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DIREITO PREVIDENCIÁRIO EM 

RESUMO  
DANIEL MACHADO DA ROCHA | EUGELIO LUIS MÜLLER  

Prezado leitor, é com muita alegria que disponibilizamos aqui as 

alterações legislativas ou jurisprudenciais de destaque ocorridas ao longo do 

ano de 2019. 

 Nossa intenção é a de atualizar este texto sempre que necessário, de 

maneira a suplementar e atualizar o conteúdo da 1ª Edição.  

O objetivo fundamental é mantê-lo muito bem informado quanto aos 

aspectos elementares do Direito Previdenciário. Agradecemos pelo prestígio 

da leitura de nosso trabalho 

 

 
PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES À 1ª EDIÇÃO 
 

CAPÍTULO I – CONCEITO E MODELOS DE SEGURIDADE 
SOCIAL 

1.4 As Reformas constitucionais em matéria de previdência.  
(...) 

Em 2015, fruto da denominada “PEC da bengala”, restou 
promulgada pelo Congresso Nacional a EC n. 88, que alterou o 
limite de idade da aposentadoria compulsória para o servidor público 
de 70 anos para 75 anos de idade. 

Posteriormente, no ano de 2016, por meio da PEC 287, o 
governo do então atual Presidente da República, Michel Temer, 
tentou implementar nova reforma previdenciária, sem êxito. 

Entretanto, poucos dias após a sua posse, no início de 2019, 
o Presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional nova 
Proposta de Emenda Constitucional visando alterar sensivelmente o 
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sistema previdenciário brasileiro. Embora a respectiva PEC (06/2019) 
tenha sido objeto de inúmeras audiências públicas e sofrido algumas 
alterações no curso da sua tramitação, como, por exemplo, a exclusão 
do regime de capitalização e a exclusão parcial de aplicação de suas 
regras em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios, no dia 13 
de novembro de 2019 restou publicada sob o número 103/2019. 
Talvez o ponto mais marcante da EC n. 103/2019 seja a 
desconstitucionalização das regras previdenciárias, remetendo ao 
legislador infraconstitucional a regulamentação, ora por lei 
complementar, ora por lei ordinária, das regras e requisitos de 
concessão dos benefícios de aposentadoria. 

 
1.5 Financiamento da Seguridade Social 
(...) 

Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 
103/2019, o financiamento da Seguridade Social passou a sofrer 
algumas alterações. Neste sentido, chama atenção a previsão da 
progressividade da alíquota contributiva incidente sobre a folha de 
salários do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, 
conforme nova redação do art. 195, II da Constituição Federal.  

Além disso, restou reafirmado que as contribuições sociais 
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada (cota 
patronal) poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade 
econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da 
empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. 
Entretanto, restou autorizado no texto constitucional a adoção de 
bases de cálculo diferenciadas apenas nos casos de contribuições 
sociais sobre a receita ou o faturamento e sobre o lucro (art. 195, § 9 
na redação da EC n. 103/2019).  

A EC n. 103 manteve a vedação de remissão e anistia, na 
forma de lei complementar, das contribuições sociais incidentes sobre 
a folha de salários e dos trabalhadores/segurados em geral, entretanto 
fez expressa previsão de que a moratória e o parcelamento não 
poderiam ter prazo superior a 60 meses (art. 195, § 11).  
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CAPÍTULO II – PRINCÍPIOS DO DIREITO REVIDENCIÁRIO 
 
2.2.1.2 Princípio da universalidade na cobertura e no atendimento 

 
A maior parte das mudanças efetuadas na previdência tem 

sido efetuada com o objetivo de reduzir o custo para o Estado. Mesmo 
assim, podemos encontrar disposições que foram editadas, 
robustecendo o princípio da universalidade. Como exemplo, os §§ 12 
e 13 do art. 201, acrescidos pela EC 41/03, estimularam a introdução 
de um sistema especial de inclusão previdenciária para atender 
trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se 
dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua 
residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Estes 
parágrafos foram alterados pela EC 103/2019, com o objetivo de 
esclarecer que este regime assegura apenas a redução das alíquotas, 
devendo ser efetuado o pagamento de uma contribuição mínima sob 
pena de o período não poder ser computado, restando garantida uma 
aposentadoria de um salário mínimo. 
(...) 

O §6º do art. 23 da EC 103/2019 na contramão do que foi 
assentado pelo STJ voltou a limitar o rol de equiparados a filho, para 
fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente para o 
enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência 
econômica. 

 
2.2.2.2 Diversidade da base de financiamento 
 

Dentro da visão ideológica que presidiu a realização da 
reforma operada pela EC 103/2019, foi alterado o inciso VI ao 
parágrafo único do art. 194, determinando que devem ser 
identificadas, em rubricas contábeis específicas para cada área, as 
receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e 
assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência 
social. 
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2.2.2.3 Equidade na forma de participação no custeio 
 
A EC 103/2019 promoveu importantes mudanças nas 

contribuições devidas pelos segurados e servidores. Por ora, cabe 
observar as mudanças que foram feitas no inciso II do art. 195 e no 
§1º do art. 149, os quais passaram a permitir a instituição de 
contribuições previdenciárias com alíquotas progressivas de acordo 
com o valor do salário de contribuição ou dos proventos de 
aposentadoria e de pensões. 

Assim, verificamos que os segurados previstos no art. 11 da LBPS 
não contribuem todos da mesma maneira. Conforme a faixa remuneratória 
dos empregados, domésticos e avulsos, as alíquotas são variáveis (7,5%, 9%, 
12% ou 14%). As alíquotas previstas são aplicadas de forma progressiva 
sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a 
faixa de valores compreendida nos respectivos limites. 

 
 
 

CAPÍTULO IV – A RELAÇÃO JURÍDICA DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

 
4.2.2.3 Período de graça  

 
A regra geral é que o trabalhador permanece protegido por um 

prazo de 12 meses após a cessação das contribuições, durante o qual 
o segurado que deixa de exercer atividade remunerada vinculada à 
previdência social continua com direito a perceber as prestações do 
regime geral se vier a ser vítima de uma contingência social (inciso II 
do art. 15 da LBPS). Com a MP 905/19 foi alterada a Lei de Custeio da 
Seguridade Social, ficando prevista a incidência de contribuição 
previdenciária sobre o seguro-desemprego (alínea a do §9 e §12 do art. 28 
da Lei 8.212/91). Desta forma, no caso recebimento do seguro desemprego, 
o período de graça deverá iniciar no mês seguinte a cessação deste benefício.  
 
CAPÍTULO V – SEGURADOS 
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5.3 Empregado doméstico 
Em virtude do estabelecido no art. 28 da EC n. 103/2019, as 

alíquotas de contribuição descontadas dos segurados empregados, 
inclusive o doméstico, e do segurado trabalhador avulso, terão 
alíquota progressiva, incidindo cada alíquota sobre cada faixa de 
valores, que se inicia com 7,5% até o valor de um salário-mínimo, 
depois parte para 9% sobre o valor que ultrapassar um salário mínimo 
até os R$2.000,00. Em seguida, dos R$2.000,01 até R$3.000,00 a 
alíquota será de 12% e, por fim, do valor que ultrapassar os 
R$3.000,00 até o teto do RGPS a contribuição será de 14%. 

Importante também destacar que estas novas alíquotas serão 
aplicadas a contar de 01/03/2020 (art. 36, I) e que os valores serão 
reajustados a partir da entrada em vigor da EC n. 103, nas mesmas 
datas e com os mesmos índices em que se der o reajuste do RGPS, 
ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica 
a legislação específica (art. 28, § 2). 

Já as alíquotas dos demais segurados não sofreram alteração 
com a EC n. 103/2019. 
 
CAPÍTULO VII – CÁLCULO E REAJUSTAMENTO DO VALOR 
DOS BENEFÍCIOS 
 
7.2 Espécies de Salário de Contribuição 

Independentemente da espécie de segurado, a EC n. 103/2019, 
definiu no art. 29 que o segurado que, no somatório de remunerações 
auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao 
limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá 
complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite 
mínimo exigido; ou utilizar o valor da contribuição que exceder o 
limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou 
ainda agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes 
competências, para aproveitamento em contribuições mínimas 
mensais. 
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Estes ajustes de complementação ou agrupamento de 
contribuições somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano 
civil. 

7.3 Salário de contribuição do empregado, do doméstico e do avulso 

(...) 

O art. 28, § 9º da LCSS elenca uma série de parcelas que não 
integram o salário de contribuição para fins de custeio da empresa 
(cota patronal), dentre as quais se destacam: a) os benefícios da 
Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade e o Seguro-Desemprego concedidos na forma da Lei n. 
7.998/90 e Lei n. 10.779/2003 (redação dada pela MP 905/2019);  b) 
as ajudas de custo e o adicional mensal recebido pelo aeronauta nos 
termos da Lei nº 6.929/73; c) a parcela “in natura” recebida de acordo 
com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social; d) as importâncias recebidas a título 
de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive 
o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata 
o art. 137 da CLT; e) as importâncias recebidas a título de incentivo à 
demissão e recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos 
expressamente desvinculados do salário; f) a parcela recebida a título 
de vale-transporte, na forma da legislação própria; h) as diárias para 
viagens;   i) a participação nos lucros ou resultados da empresa, 
quando paga ou creditada de acordo com lei específica; j) a 
importância paga ao empregado a título de complementação ao valor 
do auxílio-doença, desde que esse direito seja extensivo à totalidade 
dos empregados da empresa; k) o valor das contribuições 
efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de 
previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à 
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que 
couber, os arts. 9º e 468 da CLT;  l) o ressarcimento de despesas pelo 
uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em 
conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite 
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máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as 
despesas realizadas; m) os prêmios e os abonos; e n) os valores 
recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei 
no 10.891/2004. 

Entretanto, a MP 905/2019 também incluiu o § 12, no art. 28 
da Lei 8.212/91, prevendo que deve ser considerado salário de 
contribuição do segurado e, assim, por ocasião do pagamento ser 
descontada a contribuição do mesmo, a parcela mensal do Seguro-
Desemprego de que trata a Lei n. 7.998/90 e Lei n. 10.779/2003 
(redação dada pela MP 905/2019). 
 
7.6 Período Básico de Cálculo 

Este ponto sofreu alterações em virtude do disposto no art. 26 da 
EC n. 103/2019, de acordo com o qual até que lei discipline o cálculo 
dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do 
Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética 
simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados 
como base para contribuições a regime próprio de previdência social 
e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para 
contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os 
artigos 42 2 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, 
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo 
desde a competência julho de 1994 ou desde o início da 
contribuição, se posterior àquela competência. Portanto, em 
princípio, não será mais possível excluir os 20% menores salários-de-
contribuição da média.  

Contudo, nos termos do art. 26, § 6º, da EC n. 103/2019, poderão 
ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do 
valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de 
contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para 
qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 
2º e 5º do art. 26, para a averbação em outro regime previdenciário ou 
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para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que 
tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. 

7.7 Salário de Benefício 

Quanto ao tópico de apuração do salário de benefício, cabe 
reforçar que em virtude do previsto no art. 26 da EC n. 103/2019, a 
contar de 13/11/2019 ele será apurado mediante a utilização da média 
aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações 
adotados como base para contribuições a regime próprio de 
previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como 
base para contribuições decorrentes das atividades militares de que 
tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados 
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do 
período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde 
o início da contribuição, se posterior àquela competência. Portanto, 
em princípio, não será mais possível excluir os 20% menores salários-
de-contribuição da média.  

Contudo, nos termos do art. 26, § 6º, da EC n. 103/2019, poderão 
ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do 
valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de 
contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para 
qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os §§ 
2º e 5º do art. 26, para a averbação em outro regime previdenciário ou 
para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que 
tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. 

7.8 Fator Previdenciário 

Sobre o fator previdenciário cabe referir que com o advento da 
EC n. 103/2019, em princípio, este deixou de existir, assim como a 
regra de soma pontuação trazida pela MP 676/2015. Contudo, com 
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relação a ambos, restam ressalvas as hipóteses de direito adquirido ao 
benefício. 

Além disso, previu-se a possibilidade de sua aplicação na regra 
de transição trazida pelo art. 17 da EC 103/2019, de acordo com a 
qual: 

 “o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 
a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na 
referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de 
contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se 
homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e 
cinco) anos de contribuição, se homem; e 

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor 
desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos 
de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, 
se homem. 

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo 
terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos 
salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da 
lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do 
disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991. 

 

7.9 Renda Mensal Inicial 
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No tocante a apuração da renda mensal inicial dos benefícios 
previdenciários, a RMI das aposentadorias, nos termos do art. 26, § 
2º, da EC n. 103/2019, corresponderá a 60% do valor do salário de 
benefício, apurado nos moldes do previsto nos capítulos anteriores, 
com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de 
contribuição que exceder o tempo de 20 anos para os homens e 15 
anos para as mulheres, nos casos:  

a) da regra de transição do RPPS prevista no inciso II do § 6º do 
art. 4º da EC 103; 

b) das regras de transição do RGPS previstas nos artigos 15, 16 
e 18 da EC 103; 

c) da regra transitória do RPPS prevista no art. 10 da EC 103, 
com exceção da aposentadoria por incapacidade permanente 
decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença 
do trabalho (art. 26, inciso II do § 3º) e da aposentadoria  compulsória 
(art. 26, § 4º); 

d) da aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados 
do Regime Geral de Previdência Social, ressalvada a hipótese de 
incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, de 
doença profissional e de doença do trabalho  (art. 26, inciso II do § 
3º); e 

e) das regras de transição de aposentadoria especial, com 
observância de que acréscimo do percentual de dois pontos será 
aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de 
contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I 
do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21, ambos da EC 103.  

Portanto, o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 
100% (cem por cento) da média aritmética somente no caso de 
preenchimento dos requisitos da regra de transição prevista no art. 20 
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ou na hipótese de aposentadoria por incapacidade permanente, 
quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de 
doença do trabalho. 

Quanto ao acidente de trabalho, cabe destacar que a MP 905/2019, 
de 12/11/2019, revogou expressamente o art. 21, IV, alínea ‘d’, da Lei 
8.213/91, de acordo com o qual se considerava equiparado ao acidente 
de trabalho o sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário 
de trabalho no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo 
de propriedade do segurado (acidente de trajeto ou in itinere). 

 Por fim, de acordo com o art. 27 da EC 103, até que a legislação 
ordinária venha a disciplinar a matéria, o valor do auxílio-reclusão 
será apurado da mesma forma que o valor da pensão por morte, não 
podendo, entretanto, exceder o valor de um salário-mínimo. Do 
mesmo modo, o valor do salário-família será de R$46,54, não 
havendo mais dois valores fixos, de acordo com a faixa salarial.  

 
 
 
CAPÍTULO X – PRESTAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO 
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: 
CLASSIFICAÇÕES,   ACUMULAÇÃO  E  ABONO ANUAL 

 
10.3 Acumulação   

 
 A EC 103/2019 alterou o §6º do art. 40 da CF/88, esclarecendo 

que esta regra não é taxativa, sendo aplicáveis outras vedações no 
acumulo de prestações e que, quando permitida a acumulação, ela 
pode ser limitada na forma prevista pela legislação para o RGPS.  

A EC nº 103/19 também introduziu o §15 no art. 201, cujo 
enunciado dispõe que lei complementar estabelecerá vedações, regras 
e condições para a acumulação de benefícios previdenciários.   
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10.6 Redução na acumulação de benefícios 

 
O art. 24 da EC 103/19 introduziu uma regra destinada a reduzir 

o total dos rendimentos para quem acumula benefícios. Trata-se de 
uma regra excepcional que deve ser interpretada restritivamente, 
sendo aplicada nas seguintes situações: a) aposentadoria concedida no 
âmbito do Regime Geral de Previdência Social, ou aposentadoria de 
regime próprio de previdência social, ou de proventos de inatividade 
decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal com pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro de qualquer regime de previdência social; b) 
aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência 
Social ou de regime próprio de previdência social com pensões 
decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 
Constituição Federal; pensão por morte deixada por cônjuge ou 
companheiro de qualquer regime de previdência social com pensão 
por morte concedida por outro regime de previdência social ou com 
pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 
e 142 da Constituição Federal. 

Nas hipóteses de acumulação tratadas neste artigo, será 
devido integralmente o benefício mais vantajoso e uma parte de cada 
um dos demais benefícios, a ser apurada em percentuais que variarão 
conforme valor do benefício. Os critérios a serem observados são os 
seguintes: a) sessenta por cento do valor que exceder um salário-
mínimo, até o limite de dois salários mínimos; b) quarenta por cento 
do valor que exceder dois salários mínimos, até o limite de três 
salários mínimos; c) vinte por cento do valor que exceder três salários 
mínimos, até o limite de quatro salários mínimos; e d) dez por cento 
do valor que exceder quatro salários mínimos. 

Esta restrição não é aplicável no caso de o direito aos benefícios 
ter sido implementado antes da entrada em vigor da EC 103/2019. 

 
CAPÍTULO XI – BENEFÍCIOS PREVISTOS PELO REGIME 
GERAL EM FACE DA INCAPACIDADE LABORAL 
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11.1 Aspectos comuns aos benefícios substitutivos previstos para 

a incapacidade laboral  

Importante destacar que os benefícios por incapacidade laboral 
poderão ter origem acidentária ou não. E, neste aspecto, observar que 
a MP 905/2019, de 12/11/2019, revogou expressamente o art. 21, IV, 
alínea ‘d’, da Lei 8.213/91, de acordo com o qual se considerava 
equiparado ao acidente de trabalho o sofrido pelo segurado ainda que 
fora do local e horário de trabalho no percurso da residência para o 
local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de 
locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado (acidente 
de trajeto ou in itinere). 

 
11.1.3 Manutenção da qualidade de segurado 

 
Neste ponto cabe salientar que com a MP 905/19 foi alterada 

a Lei de Custeio da Seguridade Social, ficando prevista a incidência 
de contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego (alínea a 
do §9 e §12 do art. 28 da Lei 8.212/91). Desta forma, no caso 
recebimento do seguro desemprego, o período de graça deverá iniciar 
no mês seguinte a cessação deste benefício. 
 
11.2.4 Valor do benefício 

Nos casos de aposentadoria por invalidez não precedida de 
auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez corresponderá 
a 100% do salário de benefício nos casos em que a invalidez decorre 
de acidente de trabalho, doença profissional e de doença do trabalho. 
Nos demais casos ela seguirá a regra geral das aposentadorias, 
prevista no art. 26 da EC 103, ou seja, 60% do salário de benefício, 
apurado pela média de todas as contribuições do segurado desde julho 
de 1994, acrescido de dois pontos percentuais por cada ano de tempo 
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de contribuição que ultrapasse os 20 anos de contribuição no caso do 
homem ou os 15 anos de contribuição no caso da mulher. 

 
11.4.4 Valor 

De acordo com a nova redação trazida ao art. 86 da Lei 
8.213/91, pela MP 905/2029, o auxílio-acidente mensal corresponderá 
a 50% (cinquenta por cento) do benefício de aposentadoria por 
invalidez a que o segurado teria direito e será devido somente 
enquanto persistirem as condições incapacitantes ensejadoras da 
concessão do benefício. 

11.4.6 Duração e extinção 

Conforme definido pela MP 905/2019, na hipótese de 
manutenção das condições que ensejaram o reconhecimento do 
auxílio-acidente, o auxílio será devido até a véspera do início de 
qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado (art. 86, § 
1º-A, da Lei 8.213/91). 

 
CAPÍTULO XII – APOSENTADORIA POR IDADE 

 
12.1 Considerações iniciais  

 
A EC nº 103/2019 eliminou a aposentadoria com base apenas 

no tempo de contribuição. A nova redação do §7º do art. 201 da CF/88 
contempla a idade mínima exigida, porém não estipula o tempo de 
contribuição necessário, o que é fixado pelo artigo 19 da referida 
Emenda Constitucional. A diferença etária entre homens e mulheres foi 
reduzida apenas para os trabalhadores urbanos, pois entre os trabalhadores 
rurais foi mantida a diferença de 5 anos. No próximo item, as modalidades 
de aposentadoria por idade são especificadas. 
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12.1.1 Requisitos estabelecidos pela EC 103/2019 para a 
aposentadoria por idade 

 
Em face das alterações processadas pela EC 103/2019, resultou 

um novo quadro composto por regras que aspiram a permanência (§7º 
do art. 201 da CF/88), regras de transição (art. 18 da EC 103/2019) e 
também regras transitórias (art. 19 da EC 103/2019). 

Neste cenário, os trabalhadores urbanos para terem acesso ao 
benefício devem comprovar: 65 anos de idade com 20 de 
contribuição, para os homens, enquanto as mulheres obtém o 
benefício aos 62 anos de idade com 15 de contribuição (inciso I do 
§7º do art. 201 da CF/88 c/c o art. 19 da EC nº 103/2019). Nas regras 
trazidas pela EC 103/2019 não há previsão expressa de carência. 
Contudo, sua exigência é compatível com a natureza do benefício. Se 
a lei regulamentadora não estabelecer nada em sentido diverso, esta 
continuará sendo de 15 anos.     

A segunda espécie de aposentadoria voluntária alcança os 
trabalhadores rurais. Enquanto a diferença de idade entre os 
trabalhadores urbanos, homem e mulher, foi   reduzida para três anos, 
manteve-se em cinco a diferença entre o homem e a mulher que 
laboram no campo (inciso II do §7º do art. 201 da CF/88). O novo 
Inciso II do §7º do art. 201 não trata do tempo de contribuição que 
deve ser cumprido. Por conseguinte, o acesso ao benefício continuará 
sendo efetuado mediante a prova do exercício de atividade rural. Em 
face da ausência de regra que disponha em sentido contrário, o prazo 
a ser exigido também é o mesmo do art. 19, ressalvada disposição em 
sentido diverso que pode ser estabelecida por regra de transição ou 
por lei.  

A interpretação do INSS no item 2.9.2 do Ofício Circular nº 
064/2019/DIRBEN/INSS, de 30.12.2019, acabou sendo mais 
favorável. Assim, os trabalhadores rurais filiados no momento 
anterior ao regime geral podem se aposentar por idade com os 
seguintes requisitos: segurados aos 60 anos de idade, com 15 anos de 
comprovação de atividade rural, e as seguradas com 55 anos de idade, 
e 15 anos de comprovação do exercício de atividade rural. O 
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garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar também é 
favorecido pela redução da idade.  

Não há referência a aposentadoria híbrida na EC 103/2019. 
Nada obstante, não havendo incompatibilidade com as novas regras 
trazidas, pode-se considerar a modalidade de aposentadoria trazida 
pela Lei 11.718/08 foi recepcionada pela novel disciplina 
constitucional. Levando em consideração que na aposentadoria 
híbrida o limite de idade é o mesmo para o trabalhador urbano, os 
requisitos passariam a ser:   a) idade de 65 anos para o homem e 62 
anos para a mulher (requisito etário previsto para os trabalhadores 
urbanos); e b) 20 anos de filiação, contando períodos contributivos e 
períodos de exercício de atividade rural,  para o homem e 15 anos para 
a mulher.  

 
12.1.2 Valor 

  
Dentro da nova sistemática, o coeficiente de cálculo das 

aposentadorias voluntárias é composto de uma parcela básica de 60%, 
mais 2% ao ano que exceder o tempo de contribuição de 20 anos para 
o homem e 15 anos para a mulher.   

 
12.2.3 Regra de transição do art. 18 da EC 103/2019 

 
Para os segurados que já eram filiados ao regime geral antes do 

advento da EC 103/2019 foram previstas regras de transição que, 
tendo em vista a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição 
são examinadas no Capítulo XIII. 

Em razão da maior afinidade, neste capítulo vamos examinar a 
regra de transição prevista no art. 18 da EC 103/2019. Esta regra de 
transição parte dos mesmos requisitos fixados para a aposentadoria 
por idade urbana na Lei de Benefícios: 65 anos para o homem e 60 
para a mulher, com 15 anos de contribuição para ambos os sexos. No 
caso das mulheres, a contar de 2020, a exigência de idade aumenta em 
seis meses ao ano, até ocorrer a estabilização aos 62 anos (em 2023) 
que é a nova idade constante da regra geral do inciso I do §7º do art. 
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201 da CF/88. Em face da idade dos trabalhadores urbanos ter sido 
estipulada em 65 anos, a idade do homem não sofrerá mudança. 

 
 

CAPÍTULO XIII – APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO 
 
13.1 Considerações gerais  

 
Entretanto, de certo modo a PEC 06/2019 cumpriu com o seu 

objetivo, eliminando, como já mencionado no capítulo anterior, a 
aposentadoria com base apenas no tempo de contribuição. A nova 
redação do §7º do art. 201 da CF/88 conferida pela EC n. 103/2019 
contempla a idade mínima exigida, porém não estipula o tempo de 
contribuição necessário, o que é fixado pelas regras dos artigos 15, 
16, 17 e 20 da referida Emenda Constitucional. A diferença etária 
entre homens e mulheres foi reduzida apenas para os trabalhadores 
urbanos, pois entre os trabalhadores rurais foi mantida a diferença de 
5 anos. Nos próximos itens, as novas modalidades de aposentadoria 
por serão analisadas. 
 
13.2.2 Requisitos genéricos  

 
Com relação aos dois requisitos genéricos, qualidade de 

segurado e carência, observa-se que a qualidade de segurado restou 
dispensada pela Lei nº 10.666/03, segundo a qual, a perda da 
qualidade de segurado não será considerada para a concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição. O período de carência é de 
180 contribuições mensais (Lei nº 8.213/91, art. 25, II) e em que 
pesem as alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019, 
resta mantido. 

Embora possa parecer estranho, pois os artigos 15, 16, 17 e 
20 da EC 103/2019 exigem um tempo mínimo de contribuição a 
carência restou fixada em 180 contribuições mensais, pois em 
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diversos períodos que são considerados como tempo de contribuição 
por força normativa, como por exemplo, o tempo de serviço militar 
obrigatório ou o tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei nº 
8.213/91, não há o recolhimento da respectiva contribuição 
previdenciária (vide pontos 13.3 e 13.4).  

 
13.2.3 Valor do benefício 
 

Dentro da nova sistemática, o coeficiente de cálculo das 
aposentadorias voluntárias é composto de uma parcela básica de 60%, 
mais 2% ao ano que exceder o tempo de contribuição de 20 anos para 
o homem e 15 anos para a mulher. 

Cabe salientar aqui a exceção da regra de transição prevista 
no art.17 da EC 103/2019, objeto de análise na sequência.   
 
 
13.2.4 Direito adquirido e regras de transição da EC 103/2019 

A EC n. 103/2019, além de prever quatro regras de transição 
para a aposentadoria por tempo de contribuição, atendeu ao preceito 
constitucional do art. 5°, XXXVI, resguardando o direito adquirido 
aos segurados do Regime Geral de Previdência Social que, a qualquer 
tempo, tenham cumpridos os requisitos para obtenção de 
aposentadoria até a data de entrada em vigor Emenda Constitucional 
(13/11/2019), observados os critérios da legislação vigente na data em 
que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, 
bem como para cálculo do valor dos benefícios (Art. 3° da EC). 

Portanto, torna-se fundamental analisar inicialmente as 
diversas situações de direito adquirido à aposentadoria por tempo de 
contribuição, para posteriormente abordar as situações das regras de 
transição. 

13.2.4.1 Regras de direito adquirido à aposentadoria por tempo 
de contribuição 
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Desde a EC nº 20, de 16/12/1998, o único requisito 
específico para o benefício era o tempo de contribuição: 30 anos para 
a mulher e 35 para o homem (art. 201, § 7° da CF). Não se exigia uma 
idade mínima como requisito na regra permanente. A idade vinha a 
influenciar na sistemática de cálculo da renda mensal inicial do 
benefício, o que será abordado no ponto seguinte. 

Contudo, antes da EC nº 20/98, vigorava o art. 53 da LBPS, 
que previa a possibilidade de concessão de uma aposentadoria por 
tempo de serviço à mulher de modo proporcional com 70% (setenta 
por cento) do salário de benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de 
serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo 
de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário de 
benefício aos 30 (trinta) anos de serviço. Já para o homem era possível 
a concessão de uma aposentadoria por tempo de serviço, com 70% 
(setenta por cento) do salário de benefício aos 30 (trinta) anos de 
serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo 
de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário de 
benefício aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço (eram as denominadas 
aposentadorias proporcionais e integrais).  

Entretanto, com a EC nº 20/98, restou extinta a aposentadoria 
por tempo de serviço proporcional e previu-se somente a 
aposentadoria por tempo de contribuição. Contudo, o legislador 
estabeleceu regra de transição prevista no art. 9° da EC 20/98, onde 
lançou mão de dois novos requisitos: (a) idade mínima de 53 anos 
para os homens e 48 anos para as mulheres; (b) e um acréscimo de 
20% do tempo que faltava na data da publicação da Emenda, no caso 
de aposentadoria integral por tempo de serviço e um acréscimo de 
40% para a aposentadoria proporcional (acréscimo este denominado 
de pedágio). 

Portanto, antes das inovações trazidas pela EC n. 103/2019, 
somente nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição pelas 
regras de transição do art. 9° da EC 20/98 é que se exige/exigiu uma 
idade mínima.  
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Dentre as novidades trazidas pela EC 103/2019, temos 
quatro regras de transição, todas aplicáveis aos segurados que se 
tenham filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de 
entrada em vigor da respectiva Emenda Constitucional (13/11/2019). 

 
13.2.4.2 Regra de transição do art. 15 da EC 103/2019 

 
Também conhecida como regra de transição dos pontos, ela 

prevê que resta assegurado ao segurado filiado ao Regime Geral de 
Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda 
Constitucional o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e 
cinco) anos de contribuição, se homem; e 

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas 
as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 
(noventa e seis) pontos, se homem. 

A pontuação mencionada no item II deverá ser acrescida, a 
contar de 1º de janeiro de 2020, de 1 (um) ponto a cada ano, até atingir 
o limite de 100 (cem) pontos, no caso da mulher, e de 105 (cento e 
cinco) pontos, no caso do homem (art. 15, § 1°). 

Interessante salientar que diversamente do previsto na MP 
676/2015, nesta regra de transição a idade e o tempo de contribuição 
serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que 
se referem o item II (art. 15, § 2º). 

Já para os professores que comprovarem exclusivamente 25 
(vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o 
somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, 
deverá ser equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 
(noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir 
de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e 
para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se 
mulher, e 100 (cem) pontos, se homem (art. 15, § 3º). 
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De uma forma pragmática, essa regra de pontuação pode ser 
traduzida na tabela que segue, lembrando-se que são necesssários os 
30 (M) e 35 (H) anos de tempo de contribuição e, no caso de 
professores, os 25 (M) e 30 (H) anos de magistério: 

 

 
 
O valor da aposentadoria segue a regra geral, já detalhada no 

ponto 13.2.3. 
 
13.2.4.3 Regra de transição do art. 16 da EC 103/2019 

A regra de transição conhecida como sendo a regra da idade 
mínima, prevista no art. 16 da EC n. 103/2019, estabelece que ao 
segurado já filiado ao RGPS até a data de entrada em vigor da EC 
103/2019 deve ser assegurado o direito à aposentadoria quando 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos 

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e 
cinco) anos de contribuição, se homem; e 
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II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 
(sessenta e um) anos, se homem. 

A idade a que se refere o item II, a contar 1º de janeiro de 
2020,  será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 
(sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos 
de idade, se homem (art. 16, § 1°). 

Os professores, desde que comprovem exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio, terão o seu tempo de 
contribuição e a idade reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 
1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades 
previstas no item II, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se 
mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem (art. 16, § 2°). 

De uma forma pragmática, essa regra de pontuação pode ser 
traduzida na tabela que segue, lembrando-se que são necesssários uma 
idade mínima e, cumulativamente, de início, 30 (M) e 35 (H) anos de 
tempo de contribuição e, no caso de professores, os 25 (M) e 30 (H) 
anos de magistério: 
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O valor da aposentadoria segue a regra geral, já detalhada no 
ponto 13.2.3. 

 
  13.2.4.4 Regra de transição do art. 17 da EC 103/2019 

Esta regra procura de certo modo manter as regras atuais, 
vigentes até a data da entrada em vigor da EC 103/2019, inclusive 
com a previsão de aplicação do fator previdenciário por ocasião do 
cálculo do valor do benefício.  

Deste modo, prevê que ao segurado filiado ao Regime Geral 
de Previdência Social até a data de entrada em vigor da EC 103/2019 
e que na referida data (13/11/2019) contar com mais de 28 (vinte e 
oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de 
contribuição, se homem, resta assegurado o direito à aposentadoria 
quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e 
cinco) anos de contribuição, se homem; e 

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor da 
Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de 
contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 
homem. 

O valor do benefício concedido de acordo com esta regra de 
transição será apurado de acordo com a média aritmética simples dos 
salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, 
multiplicada pelo fator previdenciário (art. 17, parágrafo único). 
 
13.2.4.5 Regra de transição do art. 20 da EC 103/2019 

Regra tanto aplicável aos segurados que se tenham filiado 
ao RGPS até a data da entrada em vigor da EC n. 103/2019, como aos 
servidores públicos federais que tenham ingressado no serviço 
público até a mesma data. Entretanto, sob a ótica dos servidores 
públicos, está regra será enfrentada no capítulo próprio, dedicado aos 
mesmos, cabendo-nos aqui analisar sob a perspectiva dos segurados 
do RGPS. 
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De acordo com esta regra poderão aposentar-se 
voluntariamente os segurados que preencherem, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 
(sessenta) anos de idade, se homem; 

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e 
cinco) anos de contribuição, se homem; 

III - período adicional de contribuição correspondente ao 
tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, 
faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no item 
II. 

O professor ou a professora que comprovar exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio terá reduzido os requisitos 
de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos (art. 20, § 1º). 

O valor das aposentadorias concedidas aos segurados do 
RGPS por esta regra de transição segue a regra geral de cálculo dos 
valores das aposentadorias, já detalhada no ponto 13.2.3. 

 
 
 
 
CAPÍTULO XIV – APOSENTADORIAS ESPECIAIS 

 
 

A EC nº 103/2019 não ressalvou a aposentadoria especial do 
cumprimento de um requisito etário, conferindo nova redação ao §1º 
do art. 201 da CF. Além disso, passou a ser constitucionalmente 
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Na 
proposta original, o enquadramento por periculosidade também seria 
vedado, mas o Senado Federal aprovou destaque excluindo a 
expressão que impedia a concessão para quem labora em atividades 
perigosas. 
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14.1.1 Requisitos estabelecidos pela EC 103/2019 para a 
aposentadoria especial 

 
Em face das alterações processadas pela EC 103/2019, os 

requisitos são, conforme a nocividade do agente: a) 55 anos de idade, 
quando se tratar de atividade especial de quinze anos de contribuição; 
58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de vinte anos 
de contribuição; ou 60 anos de idade, quando se tratar de atividade 
especial de vinte e cinco anos de contribuição (§1º do art. 19 da EC nº 
103/2019). Não há distinção de gênero. 

 
14.1.2 Valor 

  
A aposentadoria especial corresponderá a 60% da média 

aritmética, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que 
exceder os 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para 
as mulheres. Se a atividade especial laborada for aquela que assegura 
o benefício com 15 anos, em face da maior nocividade da atividade, 
o acréscimo vai considerar o tempo que exceder quinze anos de 
contribuição. Em qualquer caso, não poderá superar cem por cento do 
salário de benefício (§1º do art. 26 da EC 103/2019). 

 
 

14.1.3 Regra de transição do art. 21da EC 103/2019 
 
Para os segurados que já eram filiados ao regime geral antes 

do advento da EC 103/2019 é prevista a regra de transição do art. 21.  
Nela, não há um limite mínimo de idade, uma vez que os pontos 
exigidos, são compostos pela soma da idade e do tempo total de 
contribuição, o que abrange todos os períodos de contribuição, mesmo 
os que não são considerados especiais.  

O benefício pode ser concedido quando o segurado 
completar seguintes requisitos: a) 66 pontos e 15 anos de efetiva 
exposição a agentes considerados insalubres em grau máximo; b) 76 
pontos e 20 anos de efetiva exposição a agentes considerados 
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insalubres em grau médio; 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição a 
agentes considerados insalubres em grau mínimo. Para a totalização 
da pontuação, são valorados todos os períodos de contribuição e não 
apenas os laborados em condições especiais. 

 
14.2.4 Conversão de tempo de serviço  

 
Ficou vedada a conversão do tempo especial, restando 

permitida a conversão de tempo decorrente do exercício de atividade 
sujeita a condições especiais cumprido apenas até a data de 
promulgação da EC 103/2019 (§2º do art. 25 da EC nº 103/2019). 

 
14.3 Aposentadorias do segurado com deficiência 

 
A EC nº 103/2019 manteve a possibilidade de serem feitas 

distinções previdenciárias em favor das pessoas com deficiência. No 
inciso I do §1º do art. 201 da CF/88 ficou evidenciada a necessidade 
de avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar. Na prática, tanto a legislação que trata da inclusão da 
pessoa com deficiência, como os instrumentos adotados para a sua 
aferição já estavam em harmonia com esta previsão. Até que seja 
editada a lei complementar prevista, o art. 22 recepcionou a LC 
142/13, inclusive para o regime próprio da União.  

O art. 22 da EC nº 103/2019 faz expressa remissão aos 
critérios de cálculo previstos na LC 142/2013. Assim, até o advento 
de disposição em sentido contrário, o cálculo do benefício permanece 
conforme o previsto no art. 8º desta lei complementar. 

 
 
CAPÍTULO XV – BENEFÍCIOS PREVISTOS PARA O 
AMPARO DA FAMÍLIA DO SEGURADO NOS CASOS DE 
MORTE E RECLUSÃO 
 
15.2.1.4 Valor 
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 Com a EC 103/19, houve substancial mudança no cálculo 
do benefício, restando revogado o art. 75 da LBPS. A pensão por 
morte concedida para dependentes de segurado do Regime Geral de 
Previdência Social ou de servidor público federal passou a ser 
equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria 
recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se 
fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, 
acrescida de cotas de 10  pontos percentuais por dependente, até o 
máximo de 100%. As cotas individuais não são reversíveis. Se houver 
dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, 
as cotas serão aplicadas sobre o que excede o teto do regime geral. 
Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência 
intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado de 
acordo com a regra geral do art. 23 da EC 103/19. 
 
15.3.1.4 Valor 

 
 O benefício era devido nas mesmas condições da pensão por 

morte, isto é, 100% do valor de uma aposentadoria por invalidez, cuja 
simulação será efetuada quando do requerimento do benefício, tendo-
se em conta, para fins do cálculo, a data da reclusão. Inclusive era 
possível que o valor do benefício fosse superior ao limite de baixa 
renda, porquanto o período de apuração considera toda a vida 
contributiva do segurado e não apenas os doze últimos meses 
anteriores à prisão. Com a aprovação da EC 103/19, o §1º do art. 27 
manteve a forma de cálculo prevista para a pensão por morte, 
entretanto, limitando o seu valor a um salário-mínimo. 

 
15.3.2 Limite de Renda para Obtenção do Benefício 
 

O §3º do art. 80 da LBPS, introduzido pela Lei nº 13.846/19, 
alterou o critério de enquadramento do segurado como de baixa renda. 
Em princípio, a adoção de uma média dos últimos doze meses tende 
a ser mais justa do que levar em consideração apenas o último salário 
de contribuição do segurado. Na hipótese de o segurado ter recebido 
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benefício por incapacidade no período considerado para o 
enquadramento como de baixa renda, o salário de benefício que serviu 
de base para a renda mensal do benefício por incapacidade será 
considerado como salário de contribuição (§6º do art. 80 na redação 
da Lei nº 13.846/19). O art. 27 da EC 103/2019 adotou o mesmo valor 
que já era aplicado pelo INSS, em face dos reajustes aplicados aos 
benefícios do RGPS, (R$ 1.364,43). 
 

 
 
CAPÍTULO XVI. BENEFÍCIOS FAMILIARES  
 
 
 

16.2.1.3 Requisito específico  
 
Para os aposentados do RGPS por idade, bem como os demais 

aposentados que tenham completado o requisito etário previsto para o 
benefício por idade, ou os aposentados por invalidez, o requisito 
específico consiste apenas na existência de filhos menores de 14 anos 
ou inválidos. Para os segurados empregados ou avulsos – além da 
existência de filhos nas condições apontadas – reclama-se a 
manutenção do vínculo empregatício ou exercício de atividade na 
condição de avulso. Assim como o auxílio-reclusão, por força do 
inciso IV do art. 201, na redação conferida pela EC 20/98, a concessão 
dessa prestação securitária ficou restrita aos beneficiários de baixa 
renda, limite que é periodicamente reajustado (art. 13 da EC 20/98). 
Com a EC 103/19, ficou previsto que, até que lei discipline 
o acesso ao salário-família o benefício será concedido 
apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou 
inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro 
reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos 
mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social (art. 27 da EC 103/2019). 
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16.2.1.4 Valor 

 
 O benefício é constituído por cotas de valor fixo, sendo a 

cota respectiva multiplicada pelo número de filhos ou equiparados 
menores de 14 anos ou inválidos. No caso de trabalhador avulso, o 
pagamento da cota integral independe do número de dias trabalhados 
(§ 2º do art. 82 do RPS). O valor é atualmente fixado em cota 
única de R$46,54 reais (§2º do art. 27 da EC 103/2019). 

 
 

16.3.1.4 Valor 
 
 A renda mensal do salário-maternidade será calculada de 

acordo com a forma de contribuição da segurada à Previdência Social: 
a) para o segurado empregado e trabalhador avulso, consistirá o 
benefício em uma renda igual à sua remuneração integral, não sujeito 
ao limite máximo do salário de contribuição (caput do art. 72); b) para 
o empregado doméstico, será igual ao valor do seu último salário de 
contribuição, sujeito ao limite máximo dos salários de contribuição 
(inciso I do art. 73); c) para o contribuinte individual e facultativo 
corresponde a um doze avos da soma dos doze últimos salários de 
contribuição, apurados em período não superior a quinze meses, 
sujeito ao limite máximo do salário de contribuição (inciso III do art. 
73). No caso de segurado especial típico, previsto no inciso I do art. 
39, o benefício continua sendo pago no valor mínimo.  

No caso de segurado desempregado, a Lei de Benefícios não 
tratava expressamente do cálculo. A disposição regulamentar 
determinava que fosse aplicada a mesma regra do contribuinte 
individual, ou seja que o valor fosse apurado pela média das doze 
últimas contribuições no período não superior a quinze meses (inciso 
III do art. 101 do RPS). Entretanto, havia decisões judiciais, relativas 
ao segurado desempregado, assegurando o direito de ter o benefício 
pago com base na última remuneração. O acréscimo do parágrafo 
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único ao art. 73 teve por escopo legitimar a interpretação do INSS. 
(Parágrafo único do art. 73, acrescido pela Lei 13.846/2019). 

 
 

 

CAPÍTULO XVII – REGIME PREVIDENCIÁRIO DO 

SERVIDOR ESTATUTÁRIO 

 
17. 2. Os regimes próprios de previdência: conteúdo mínimo e 
máximo da proteção  

 
Apesar de a situação mais delicada de sustentabilidade dos 

regimes próprios afetar os regimes estaduais e municipais, para que 
fosse possível a aprovação da EC 103/2019, criou-se uma situação 
inusitada no Brasil. Um conjunto de disposições foram adaptadas para 
que estados e municípios pudessem definir suas próprias regras no 
âmbito dos regimes próprios, elegendo o que seria aplicável, desde 
que fossem observados alguns critérios. Desta forma, a reforma da EC 
103/2019, em muitas mudanças será aplicável apenas para os 
servidores públicos federais. Para os demais entes federados, será 
necessário aguardar que as constituições estaduais e leis orgânicas 
municipais ratifiquem as mudanças. 

A EC 103/2019 passou a impedir a criação de novos regimes 
próprios de previdência (§22 do artigo 40 da CF/88). Além disso 
reforçou a necessidade de que sejam observados os parâmetros 
relativos a organização e o funcionamento destes regimes previstos 
em Lei Complementar. Considerando a possível demora na edição da 
referida lei, o art. 9º da EC nº 103/2019 recepcionou como lei 
complementar as normas gerais de organização e de funcionamento e 
de responsabilidade previdenciária na gestão dos regimes próprios de 
previdência social previstas na Lei nº 9.717/98.  
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17.3 Sujeitos protegidos: servidores públicos e dependentes 

 
Nos termos do art. 38 da CF/88, quando um servidor 

ocupante de cargo efetivo passa a exercer mandato eletivo, ele 
permanece vinculado ao regime próprio. A mudança efetuada no 
inciso V do art. 38, pela EC nº 103/19, veda que os eleitos após a sua 
entrada em vigor possam aderir a regimes específicos que ainda 
estejam em vigor nos entes federados, devendo permanecer filiados 
ao regime próprio, no ente federativo de origem. 

(...) 
Prosseguindo nesta meta, o §4º do 23 da EC 103 estabeleceu 

que o tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais 
por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e 
sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão 
aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213. Nos termos do §8º do art. 23, 
estas regras não são aplicáveis, aos demais regimes próprios. 

 
17.4.1 A aposentadoria por incapacidade permanente 
(aposentadoria por invalidez) 

Com a EC 103/2019, o inciso I do §1º do art. 40 da CF/88 foi 
modificado. Incluiu-se expressamente a exigência de não ser viável a 
readaptação do servidor para desempenhar atividades em outro cargo. 
Esclarece o §13 do art. 40 que a reabilitação pode ser efetuada quando 
houver cargo público cujas atribuições sejam compatíveis com a 
limitação da capacidade que afligiu o servidor e que ele possua a 
habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, 
mantida a remuneração do cargo de origem. As doenças graves 
(doenças de tabela) deixaram de figurar como causa de cálculo mais 
favorável no inciso II do §3º do art. 26 da EC 103/19. Assim, apenas 
a invalidez decorrente de acidente em serviço ou doença profissional 
passam a assegurar o pagamento de benefício com 100% da média 
das contribuições.  

 
17.4.2 A aposentadoria compulsória 
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Não havia aposentadoria compulsória para trabalhadores 

vinculados ao regime geral. Com a EC nº 103/19, restou prevista a 
aposentadoria compulsória  no caso de empregados de consórcios 
públicos, de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas 
subsidiárias, quando for atingida a idade prevista no inciso II do § 1º 
do art. 40, na forma prevista na lei (§ 16 do art. 201 incluído pela  EC 
103/19). Para que a aposentadoria seja devida, contudo, será 
necessário que os trabalhadores tenham completado o tempo mínimo 
de contribuição. 

Outra restrição importante veiculada pela EC 103/2019  foi a 
determinação de que a aposentadoria concedida com a utilização de 
tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função 
pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, passa a 
acarretar o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de 
contribuição. (§14 do art. 37 da CF/88 incluído pela EC 103/19) 

 
17.4.3. As aposentadorias voluntárias 

 
Com a EC 103/2019, passou a ser possível, no âmbito do  

regime próprio da União uma única modalidade de aposentadoria 
voluntária, sendo  necessário 65 anos para o servidor e 62 anos para  
a servidora, além do cumprimento de um tempo mínimo de 
contribuição de 25 anos para ambos os sexos, 10 anos de serviço 
público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (Inc. III do 
§1º do art. 40 da CF/88 c/c §1º do art. 10 da EC 06/19). 

 
17.4.4. Redução do tempo de contribuição e da idade para os 
professores 

 
Em sintonia com a mudança operada para os servidores em 

geral, para a aposentadoria dos professores vinculados ao regime 
próprio da União passou a ser necessário:  60 anos para o professor e 
57 anos para  a professora, além do cumprimento de um tempo 
mínimo de magistério de 25 anos para ambos os sexos, 10 anos de 
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serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria (§ 
5º do art. 40 da CF/88 c/c inciso III do §2º do art. 10 da EC 103/19). 

 
17.4.5. Aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados 

 
A EC 103/2019 estabeleceu a concessão de aposentadoria 

concedida para o servidor federal que labora exposto a agentes 
insalubres, para ambos os sexos, quando forem implementados os 
seguinte requisitos:  a) 60 anos de idade; b)  25 anos de exposição aos 
agentes especiais; c) 10 anos de serviço público;  e d) 5 anos no cargo 
em que se dará a aposentadoria  (§ 4-C do art. 40 da CF/88  c/c inciso 
II do §2º do art. 10 da EC 103/19). 

(...) 
A EC 103/2019 estabeleceu a concessão de aposentadoria 

concedida para o servidor federal que labora exposto a agentes 
insalubres, para ambos os sexos, quando forem implementados os 
seguinte requisitos:  a) 60 anos de idade; b)  25 anos de exposição aos 
agentes especiais; c) 10 anos de serviço público;  e d) 5 anos no cargo 
em que se dará a aposentadoria  (§ 4-C do art. 40 da CF/88  c/c inciso 
II do §2º do art. 10 da EC 103/19). 

(...) 
O art. 22 da EC 103/2019 recepcionou a LC 142/13, inclusive 

determinando a sua aplicação para os servidores públicos da União. 
A diferença, em relação aos segurados do regime geral, é a 
necessidade de ser implementado 10 anos de serviço público e 5 anos 
no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.  

(...) 
Para os servidores públicos que exercem atividades de risco, a 

EC 103/2019 também reservou tratamento diferenciado. Enquadram-
se neste rol os agentes públicos integrantes da polícia federal, polícia 
rodoviária federal, polícia ferroviária federal,  polícia da Câmara dos 
Deputados, polícia do Senado, além dos agentes penitenciários e 
socioeducativos. Para estes trabalhadores, os requisitos não são 
fixados na CF/88. Provisoriamente, o §2º do art. 10 prevê que a 
concessão de aposentadoria, para ambos os sexos, mediante o 
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implemento dos seguintes requisitos: a) 55 anos de idade; b) 30 anos 
de contribuição; e c) 25 anos de efetivo exercício nos cargos destas 
carreiras. 

 
17.4.6. Forma de cálculo das aposentadorias dos regimes próprios 
 

Os proventos de aposentadoria dos servidores que ingressarem 
no serviço público depois da vigência da EC 103/2019, não poderão 
ser superiores ao limite máximo estabelecido para o RGPS. 

Consoante  já destacado no Capítulo VII, item 7.7, a regra 
transitória estabelecida no art. 26 da EC 103/2019 também afeta o 
cálculo dos benefícios devidos para os servidores públicos federais. 
Assim, o critério padrão de apuração do valor dos benefícios será um 
percentual de 60% da média apurada, aos 20 anos de contribuição, 
mais 2% para cada ano adicional. Não foi prevista distinção entre 
homens e mulheres no RPP da União, apenas no Regime Geral. 
Constituem exceções a aplicação do artigo 26:  

a) A regra de cálculo da aposentadoria compulsória, cuja 
média é multiplicada por uma fração que tem no numerador o tempo 
total de contribuição e no denominador o número 20; 

b) A regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade 
permanente decorrente de acidente do trabalho ou doença 
ocupacional, cujo coeficiente será 100% da média; 

c) As regras aplicáveis para as aposentadorias de servidores 
que ingressaram antes da EC 103/2019, uma vez cumpridos os 
requisitos previstos nas respectivas regras de transição. Neste caso, 
nos termos dos arts. 4º e 20 da EC 103/2019, podem fazer jus a um 
benefício com integralidade e paridade, se o ingresso for anterior a 
EC 41/03, ou a 100% da média das contribuições, caso o ingresso seja 
posterior a EC 41/03 e anterior a vigência da EC 103/2019. 

 
17.4.8. Integralidade e paridade nas regras de transição 
 

Ninguém ficou surpreso com a revogação das regras de 
transição das emendas constitucionais anteriores pela EC 103/2019. 
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Paradoxalmente, as regras de transição dos artigos 2º, 6º e 6º-A da EC 
nº 41/03, e do art. 3º da EC nº 47/05, apesar de revogadas pelo art. 35, 
ainda poderão ensejar aposentadorias para os servidores dos Estados, 
Municípios e do Distrito Federal, até que os regimes próprios 
específicos sejam modificados, depois da ratificação das mudanças 
pela alteração das Constituições e Leis Orgânicas respectivas, por de 
lei de iniciativa privativa do respectivo chefe do Poder Executivo 
(alínea b do inciso II do art. 36 da EC 103/19). Assim, continua 
relevante compreender a sua aplicação. 

 
17.4.8.1  Regra de transição do art. 4º da EC 103/2019 

 
O art. 4º, garante o acesso à aposentadoria voluntária de forma 

semelhante ao concedido pela regra de transição, do art. 3º da EC nº 
47/2005. Os novos requisitos são os seguintes: I – 61 anos de idade, 
se homem, e 56 anos de idade, se mulher; II – 35 anos de contribuição, 
se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher; III – 20 anos de 
efetivo exercício no serviço público; IV – 5 anos de efetivo exercício 
no cargo em que se der a aposentadoria; e V – 86 pontos se mulher e 
96 pontos se homem (art. 4º da PEC 6/2019).  

Tanto a idade quanto o escore previdenciário não são 
estabelecidos de forma definitiva. Depois de 1º de janeiro de 2022, o 
requisito etário previsto nesta regra de transição é aumentado, 
passando a ser de 57 para a mulher e de 62 para o homem. O escore 
previdenciário, por sua vez, a partir de 1º de janeiro de 2020, será 
acrescido de um ponto ao ano até atingir o limite de cem pontos, se 
mulher, e de cento e cinco pontos, se homem. Para o somatório, a 
idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias.  

Para os  professores os requisitos exigidos são: I – 56 anos de 
idade, se homem, e 51 anos de idade, se mulher; II – 30 anos de 
contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher; III – 
20 anos de efetivo exercício no serviço público; IV – 5 anos de efetivo 
exercício no cargo em que se der a aposentadoria; e V – 81 pontos se 
mulher e 91 pontos se homem. De forma simétrica aos demais 
servidores, a partir de 1º de janeiro de 2020, o escore previdenciário 
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evolui um ponto ao ano até atingir o limite de 92 pontos, se mulher, e 
de 100 pontos, se homem. Para o somatório de pontos, a idade e o 
tempo de contribuição serão apurados em dias. A partir de 1º de 
janeiro de 2022 a idade da regra de transição passa a ser de 52 para a 
mulher e de 57 para o homem (inciso III do §4º do art. 4º). 

Será possível a concessão de aposentadoria com integralidade 
e paridade para o servidor cujo ingresso tenha ocorrido até 
31.12.2003, desde ele se submeta a requisitos mais rigorosos. Na 
hipótese da regra de transição do art. 4º, exige-se 65 de idade se 
homem, ou 62 se mulher. Tratando-se de professor, o requisito etário 
é de 60 anos de idade para o homem e 57 anos para a mulher (inciso 
I do §6º do art. 4º da PEC 6/2019). Outra possibilidade seria a 
aposentadoria com base na regra do art. 20, já comentada, no qual o 
servidor cumpre um pedágio de 100% (inciso I do §2º do art. 20 da 
PEC 6/2019). Em ambos os casos, os reajustamentos observarão o 
critério da paridade com os ativos, consoante o disposto no art. 7º da 
Emenda Constitucional nº 41/2003.  

No caso de servidor que exerce atividade submetida a agentes 
insalutíferos, a regra de transição do art. 21 é comentada no item 
14.1.3. Porém, a jubilação antecipada, em relação aos critérios das 
regras excepcionais aqui citadas, não garante benefício com 
integralidade e paridade. 

 
17.4.8.2  Regra de transição do art. 20 da EC 103/2019 

 
A regra do art. 20 é aplicável para os segurados do regime 

geral e para os servidores públicos da União. São impostos os 
seguintes requisitos: a) 60 anos de idade para o homem e 57 anos de 
idade para a mulher; b) 30 anos de contribuição para a mulher e 35 
anos para o homem; c) período adicional de contribuição 
correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da  Emenda 
Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
previsto na alínea b; d) os requisitos previstos no inciso III do art. 20 
são exigidos apenas para os servidores públicos vinculados a regimes 
próprios. Eles são comuns para as aposentadorias voluntárias dos 
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servidores: tempo de serviço público de 20 anos e 05 anos no cargo 
efetivo.  

Os professores, cuja atuação ocorre exclusivamente na 
educação infantil e no ensino fundamental e médio, são beneficiados 
com redução de cinco anos de idade e de cinco anos no tempo de 
contribuição. Por conseguinte, tem acesso ao benefício quando 
implementarem: a) 55 anos de idade para o homem e 52 anos de idade 
para a mulher; b) 25 anos de contribuição para a professora e 30 anos 
para o professor homem; c) período adicional de contribuição 
correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da  Emenda 
Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
previsto na alínea b; d) Apenas para os professores vinculados a 
regimes próprios, será necessário ainda cumprir: tempo de serviço 
público de 20 anos e 05 anos no cargo efetivo.  

Apesar de exigir um pedágio de 100% do tempo faltante, o 
que torna ela desvantajosa para a maior parte dos trabalhadores, ela 
poderá ser interessante para servidores antigos. De fato, ela permite o 
acesso à jubilação com integralidade e paridade, desde que o ingresso 
do servidor tenha ocorrido antes de 31 de dezembro de 2003,  com 
idade inferior à prevista no artigo 4º (inciso I do §2º do art. 20 da EC 
103/2019). 

 
17.4.9 Abono de permanência 
 

A alteração processada no §19, pela EC 103/2019, autoriza os 
entes federados a refletirem sobre a conveniência, ou  não, de 
continuarem a oferecer o abono de permanência, bem como a 
reduzirem o seu valor. Enquanto não for editada a lei específica, 
aplica-se a regra transitória do art. 3º, § 3º da EC 103/2019, sendo o 
valor do abono equivalente a contribuição previdenciária do servidor.  

 
17.4.10 Pensão por morte 
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Com a EC 103/19, houve substancial mudança no cálculo do 

benefício devido aos dependentes do servidor federal. De um lado, foi 
alterada a redação do §7º do art. 40, permitindo que a regra transitória 
do art. 23 implementasse um sistema de cotas composto por uma cota 
familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou 
daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos 
percentuais por dependente, até o máximo de 100%. 

Existindo dependente inválido ou com deficiência intelectual, 
mental ou grave, as cotas serão aplicadas sobre o que exceder o teto 
do regime geral. Quando não houver mais dependente inválido ou 
com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será 
recalculado de acordo com a regra geral do art. 23 da EC 103/19. As 
cotas individuais são extintas quando cessar o direito de cada 
dependente, não podendo mais ser revertidas. 

Para as pensões dos demais regimes próprios, permanecem em 
vigor as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à 
data de entrada em vigor da EC 103/2019, enquanto não promovidas 
alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime 
próprio de previdência social. 

 
 

17.4.11 Contribuição dos servidores ativos e inativos 
 

As possibilidades de instituição de contribuições 
previdenciárias para o financiamento dos regimes próprios são 
ampliadas pelo novo §1º do art. 149, com a redação da EC nº 
103/2019, a qual também revogou o §21 do art. 40. Torna-se possível 
instituir contribuições ordinárias e extraordinárias, as quais poderão 
ser cobradas dos servidores públicos, dos aposentados e dos 
pensionistas. Naturalmente os regimes próprios passam a desfrutar de 
maior flexibilidade e agilidade para modificar alíquotas e bases de 
contribuição, pois o texto aprovado permite a fixação, pela via de lei 
ordinária, de alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de 
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contribuição ou do benefício recebido. Com a aprovação da PEC, os 
servidores públicos federais são imediatamente afetados. O artigo 11 
da EC 103/2019  previu as seguintes faixas salariais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois do julgamento da ADI 3105, a contribuição dos 
inativos só poderia incidir sobre os benefícios previdenciários que 
superassem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS 
(inciso II do art. 195 e §4º do art. 11 da EC nº 103/2019). Entretanto, 
o novo §1º-A do art. 149 possibilita que seja exigido contribuição 
ordinária dos aposentados e pensionistas, que ganhem mais do que um 
salário-mínimo, quando houver déficit atuarial no regime próprio. 

Para os RPPS que apresentem déficit atuarial, sendo ineficaz 
a medida prevista no §1º-A, restou prevista a possibilidade de ser 
instituída uma contribuição extraordinária a ser exigida dos ativos e 
inativos, com vistas ao equacionamento do desequilíbrio (§1º-B do 
art. 149). Conforme o previsto no §8º do art. 9 da EC 103/19, o prazo 
máximo para a cobrança da contribuição extraordinária será de 20 
anos. 

 

 

FAIXA SALARIAL (R$) ALÍQUOTA 

 Até   998,00 7,5% 

De 998,01 a 2.000,00 9,0% 

De 2.000,01 a 3.000,00 12,0% 

De 3.000,01 a 5.839,45 14,0% 

De 5.839,46 a 10.000,00 14,5% 

De 10.000,01 a 20.000,00 16,5% 

De 20.000,01 a 39.000,00 19,0% 

      Acima de 39.000,00 22,0% 
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17.4.12 Previdência complementar dos servidores públicos 
 
A EC 103/2019 tornou obrigatória a limitação dos benefícios 

dos regimes próprios ao teto do regime geral e a criação dos regimes 
complementares (§14 do art. 40, na redação dada pela EC 103/2019). 
O §6º do art. 9º da PEC nº 6/2019 impõe aos entes sem regime 
complementar que promovam a sua instituição no prazo de dois anos, 
assim como a unificação de regimes eventualmente existentes no 
âmbito de cada ente federado. Não sendo viável a criação de um 
regime complementar, os entes federados estarão autorizados a 
patrocinar planos de previdência até mesmo em entidades abertas de 
previdência complementar (§15 do art. 40 na redação dada pela EC 
103/2019).  
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