Já pode se aposentar Direito adquirido Direito adquirido 

José 
55 anos, ingresso no serviço 

público em 1989 
Em 2024, com 60 anos, com 

integralidade e paridade Já pode se aposentar 
Em 2029, com 65 anos, com integralidade e 

paridade Direito adquirido 

Paula 
45 anos, ingresso no serviço 

público em 1999 
Em 2029, com 55 anos, com 

integralidade e paridade 
Em 2024, com 50 anos, com 

integralidade e paridade 
Em 2036, com 62 anos, com integralidade e 

paridade 
Em 2034, com 60 anos, com 

integralidade e paridade 

João 
45 anos, ingresso no serviço 

público em 1999 
Em 2034, com 60 anos, com 

integralidade e paridade 
Em 2029, com 55 anos, com 

integralidade e paridade 
Em 2039, com 65 anos, com integralidade e 

paridade 
Em 2034, com 60 anos, com 

integralidade e paridade 

Letícia 
40 anos, ingresso no serviço 

público em 2004 

Em 2034, com 55 anos,  
proporcional ao tempo de 

contribuição 

Em 2029, com 50 anos, proporcional 
ao tempo de contribuição 

Em 2041, com 62 anos, com 96% do 
benefício. PARA 100%, TRABALHAR 

ATÉ 2044 

Em 2039, com 60 anos, com 90% do 
benefício. PARA 100%, TRABALHAR 

ATÉ 2044 

Rafael 
40 anos, ingresso no serviço 

público em 2004 

Em 2039, com 60 anos, 
proporcional ao tempo de 

contribuição 

Em 2034, com 55 anos, proporcional 
ao tempo de contribuição 

Em 2044, com 65 anos, com 100% do 
benefício 

Em 2039, com 60 anos, com 90% do 
benefício. PARA 100%, TRABALHAR 

ATÉ 2044 

Luisa 
50 anos, ingresso no serviço 

público em 2004 + 10 anos de 
contribuição 

Em 2024, com 55  anos, 
proporcional ao tempo de 

contribuição 

Em 2029, com 60 anos, proporcional 
ao tempo de contribuição 

Em 2030, com 61  anos, com 92% do 
benefício 

Em 2025, com 56  anos, com 82% do 
benefício 

Flávio 
50 anos, ingresso no serviço 

público em 2004 + 10 anos de 
contribuição 

Em 2029, com 60  anos,  
proporcional ao tempo de 

contribuição 

Em 2034, com 65 anos, proporcional 
ao tempo de contribuição 

Em 2031, com 62  anos, com 74% do 
benefício. PARA 100%, TRABALHAR 

ATÉ 2044 

Em 2034, com 65  anos, com 80% do 
benefício. PARA 100%, TRABALHAR 

ATÉ 2044 

Natália 
(servidora 
federal) 

30 anos, ingresso no serviço 
público em 2014 

Em 2044, com 55 anos, 
proporcional ao tempo de 
contribuição com teto do 

RGPS + AC 

Em 2049, com 50 anos, proporcional 
ao tempo de contribuição com teto do 

RGPS + AC 

Em 2051, com 62 anos, com 94% do 
benefício. PARA 100%, TRABALHAR 

ATÉ 2054 

Em 2049, com 60 anos, com 90% do 
benefício. PARA 100%, TRABALHAR 

ATÉ 2054. 

Rui 
(servidor 
federal) 

30 anos, ingresso no serviço 
público em 2014 

Em 2049, com 60 anos, 
proporcional ao tempo de 
contribuição com teto do 

RGPS + AC 

Em 2044, com 55  anos,  proporcional 
ao tempo de contribuição com teto do 

RGPS + AC 

Em 2054, com 65 anos, com 100% do 
benefício 

Em 2049, com 60 anos, com 90% do 
benefício. PARA 100%, TRABALHAR 

ATÉ 2054. 



SIMULAÇÕES DISPONÍVEIS EM: 
Regras atuais:  
http://www.cgu.gov.br/simulador 
 
Regras da Reforma: 
https://www.dieese.org.br/calculadoraaposentadoria/index.xhtml 	
	



DIREITO ADQUIRIDO 
ASSEGURADO PARA QUEM 

IMPLEMENTAR TODOS OS REQUISITOS 
ANTES DA EC 



Direito Adquirido 
•  Assegurado o direito à aposentadoria com as regras dos antigos regimes para quem 

implementar os requisitos da aposentadoria antes da promulgação da Emenda 
Constitucional. 

 
•  PEC nº 06 de 2019:  

Art. 9º A concessão de aposentadoria ao servidor público e de pensão por 
morte aos dependentes de servidor público falecido será assegurada, a 
qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para 
obtenção desses benefícios até a data de promulgação desta Emenda 
à Constituição, observados os critérios da legislação vigente na data 
em que foram atendidos os requisitos para a concessão da 
aposentadoria ou da pensão por morte. 
 

•  Súmula 359 do STF:  
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se 
pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os 
requisitos necessários.  

 
 
 
	



NOVAS ALÍQUOTAS  



Alíquotas de contribuição 
Art. 14. Até que entre em vigor a lei que altere o plano de custeio 
do regime próprio de previdência social da União, a 
contribuição previdenciária ordinária do servidor público 
ativo de quaisquer de seus Poderes, incluídas suas entidades 
autárquicas e suas fundações públicas, para a manutenção do 
regime próprio de previdência social, será de quatorze por cento, 
incidentes sobre a base de contribuição estabelecida no art. 4º da 
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (...) 
§ 4º A contribuição de que trata o caput, com a redução ou a 
majoração a que se refere o § 1º, será devida pelos aposentados 
e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas 
suas entidades autárquicas e suas fundações, incidentes 
sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e 
pensões que superem o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese 
em que será considerada a totalidade do valor do benefício para 
fins de definição das alíquotas aplicáveis. 



Alíquotas de contribuição 

Art. 15. Aplica-se imediatamente, em caráter 
provisório, aos servidores dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios a alíquota estabelecida no 
caput do art. 14 para a União para contribuição ao 
respectivo regime próprio de previdência social. (...) 
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
terão cento e oitenta dias de prazo para, observado o 
disposto no inciso III do § 1º-A do art. 149, adequar as 
alíquotas de contribuição devida por seus servidores ao 
respectivo regime próprio de previdência social, 
podendo adotar o escalonamento e a progressividade 
de apuração das alíquotas previstas no art. 14. 



Ø Mudança no valor da alíquota  
 
Aplica-se imediatamente a alíquota de 14% e posteriormente pode 
ser escalonada:  
-Até 1 SM - 7,5% 
- maior que 1 SM até R$ 2.000,00 - 9% 
- maior que R$ 2.000 até R$ 3.000 - 12% 
- maior que R$ 3.000 até R$ 5.839,45 - 14% 
- maior que R$ 5.839,45 até R$ 10.000 - 14,5%  
- maior que R$ 10.000 até R$ 20.000 - 16,5%  
- maior que R$ 20.000 até R$ 39.000 - 17% 
- maior que R$ 39.000 - 20%  
	



RPPS 

Faixa	Salarial	(R$) Alíquota	efe.va* 

Ingresso	até	2013	sem	adesão	à	
Funpresp 

11%	sobre	todo	o	
vencimento 

Ingresso	até	2013	
com	adesão	à	Funpresp 11%	até	o	teto	do	RGPS 

Ingresso	a	parZr	de	2013 11%	até	o	teto	do	RGPS 

RPPS 

Faixa	Salarial	(R$) Alíquota	efe.va*	 

Até	1	Salário	Mínimo	(SM) 7,5% 

998,01	a	2.000,00 7,5%	a	8,25% 

2.000,01	a	3.000,00 8,25%	a	9,5% 

3.000,01	a	5.839,45 9,5%	a	11,68% 

5.839,46	a	10.000,00 11,68%	a	12,86% 

10.000,01	a	20.000,00 12,86%	a	14,68% 

20.000,01	a	39.000,00 14,68%	a	16,79% 

Acima	de	39.000,00 +	de	16,79% 

Hoje	 Proposta	

Unificação das Alíquotas do RGPS e RPPS 
Quem	ganha	mais	paga	mais	

*			calculada	sobre	todo	o	salário.	
**	calculada	sobre	cada	faixa	de	salário.	

Extraído de apresentação da Reforma da Previdência pelo Governo Federal	



Salário Alíquota	 Contribuição 

R$	30	mil 11% R$	3.300 

Salário Alíquota	Progressiva Contribuição 

R$30	mil 16,11% R$4.835,83 

R$10.000,04 19% R$1.900,00 

R$9.999,99 16,5% R$1.649,99 

R$4.160,55 14,5% R$603,27 

R$2.389,44	 14% R$397,52 

R$999,99 12% R$119,99 

R$1.001,99 9% R$90,17 

R$998,00 7,5% R$74,75 

Hoje	 Proposta	

Exemplo alíquotas progressivas do RPPS 
Quem	ganha	mais	paga	mais	

=	

+	

+	

+	

+	

+	

+	

Alíquota	EfeZva 

Extraído de apresentação da Reforma da Previdência pelo Governo Federal	
	



CONTRIBUIÇÕES 
EXTRAORDINÁRIAS 



Contribuições extraordinárias 
•  Criação de contribuições extraordinárias por lei cobradas dos servidores 

públicos, dos aposentados e dos pensionistas, em benefício destes, para o 
custeio do regime próprio de previdência social (art. 149, §1º, CRFB/88). 

-  Instituída sempre que comprovar a existência de déficit atuarial para 
promover seu equacionamento, por prazo determinado. 

-  Poderá haver alíquotas progressivas e diferenciadas a depender da condição 
do servidor: ativo, aposentado ou pensionista.  

-  A base das contribuições extraordinárias dos aposentados e dos pensionistas 
poderá ser ampliada, por período determinado e para fins de equacionamento do 
déficit atuarial, de forma a alcançar o valor dos proventos de aposentadoria e de 
pensões que superem um salário-mínimo.  

-  Disposições extremamente preocupantes, especialmente no contexto de 
privatização/ capitalização do regime e de possibilidade de repasse da gestão da 
previdência própria e complementar dos servidores para instituições financeiras 
privadas. 

-  Evidente risco de os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, 
financiarem a má gestão privada da previdência.  

 
 



OBRIGADA! 
 

Sarah Campos 
 

secretaria@sarahcampos.adv.br  
(31)3347.3577 

 




