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Direito Adquirido - Artigo 3º

Está assegurado, a qualquer tempo, para aquele que tenha cumprido os requisitos para obtenção

do benefício da aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da EC 103/2019, observados

os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão

da aposentadoria ou pensão por morte, o que inclui os requisitos de aposentadoria, assim como

as regras de cálculo do benefício.
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Aposentadoria voluntária

• Idade mínima: 65 anos homens; 62 anos mulher 

• 25 anos de tempo de contribuição

• 10 anos no serviço público

• 5 anos cargo

Cálculo de proventos

60% da média dos salários de contribuição +2% por ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição.

Benefício máximo: teto do RGPS (teto do INSS hoje é de R$ 5839,45).
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Aposentadoria especial por
exposição a agentes nocivos

• Idade mínima: 60 anos homens e mulheres 

• 25 Anos de tempo de contribuição e de efetiva exposição a agentes nocivos à saúde 

• 10 Anos no serviço público

• 5 anos cargo

Cálculo de proventos

60% da média dos salários de contribuição +2% por ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição.

Benefício máximo: teto do RGPS.
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Aposentadoria especial professores
(ensino infantil, fundamental e médio)

• Idade mínima: 60 anos homens; 57 anos mulher 

• 25 anos de tempo de contribuição efetiva no magistério 

• 10 anos no serviço público

• 5 anos cargo

Cálculo de proventos

60% da média dos salários de contribuição +2% por ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição.

Benefício máximo: teto do RGPS. 
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Aposentadoria especial policiais e agentes

• Idade mínima: 55 anos homens e mulheres 

• 30 anos de tempo de contribuição

• 25 anos nas carreiras de segurança 

Cálculo de proventos

60% da média dos salários de contribuição +2% por ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição.      

Benefício máximo: teto do RGPS.
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Aposentadoria por incapacidade permanente
para o trabalho

Benefício substituto da então aposentadoria por invalidez, ela somente será concedida quando o servidor 

for insuscetível de readaptação para o trabalho, o que será avaliado periodicamente, para verificação da 

continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Nesse caso, a aposentadoria 

por incapacidade permanente será aplicada para todo e qualquer servidor público titular de cargo efetivo, 

independentemente da data em que ele ingressou em cargo público de provimento efetivo.

Cálculo de proventos

60% da média dos salários de contribuição +2% por ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição, 

salvo se a incapacidade permanente for decorrente de acidente de trabalho, doenças profissionais ou 

doenças de trabalho, hipótese em que será aplicado o percentual de 100% (cem por cento) sobre a 

média aritmética simples de suas remunerações e contribuições.
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Regras de Transição 
Se aplicam a todo servidor que ingressar

até a data de promulgação da emenda
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1. Regra de Pontos - Artigo 4º da EC 103/2019 
Mulheres
• 30 anos de tempo de contribuição
• 56 anos de idade mínima
• 20 anos de serviço público
• 5 anos no cargo
• 86 pontos (idade + tempo de contribuição) 
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Homens
• 35 anos de tempo de contribuição
• 61 anos de idade mínima 
• 20 anos serviço público
• 5 anos cargo
• 96 pontos (idade + tempo de contribuição)

A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher,
e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.
A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir
o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem. 
A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos. 

Cálculo de proventos
Se ingressante até 31/12/2003 e alcançou 65/62 anos de idade se homem e mulher, respectivamente – direito
à paridade e integralidade (baseado na última remuneração). 
Em qualquer outra hipótese: 60% média das remunerações + 2% a.a. que superar 20 anos de tempo
de contribuição.
Para os professores com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio, que ingressaram no serviço público até o dia 31.12.2003, todavia, poderá ser
aplicada a regra de cálculo da integralidade e da paridade, mas desde que esse servidor permaneça em atividade 
até atingir os 60 anos de idade (homens) e 57 anos de idade (mulheres), além dos requisitos de 30 anos de con-
tribuição (homens) e 25 anos de contribuição (mulheres), 20 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos 
no cargo em que se der a aposentadoria.
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2. Regra do Pedágio -  Artigo 20 EC 103/2019 

Mulheres 
• 30 TC
• 57 anos de idade 
• 20 anos serviço público
• 5 anos cargo
• Pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição mínimo faltante na data de entrada
            em no momento da promulgação da Emenda)

Homens
• 35 anos de tempo de contribuição
• 60 anos de idade
• 20 anos de serviço público
• 5 anos cargo
• Pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição mínimo faltante na data de entrada
            em no momento da promulgação da Emenda)

Cálculo de proventos

Se ingressante até 31/12/2003 – direito à paridade e integralidade (baseado na última remuneração). 
Em qualquer outra hipótese: 60% média das remunerações + 2% a.a. que superar 20 anos de tempo de
contribuição.
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3. Para o servidor que ingressar até futura lei  
     artigo 10 da EC 103/2019 

• 65 anos de idade, se home, 
• 62 anos de idade, se mulher;
• 25 anos de tempo de contribuição
• 10 anos de serviço público
• 5 anos no cargo

Cálculo de proventos

100% média e sem paridade.

Para aposentadoria especial com exposição a agentes nocivos à saúde - 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.
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Regras de transição aposentadoria especial professores 
da educação infantil, fundamental e médio

Mulheres:

• Idade mínima: 51 anos de idade   
• 25 anos de tempo de contribuição no magistério 
• 81 pontos

Homens
• 56 anos de idade
• 30 anos de contribuição e magistério
• 91 pontos

A partir de 2022 aumenta um ano para ambos os sexos: 57 para mulheres, e 62 anos para homens.
A partir de 2020, será acrescido um ponto a cada ano até alcançar 92 mulher e 100 pontos para homens. 
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A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher,
e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.
A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir
o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem. 
A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos. 

Cálculo de proventos
Se ingressante até 31/12/2003 e alcançou 65/62 anos de idade se homem e mulher, respectivamente – direito
à paridade e integralidade (baseado na última remuneração). 
Em qualquer outra hipótese: 60% média das remunerações + 2% a.a. que superar 20 anos de tempo
de contribuição.
Para os professores com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio, que ingressaram no serviço público até o dia 31.12.2003, todavia, poderá ser
aplicada a regra de cálculo da integralidade e da paridade, mas desde que esse servidor permaneça em atividade 
até atingir os 60 anos de idade (homens) e 57 anos de idade (mulheres), além dos requisitos de 30 anos de con-
tribuição (homens) e 25 anos de contribuição (mulheres), 20 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos 
no cargo em que se der a aposentadoria.
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Regras de transição aposentadoria especial
exposição a agentes nocivos 

Grupo 1 : 66 pontos (idade + contribuição) + 15 anos de efetiva exposição
Grupo 2 : 76 pontos + 20 anos de contribuição com exposição
Grupo 3: 86 pontos + 25 anos de contribuição com exposição

E ainda, para todos: 
• 20 anos de serviço público
• 5 anos no cago

A partir de 2020 aumenta um ponto por ano até atingir 81 pontos no Grupo I, 91 pontos do Grupo 2
e 96 pontos no grupo 3

Cálculo de proventos
 
60% média dos salários de contribuição + 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição; ou 60% da 
média dos salários de contribuição + 2% por ano que exceder 15 anos de contribuição, quando segurado 
especial por exposição a agente nocivo, em caso de aposentadoria com 15 anos de contribuição.

 

Nova Previdência- Reforma 103/2019 - Servidores Públicos   I



14

Aposentadoria especial – pessoas com deficiência
– aposentadoria por tempo de contribuição 

Mulheres
• Deficiência grave: 20 anos de tempo de contribuição
• Deficiência moderada: 24 anos de tempo de contribuição
• Deficiência leve: 28 anos de tempo de contribuição
• 10 anos no serviço público
• 5 anos no cargo

Homens
• Deficiência grave: 25 anos de tempo de contribuição
• Deficiência moderada: 29 anos de tempo de contribuição
• Deficiência leve: 33 anos de tempo de contribuição
• 10 anos de serviço público
• 5 anos no cargo

Cálculo de proventos

100% média das contribuições.
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Aposentadoria especial – pessoas com deficiência
– aposentadoria por idade 

• 55 Anos de idade mínima para as Mulheres; 60 anos de idade mínima para os homens
• 15 anos de tempo de contribuição e de comprovada existência de deficiência por igual período.

Cálculo de proventos

70% média dos salários de contribuição + 1% por ano de contribuição que exceder 12 meses de
recolhimento.
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Abono de Permanência

Abono de permanência

1. Para o servidor que já recebe ou preencha os requisitos para aposentadoria com base na legislação   
     atual até a data em vigor da EC 103/2019, ou ainda, para aquele que vier a preencher os requisitos 
     das regras de transição até aprovação da lei que regulamente o abono de permanência: abono equiva
     lente ao valor da contribuição previdenciária.

2. Para o servidor que ingressar após a edição da lei que regulamente o abono, diz a CF que a lei poderá 
     extinguir o abono de permanência ou concedê-lo em valor inferior ao da contribuição previdenciária.
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Contribuição previdenciária - Inclusive Servidores
dos Estados e Municípios

 A Reforma aumenta a contribuição previdenciária dos servidores (ativos, inativos e pensionistas) para 14% 
e institui faixas progressivas quanto à alíquota de contribuição previdenciária para o custeio do RPPS, que 
serão cobradas após 3 (três) meses de vigência da Reforma, conforme as seguintes faixas salariais: 
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 https://www.diap.org.br/images/stories/tabela-servidores-reforma-previdencia.JPG 

• Esse percentual incidirá sobre a totalidade da remuneração   
    para todos aqueles servidores que tenham ingressado em     
    cargo público de provimento efetivo do Poder Executivo 
    Federal até a data de 04.02.2013 ou sobre o teto do INSS 
    para aqueles que ingressaram após essa data.
• Aposentados e pensionistas contribuirão sobre o valor dos 
    proventos de aposentadoria e de pensões que superem
    o teto do regime geral. Porém, quando houver déficit
    atuarial no regime próprio, a contribuição poderá incidir   
    sobre o valor do benefício recebido que supere 1 salário 
    mínimo. 
• Sempre que houver déficit atuarial, é facultado a instituição, 
    por até 20 anos, de contribuição extraordinária a servidores 
   da ativa, inativos e pensionistas. 
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Acumulação de Benefícios

É vedada a acumulação de mais de uma aposentadoria, e de pensão e aposentadoria, à conta
do mesmo regime de previdência, exceto nas hipóteses de cargos acumuláveis previstos na
Constituição (médicos, professores, p. ex.), assim como o recebimento de mais de uma pensão
por morte deixada por cônjuge ou companheiro, excetuando-se os cargos acumuláveis.

Serão acumuláveis:
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;
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; ou
III – pensões decorrentes das atividades militares com aposentadoria concedida no âmbito
     do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social

Nas hipóteses permitidas de acumulação de aposentadoria e pensão, ou de mais de uma
pensão, ou de benefícios oriundos de regimes distintos, o trabalhador que fizer jus a dois
benefícios, poderá optar pelo benefício mais vantajoso e poderá receber parte do
outro, apurado cumulativamente, a saber.
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Acumulação de Benefícios

a) 60% quando o valor exceder 1 salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos;
b) 40% quando o valor exceder a 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos;
c) 20% quando o valor exceder a 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos;
d) 10% quando o valor exceder a 4 salários mínimos.

Essa regra será aplicável nas hipóteses de acumulações de benefícios que ocorrerem
após a promulgação da PEC de Bolsonaro
.
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Pensão por morte 

Passa a ser dividida em cotas.

50% do valor da aposentadoria ou daquela a que teria direito o assegurado se fosse aposentado
por incapacidade permanente na data do óbito:

1. O cônjuge/companheiro também é dependente (a cota familiar é de 60% da
             aposentadoria). Assim, se o servidor aposentado falecer e deixar somente a(o)
             viúva(o) como dependente, a(o) cônjuge sobrevivente terá direito a receber 60% (a
             priori) sobre o valor da aposentadoria, desde que cumpra com os requisitos que o
             qualifiquem como beneficiário. Se esse servidor ainda não for aposentado, o valor é
             calculado segundo a regra da aposentadoria por incapacidade.
2. A cota dos dependentes cessa com a perda da qualidade de dependente e não é reversível
             aos demais dependentes.
3. Se existir dependente inválido ou com deficiência o valor da pensão será de 100% do benefício
             limitado ao teto do RGPS + cota familiar de 50% sobre a parcela que excede o teto + cota de 10%
             por dependente, limitado a 100% da aposentadoria
4. As regras podem ser modificadas por lei
5. Tempo de duração da pensão por morte e suas condições são aquelas estabelecidas pela Lei 8213/91.  
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Outras informações de interesse 

1. Fim do Vínculo 
A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou 
função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que 
gerou o referido tempo de contribuição.

2. Incorporação de Vantagens 
É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função
de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

3. Contagem Recíproca de Tempo de Contribuição 
Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre
o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si,
observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.
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Outras informações de interesse 

4. Benefícios do RPPS
O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão 
por morte. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão 
pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social
ao qual o servidor se vincula.

5. Aposentadoria por Incapacidade Permamente (Artigo 26§2º)
O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética com 
acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) 
anos de contribuição nos casos. Quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de 
doença do trabalho, o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da 
média aritmética.

6. Vedada a Conversão de Tempo Especial em Comum

7. Servidores Optantes do Regime de Previdência Complementar
Benefício limitado ao teto do RGPS.
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