
 
SEMANA DA PREVIDÊNCIA 

SIMPA  
 

COMO SOMOS ATINGIDOS PELA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA 



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

As regras para o cálculo dos benefícios previdenciários deixam de estar 
previstos na Constituição Federal e passam a ser definidos por leis 
complementares ou ordinárias. 

PEC: 3/5 dos votos em cada casa legislativa, em dois turnos de votação 
e com prazos dilatados de discussão 

Leis Complementares: maioria absoluta (50% + 1) dos membros da 
Câmara e do Senado Federal 

Lei Ordinária: maioria simples dos presentes 



Redação anterior  
Art. 149. 

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

Redação EC 103/2019 
Art. 149. 

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão, por meio de lei, 
contribuições para custeio de regime próprio de 
previdência social, cobradas dos servidores 
ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que 
poderão ter alíquotas progressivas de acordo 
com o valor da base de contribuição ou dos 
proventos de aposentadoria e de pensões.  

Contribuição Previdenciária 



  

Art. 149. 

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e 
pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de 
pensões que supere o salário-mínimo. 

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar 
o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito 
da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. 

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída 
simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará 
por período determinado, contado da data de sua instituição. 

 

Contribuição Previdenciária Extraordinária 

 



Alíquota previdenciária 
 

 

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição 
previdenciária prevista na Lei n. 10.887/2004, esta será de 14% 

 

 

 

1 salário mínimo 8% 

1 salário mínimo a R$ 2.000,00 9% 

R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 12% 

R$ 3.000,01  a R$ 5.839,45  14% (sem redução ou acréscimo) 

R$ 5.839,46  a R$ 10.000,00  14,5% 

R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 16% 

R$ 20.000,01  a R$ 39.000,00 19% 

A partir de R$ 39.000,00 22% 



Redação anterior  

§ 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.  

Redação EC 103/2019 

§ 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. 

 

Abono Permanência 



Abono Permanência 
 

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 19 de dezembro de 2003, ou no art. 
3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que optar 
por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência 
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar 
a idade para aposentadoria compulsória. 

 



INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS 

 

Art. 39 

... 

§ 9 - 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. 



Direitos adquiridos 
 

 

Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime 
próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de 
pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde 
que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de 
entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação 
vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria 
ou da pensão por morte. 

 

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.  



PEC PARALELA – PEC 133/2019 

Art. 40-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, por meio 
de lei ordinária de iniciativa do respectivo Chefe do Poder Executivo, adotar 
integralmente as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio de previdência 
social da União, previstas no art. 40, relativas a:  

I – tempo de contribuição e demais requisitos para aposentadoria, inclusive 
idade mínima,   

II – critérios diferenciados para aposentadoria dos servidores a que deles 
fazem jus; 

III – critérios para concessão de pensão por morte; e  

IV – regras de cálculo e reajustamento de aposentadoria e pensão por morte 



PEC PARALELA – PEC 133/2019 

§ 1º A lei ordinária de adoção integral das regras da União de que trata este 
artigo se aplica inclusive quanto aos requisitos de que tratam o inciso III do § 
1º; o § 4º-A; o § 4º-B; o § 4º-C; e o § 5º do art. 40, afastando  a necessidade 
de emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas ou de lei 
complementar.  

§2º A adoção integral das regras da União, quando feita pelo Estado, 
implicará a adoção integral também em todos os regimes próprios de seus 
Municípios.  

§ 3º No caso de que trata o § 2º, é facultado ao Município desfazer a adoção 
integral, por meio de lei ordinária de iniciativa do respectivo Chefe do Poder 
Executivo, em até trezentos e sessenta dias 



Regra geral - EC 41/2003 

Homem = 35 anos de contribuição 

Homem = 60 anos de idade              

Mulher = 30 anos de contribuição 

Mulher = 55 anos de idade              

10 anos de serviço público 

5 anos no cargo 

Regra atual - EC 103/2019 (Servidores/as federais) 

Homem = 65 anos de idade              

Mulher = 60 anos de idade              

10 anos de serviço público 

5 anos no cargo 

   Por idade 

Por tempo de contribuição 

Homem = 65 anos de idade              

Mulher = 62 anos de idade              

Art. 40.  
§ 3. As regras para cálculo de proventos de 
aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo 
ente federativo. 

   Por idade 

Regras de aposentadoria 



• Aposentadoria integral por invalidez: acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas 
em lei  

 

• Aposentadoria proporcional por invalidez: doença incapacitante 
(média proporcional ao tempo de contribuição) 

 

• Aposentadoria compulsória: 70 ou 75 anos de idade 

 

 



Ingresso até 15/12/1998 

   Por idade 

Regras transitórias EC 41/2003 

Homem = 35 anos de contribuição 

Homem = 53 anos de idade              

Mulher = 30 anos de contribuição 

Mulher = 48 anos de idade              

5 anos no cargo 

20% do tempo que faltava em 16/12/1998 
 

(Média, sem paridade) 

Homem = 35 anos de contribuição 

Homem = 60 anos de idade              

Mulher = 30 anos de contribuição 

Mulher = 55 anos de idade              

25 anos serviço público 

15 anos na carreira 

5 anos no cargo 

(Integral com paridade) 

95/85 



Ingresso até 31/12/2003 

Regras transitórias EC 41/2003 

Homem = 35 anos de contribuição 

Homem = 60 anos de idade              

Mulher = 30 anos de contribuição 

Mulher = 55 anos de idade              

20 anos serviço público 

10 anos na carreira 

5 anos no cargo 

(Provento integrais, com paridade) 


