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VOZ ATIVA – 28 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

Você sabe como ficaram as regras da “nova previdência”, depois 
da reforma (EC 103/2019) neoliberal do governo Bolsonaro? 

 

Você, Servidor/a Público/a Estadual e Municipal com RPPS,  sabe 
o que a “PEC paralela” (133/2019)  propõe  para sua vida? 

 

Nossa luta reduziu danos na reforma da previdência –  mesmo 
assim, a reforma será cruel com a vida dos trabalhadores/as.  

 

E para os Servidores Municipais e Estaduais a reforma ainda não 
acabou.  Agora tem a PEC paralela e as reformas locais nos RPPS.  

 

Nessa revista detalhamos tudo para você.    

 

É do seu interesse, leia e lute junto com o seu sindicato contra 
essas reformas. 
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EC 103/2019): 

MAIS TEMPO DE TRABALHO,  

MENOS DINHEIRO E 

 TEMPO DE VIDA NA APOSENTADORIA. 

Desgraçadamente, a maioria dos eleitores elegeram um governo lacaio do 

grande capital e a maioria de deputados/as e senadores/as empresários/as (capitalistas 

- donos dos meios de produção). E os deputados/as e senadores/as capitalistas, que 

tem interesses próprios (de lucrar e acumular mais capital), votam sempre contra o 

interesse da classe trabalhadora que vende a força de trabalho em troca do salário 

(geralmente insuficiente para uma vida digna). 

Com a maioria do Congresso Nacional jogando contra os trabalhadores/as, a 

reforma da Previdência Social do governo Bolsonaro (PEC 06/2019) foi aprovada 

com o voto a favor de 370 deputados/as e 60 senadores/as. Contra a reforma e a favor 

dos/as trabalhadores/as foram só 124 deputados/as e 19 senadores/as. O 

neoliberalismo quer explorar os trabalhadores/as por toda vida. Quer que o 

trabalhador/a trabalhe até morrer ou morra trabalhando.    

Se não fosse a árdua luta dos sindicatos e dos trabalhadores/as 

sindicalizados/as teria ficado muito pior do que ficou. A Greve Geral (14/06) e as 

mobilizações que realizamos reduziram os danos da reforma e salvaram a Previdência 

Social pública.  

Diferente da propaganda enganosa de “acabar com os privilégios”, apesar da 

redução de danos que a nossa luta produziu, a reforma aprovada (EC 103/2019) 

amplia o sacrifício dos trabalhadores/as que ganham até R$ 5.839,00/mês e mantém 

os privilégios de quem ganha até R$ 39.000,00/mês.   
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Confira no quadro a seguir a proposta do governo 

Bolsonaro e a redução de danos que a mobilização e a 

pressão do movimento sindical e popular conseguiu 

produzir na votação da Câmara e do Senado Federal:  

 

Questões da 

Previdência Social 

Texto do governo Bolsonaro  

 PEC 06/2019 

Texto aprovado 

EC 103/2019 

  Mudanças aprovadas 

na Câmara dos Deputados 

Regimes de 

Previdência Social – 

hoje temos o 

RGPS e os RPPS 

Seria criado o Regime de 

Capitalização que provocaria 

profunda crise e o fim gradativo 

do RGPS e dos RPPS. 

Foi rejeitado o regime de 

capitalização. Ficam mantida a 

Previdência Social Pública com 

o RGPS e os RPPS. 

Reajuste anual e 

manutenção do valor 

real das aposentadorias 

e pensões  

(§8° do Art. 40 e do 

§4° do art. 201 da CF) 

Alterava a redação do §8° do Art. 

40 e do §4° do art. 201 da CF, 

dando legalidade para o 

congelamento e perda do valor real  

das aposentadorias e pensões.  

 

Foi mantida a redação do §8° do 

Art. 40 e do §4° do art. 201 da 

CF que garante o reajuste anual 

para a manutenção do valor real 

das aposentadorias e pensões. 

Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) 

Reduzia o valor 

para R$ 400,00 

Foi mantido o valor 

de 1 salário mínimo 

Aposentadoria da 

agricultora familiar 

Elevava a idade 

mínima para 60 anos 

Foi mantida a idade 

mínima de 55 anos 

Agricultores familiares Passariam a ser contribuintes Continuam como segurados 

especiais em regime de 

economia familiar. 
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Aumento  

de receita para a 

seguridade social 

Estabelecia o fim da DRU que 

retirava até 30% da receita da 

seguridade social para outras 

áreas. 

Foi aprovado o fim da DRU e 

aumentado de 15 para 20% a 

CSLL dos bancos para a 

seguridade social 

 

Tempo Mínimo  

de contribuição 

Exigia 20 anos  

para mulheres e homens 

Foi mantido o tempo mínimo de 

contribuição de 15 anos para 

mulheres e homens 

 

 

Cálculo da 

aposentadoria para 

mulheres e homens 

com base no tempo de 

contribuição 

A proposta definia 60% da média 

salarial para 20 anos de 

contribuição  e mais 2% ao ano até 

40 anos de contribuição para 

alcançar 100% da média salarial 

na aposentadoria. 

Foi aprovado:  

Para as mulheres: 60% para 15 

anos de contribuição e mais 2% 

ao ano (100% da média salarial 

com 35 anos de contribuição).  

Para os homens: 60% para 20 

anos de contribuição e mais 2% 

ao ano (100% da média salarial 

com 40 anos de contribuição). 

Idade mínima  

para  homens 

65 anos 65 anos 

Idade mínima  

para  mulheres 

62 anos 62 anos 

Idade mínima para  

atividades especiais 

60 anos 60 anos 

Idade mínima  

para o professor 

60 anos 60 anos 

Idade mínima  

para a  professora 

60 anos 57 anos 
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Transição para quem já 

está trabalhando e está 

inscrito no RGPS ou 

nos RPPS 

Para homens e mulheres:  

uma fórmula geral de cáçlculo do 

valor da aposentadoria: 60% da 

média salarial para 20 anos de 

contribuição e mais 2% ao ano, até 

40 anos de contribuição  

e 100% da média. 

Foi incluída uma nova regra de 

transição para o RGPS e os 

RPPS que ameniza as 

conseqüências da reforma para 

os(as) trabalhadores(as) que já 

estão inseridos no RGPS e nos 

RPPS.    (ver quadro 3). 

 

Constitucionalização 

dos direitos 

previdenciários 

 

Remetia os direitos  

previdenciários para 

 a  Lei Complementar 

Constitucionaliza a Previdência 

Social e a idade mínima, mas 

remete para lei o tempo mínimo 

de contribuição e o cálculo do 

valor dos benefícios. 

  Mudanças aprovadas 

 no Senado Federal 

Aposentadoria especial 

em atividades exercidas 

com efetiva exposição 

a agentes químicos, 

físicos e biológicos 

prejudiciais à saúde 

 

Praticamente acabava com as 

aposentadorias especiais ao fixar a 

idade idade mínima de 55, 58 e 60 

anos para 15, 20 e 25 anos de 

exposição respectivamente. 

Foi aprovada uma regra de 

transição com a manutenção da 

aposentadoria especial com 66, 

76 e 86 pontos, para atividades 

de 15, 20 e 25 anos de exposição 

respectivamente  (ver quadro  

 

Aposentadoria especial 

por periculosidade 

Fim da aposentadoria especial  

por periculosidade 

Mantém a possibilidade da 

aposentadoria especial  

por periculosidade 

 

Síntese da  

 Reforma 

Penalizava mais os mais pobres. 

Destruía a Previdência Social 

Pública e os direitos 

previdenciários 

Penaliza mais os mais pobres. 

Mantém a Previdência Social 

pública, com redução  

dos direitos previdenciários 
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Abreviações: 

CF – Constituição Federal 

EC – Emenda Constitucional 

PEC – Proposta de Emenda Constitucional  

LC – Lei Complementar 

RGPS - Regime Geral de Previdência Social 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social (dos servidores públicos efetivos da União, dos 

Estados e de parte dos Municípios – um RPPS em cada ente federativo).  

DRU - Desvinculação das Receitas da União 

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

PONTOS: soma de 1 ponto por ano de idade e 1 ponto por ano de contribuição 

 

  

 A reforma da Previdência Social aprovada (EC 103/2019) é mais um arrocho 

sobre os mais pobres para sustentar os supersalários dos altos escalões dos Poderes 

Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Militares. 

A reforma aprovada fixa uma idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 

anos para os homens, aumentando em 5, 10 ou até 15 anos de trabalho antes da 

aposentadoria e a fórmula do cálculo reduz o valor das aposentadorias e pensões em 

até 40% da média salarial.  

 A reforma mantém as grandes aposentadorias e pensões que podem chegar a 

R$ 39.000,00/mês (valor que foi aumentado em dezembro de 2018, de R$ 33.000,00 

para R$ 39.000,00).  

 Colocar um deputado, um juiz, um general, um assessor parlamentar ou um 

executivo (que ganha até R$ 39.000,00 de salário/mês) trabalhar até 65 anos e 

também o pedreiro, o gari, o operário da construção civil, a trabalhadora doméstica, 

da limpeza, da cozinha (que ganha 1, 2 ou 3 mil reais/mês) não é combater 

privilégios, é uma injustiça contra aqueles que trabalham “no pesado”, ganham pouco 

e ganharão menos ainda na aposentadoria e pensão com o novo cálculo sobre a média 

salarial - que só alcançará 100%  da média salarial na aposentadoria com 35 anos de 
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contribuição as mulheres e 40 anos os homens. O verdadeiro espírito dessa reforma 

da Previdência Social é o cinismo. Não cortou os privilégios dos membros da 

burocracia, não reduziu as despesas das grandes aposentadorias e pensões e 

economiza penalizando os trabalhadores e as trabalhadoras de baixos salários. 

 Quando passar o golpe neoliberal - quando o Brasil retomar a democracia e um 

governo comprometido com o povo e a justiça social, a Previdência Social terá que 

ser reconstruída. A reforma aprovada não foi pensada para ajustar e fortalecer a 

Previdência Social Pública, pelo contrário, foi pensada pelo Ministro Paulo Guedes 

para sua destruição e privatização com o regime de capitalização. A nossa luta 

impediu o golpe maior porque o regime de capitalização e o congelamento das 

aposentadorias e pensões não passaram, não foram aprovados e ficaram de fora. 

 A luta faz a lei! Se a nossa luta não foi o suficiente para impedir a reforma, foi 

forte o suficiente para salvar a Previdência Social pública e solidária. A nossa luta 

continua, inclusive porque os golpistas neoliberais continuarão tentando transformar 

em mercadoria esse direito social. 
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Confira nos quadros a seguir as regras 

permanentes e transitórias da Previdência 

Social (do RGPS e dos RPPS), depois da 

reforma aprovada pela EC 103/2019: 

Observações: 

1. Para os militares a reforma da previdência será definida pelo PL 

1645/2019 e manterá a aposentadoria por tempo de contribuição 

com salário integral. 

 

2. Valor dos benefícios do RGPS: do salário mínimo até o teto 

previdenciário de R$ 5.839,45. 
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X 

 

Quadro 1 

REGRAS PERMANENTES DO REGIME GERAL 

 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS/INSS) 
Inciso I e II do §7° Art. 201 e ART 19 e 26 da EC 103 /2019 

Regras Trabalhador Trabalhadora Professor Professora 

Tempo mínimo de contribuição  20 anos 15 anos 25 anos 25 anos 

Idade mínima  65 anos 62 anos 60 anos 57 anos 

Idade mínima em atividade especial de 

quinze anos de contribuição 

55 anos 55 anos  

Idade mínima em atividade especial de vinte 

anos de contribuição 

58 anos 58 anos 

Idade mínima em atividade especial de vinte 

e cinco anos de contribuição 

60 anos  60 anos  

Por incapacidade permanente para o trabalho 

A remuneração na aposentadoria:  

HOMENS: 60% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994, mais 2% ao ano 

de contribuição que exceder aos 20 anos iniciais (40 anos de contribuição para obter 

100% da média salarial). 

MULHERES e atividade especial de 15 anos: 60% da média salarial de todo período aquisitivo 

desde julho de 1994, mais 2% ao ano de contribuição que exceder aos 15 anos 

iniciais; (35 anos de contribuição para obter 100% da média salarial). 

Por incapacidade permanente para o trabalho decorrente de acidente de 

trabalho ou doença profissional ou de trabalho. 

100% da média salarial 

Agricultora familiar 55 anos 15 anos de nota 1 salário mínimo 

Agricultor familiar 60 anos 20 anos de nota 1 salário mínimo 

Reajuste das aposentadorias (RGPS): ”é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-

lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei” (§4º, Art. 201 CF) 

Teto Previdenciário: R$ 5.839,45 

Fonte: EC  103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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x  

 Quadro 2  

REGRAS PERMANENTES DOS RPPS  

 DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 
Art. 10 e 26 da EC 103/2019 

Quem Idade Tempo de 

Contribuição 

Tempo 

mínimo de 

serviço 

público 

Tempo mínimo 

de cargo efetivo 

da aposentadoria 

Remuneração na 

aposentadoria 

Servidor 65 anos 25 anos 10 anos 5 anos  60% da média 

salarial de todo 

período aquisitivo 

desde julho de 

1994, mais 2% ao 

ano de contribuição 

que exceder aos 20 

anos iniciais (40 

anos de 

contribuição para 

obter 100% da 

média salarial). 

Servidora 62 anos 25 anos 10 anos 5 anos 

Professor 60 anos 25 anos 10 anos 5 anos 

Professora 57 anos 25 anos  10 anos 5 anos 

Policiais PC PF 55 anos 25 anos 10 anos 5 anos 

Agente 

penitenciário ou 

socioeducativo 

55 anos 25 anos 10 anos 5 anos 

Atividades 

Especiais 

(insalubres) 

60 anos 25 anos 10 anos 5 anos 

Por incapacidade permanente para o trabalho  

Por incapacidade permanente para o trabalho decorrente de acidente de 

trabalho ou doença profissional ou de trabalho. 

100% da média 

salarial 

Compulsoriamente 70 anos  TC: 20 = até 1,0 X 60 + 2% ao ano 

Reajuste das aposentadorias: “é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 

em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei” (§8º, Art. 40 CF).  

Teto Previdenciário: R$ 5.839,45;  

Regime Complementar acima do teto: contribuição definida – 1/1 União/Servidor até 8,5% do 

salário. 

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS COM RPPS. 

 

Enquanto não for alterada a legislação do respectivo regime próprio (RPPS) de Estados e 

Municípios, serão aplicadas às aposentadorias dos seus regimes as normas constitucionais e 

infraconstitucionais anteriores a EC 103/2019 (Art. 10, §7°). 

 

 Fonte: EC 103 /2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
 

 

 

 

 

 

 



Página 11 de 32 
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Quadro 3   

PRINCIPAL REGRA DE TRANSIÇÃO DO RGPS E 

DO RPPS DOS SERVIDORES FEDERAIS 
  ART 20 e 26 da EC 103 /2019 

 Trabalhador Trabalhadora Professor Professora 

Tempo mínimo de contribuição  35 anos 30 anos 30 anos 25 anos 

Idade mínima 60 anos 57 anos 55 anos 52 anos 

Tempo de Serviço Público 20 anos 20 anos 20 anos 20 anos 

Tempo de Cargo 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 

Pedágio - tempo de 

contribuição adicional  

100% do 

tempo que 

faltava para 

35 anos em 

12/11/2019   

100% do 

tempo que 

faltava para  

30 anos em 

12/11/2019   

100% do 

tempo que 

faltava para  

30 anos em 

12/11/2019   

100% do 

tempo que 

faltava para 

25 anos em 

12/11/2019   

1. Servidores Federais que ingressaram até 2003: remuneração total (§8° do Art. 4°) e paritária 

com efetivos (reajuste na forma do Art. 7° da EC 41/2003). 

2. Servidores Federais que ingressaram depois de 2003 e antes da instituição do Regime 

Complementar (2012): 100% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994, 

sem teto previdenciário. 

3. Servidores Públicos Federais que ingressam após instituição do Regime Complementar (após 

2012): 100% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994, até o Teto 

Previdenciário do RGPS (R$ 5.839,45), mais o valor que der o Regime Complementar  

4. RGPS: 100% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994.  

Reajuste das aposentadorias dos servidores abrangidos nos itens 2 e 3 e trabalhadores do item 4: 

conforme reajuste do RGPS. 

SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS COM RPPS 

 
Enquanto não for alterada a legislação do respectivo regime próprio de Estados e 

Municípios, serão aplicadas às aposentadorias dos seus regimes as normas constitucionais e 

infraconstitucionais anteriores a EC 103/2019 (Art. 20, §4°). 

 

Fonte: PEC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
X 
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 Quadro 4 

REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS POLICIAIS 

FEDERAIS, AGENTES PENITENCIÁRIOS E 

SOCIOEDUCATIVOS,  
Art. 40 CF e Art. 5º da EC 103/2019 - Lei Complementar 51/1985   

Salário Integral 

30 anos contribuição e 20 de cargo homens, 

 25 de contribuição e 20 de cargo mulheres 

55 anos de idade mínima 

52 anos a mulher e 53 anos o homem, se com 100% de tempo de contribuição adicional  

ao tempo de contribuição que faltava no dia da promulgação da EC 103/2019 (12/11/2019).  

Fonte: EC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

 

x 

 

 

 Quadro 5  

REGRAS DE TRANSIÇÃO DOS DEPUTADOS/AS 
ART 14 da EC 103/2019 

 

Atuais segurados dos regimes aos titulares de mandato eletivo, vedada adesão de novos segurados: 

 

Período adicional de 30% do tempo que faltava no dia da promulgação da EC 103/2019 

(12/11/2019) 

 

62 anos se mulher e 65 anos se homem 

 

Re-inscrição em caso de reeleição ou nova eleição. 

 

Remuneração: integral 

 

Fonte: EC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

 

x 
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Quadro 6  
REGRA DE TRANSIÇÃO DO RPPS DOS SERVIDORES 

FEDERAIS - IDADE MÍNIMA E PONTOS 

Art. 40 CF - Art. 4º e 26 da EC 103/2019 

Regras Servidor  Servidora  Professor Professora 

Tempo mínimo de contribuição  35 anos 30 anos 30 anos 25 anos 

Tempo mínimo de Serviço Público 20 anos 20 anos 20 anos 20 anos 

Tempo mínimo no cargo público 5 anos 5 anos 5 anos 5 anos 

Quem ingressou antes de 19/12/2003  65 anos 62 anos 60 anos 57 anos 

Quem ingressou depois de 19/12/2003  61 anos 56 anos 56 anos 51 anos 

Idade mínima a partir de 2022 62 anos 57 anos 57 anos 52 anos 

Pontos a partir da EC 103/2019 96 pontos 86 pontos 91 pontos 81 pontos 

2020  97 pontos 87 pontos 92 pontos 82 pontos 

2021  98 pontos 88 pontos 93 pontos 83 pontos 

2022  99 pontos 89 pontos 94 pontos 84 pontos 

2023  100 pontos 90 pontos 95 pontos 85 pontos 

2024  101 pontos 91 pontos 96 pontos 86 pontos 

2025  102 pontos 92 pontos 97 pontos 87 pontos 

2026  103 pontos 92 pontos 98 pontos 88 pontos 

2027  104 pontos 93 pontos 99 pontos 89 pontos 

2028  105 pontos 94 pontos 100 pontos 90 pontos 

2029 105 pontos 95 pontos  91 pontos 

2030  105 pontos 96 pontos  92 pontos 

2031  105 pontos 97 pontos   

2032  105 pontos 98 pontos   

2033  105 pontos 99 pontos   

2034  105 pontos 100 pontos   

Valor da aposentadoria de quem ingressou antes de 19/12/2003: remuneração integral e paridade com os 

ativos (mesmo reajuste). 

Valor da aposentadoria de quem ingressou depois de 19/12/2003 e antes 30/04/2012: 60% da média salarial 

de todo período aquisitivo desde julho de 1994, mais 2% ao ano de contribuição (40 anos de contribuição 

para obter 100% da média salarial). 

Valor da aposentadoria de quem ingressou depois de 30/04/2012: 60% da média salarial de todo período 

aquisitivo desde 07 julho de 1994, mais 2% ao ano de contribuição (40 anos de contribuição para 100% da 

média salarial) até o Teto Previdenciário do RGPS (R$ 5.839,45) mais o valor do Regime Complementar. 

Reajuste da aposentadoria com média salarial: o mesmo do RGPS 

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS COM RPPS. 
Enquanto não for alterada a legislação do respectivo regime próprio de Estados e Municípios, serão 

aplicadas às aposentadorias dos seus regimes as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores a 

EC 103/2019 (Art. 4°, §9°)  

Fonte: EC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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Quadro 7 

REGRA DE TRANSIÇÃO DO RGPS E DOS 

SERVIDORES FEDERAIS EM ATIVIDADES 

ESPECIAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE 

Art. 21 da EC 103/2019 

Tempo 

de 

serviço 

público 

Tempo no 

cargo efetivo da 

aposentadoria 

(exposição) 

Tempo de 

exposição 

Pontos Tempo de 

exposição 

Pontos Tempo de 

exposição 

Pontos 

20 anos 5 anos 15 anos 66 20 anos 76 25 anos 86 

 

Valor e reajuste da aposentadoria: na forma da lei. 

 

SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS COM RPPS 
 

Enquanto não for alterada a legislação do respectivo regime próprio de Estados e 

Municípios, serão aplicadas às aposentadorias dos seus regimes as normas constitucionais e 

infraconstitucionais anteriores a EC 103/2019 (Art. 21, §3°). 

 

Fonte: PEC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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Quadro 8 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

RGPS E SERVIDORES FEDERAIS  
 

ART 22 da EC 103/2019 

Lei 142 – 8 maio 2013 

 

Deficiência grave mulher – 20 anos de contribuição 

Deficiência grave homem – 25 anos de contribuição 

Deficiência moderada mulher -24 anos de contribuição 

Deficiência moderada homem -29 anos de contribuição 

Deficiência leve mulher – 28 anos de contribuição 

Deficiência leve homem – 33 anos de contribuição 

 

Remuneração:  média salarial das 80% das melhores contribuições 

 

SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS COM RPPS. 

 
Enquanto não for alterada a legislação do respectivo regime próprio de Estados e 

Municípios, serão aplicadas às aposentadorias dos seus regimes as normas constitucionais e 

infraconstitucionais anteriores a EC 103/2019 (Art. 23, parágrafo único). 

 
Fonte: EC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

 

 

X 
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Quadro 9 

REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS  

 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PONTOS 

ART 15 E 26 da EC 103/2019 

Regra  Trabalhador Trabalhadora Professor Professora 

Tempo mínimo de contribuição  35 anos 30 anos 30 anos 25 anos 

 A partir de 12/11/2019   96 pontos 86 pontos 91 pontos 81 pontos 

2020  97 pontos 87 pontos 92 pontos 82 pontos 

2021  98 pontos 88 pontos 93 pontos 83 pontos 

2022  99 pontos 89 pontos 94 pontos 84 pontos 

2023  100 pontos 90 pontos 95 pontos 85 pontos 

2024  101 pontos 91 pontos 96 pontos 86 pontos 

2025  102 pontos 92 pontos 97 pontos 87 pontos 

2026  103 pontos 92 pontos 98 pontos 88 pontos 

2027  104 pontos 93 pontos 99 pontos 89 pontos 

2028  105 pontos 94 pontos 100 pontos 90 pontos 

2029 105 pontos 95 pontos 100 pontos 91 pontos 

2030  105 pontos 96 pontos 100 pontos 92 pontos 

2031  105 pontos 97 pontos 100 pontos 92 pontos 

2032  105 pontos 98 pontos 100 pontos 92 pontos 

2033  105 pontos 99 pontos 100 pontos 92 pontos 

2034  105 pontos 100 pontos 100 pontos 92 pontos 

A remuneração na aposentadoria:  

HOMENS: 60% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994, mais 2% ao ano 

de contribuição que exceder aos 20 anos iniciais (40 anos de contribuição para obter 

100% da média salarial). 

MULHERES: 60% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994, mais 2% ao 

ano de contribuição que exceder aos 15 anos iniciais (35 anos de contribuição para 

obter 100% da média salarial). 

Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

Fonte: EC.103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

 
 

 

x 
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Quadro 10  

REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS  

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE MÍNIMA  
ART 16 e 26 da EC 103/2019 

Regra  Trabalhador Trabalhadora Professor Professora 

Tempo mínimo de contribuição  35 anos 30 anos 30 anos 25 anos 

Idade mínima (12/11/2019)   61 anos 56 anos 56 anos 51 anos 

2020  61,5 anos 56,5 anos 56,5 anos 51,5 anos 

2021  62,0 anos 57,0 anos 57,0 anos 52,0 anos 

2022  62,5 anos 57,5 anos 57,5 anos 52,5 anos 

2023  63,0 anos 58,0 anos 58,0 anos 53,0 anos 

2024  63,5 anos 58,5 anos 58,5 anos 53,5 anos 

2025  64,0 anos 59,0 anos 59,0 anos 54,0 anos 

2026  64,5 anos 59,5 anos 59,5 anos 54,5 anos 

2027  65,0 anos 60,0 anos 60,0 anos 55,0 anos 

2028  60,5 anos  55,5 anos 

2029  61,0 anos   56,0 anos 

2030  61,5 anos  56,5 anos 

2031  62,0 anos  57,0 anos 

A remuneração na aposentadoria:  

HOMENS: 60% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994, mais 2% ao ano 

de contribuição que exceder aos 20 anos iniciais (40 anos de contribuição para obter 100% 

da média salarial). 

MULHERES: 60% da média salarial de todo período aquisitivo desde julho de 1994, mais 2% ao 

ano de contribuição que exceder aos 15 anos iniciais (40 anos de contribuição para 

obter 100% da média salarial). 

Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

Fonte: EC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

 

 

 

x 
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Quadro 11  

REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS - TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO E FATOR PREVIDENCIÁRIO 
ART 17 da EC 103/2019 

Regras Trabalhador Trabalhadora 

Tempo mínimo de contribuição até 12/11/2019   33 anos 28 anos 

Tempo mínimo de contribuição necessário 35 anos 30 anos 

Pedágio - período adicional de contribuição 100% do tempo que 

faltava para 35 anos  

em 12/11/2019   

100% do tempo que 

que faltava para 30 

anos em 12/11/2019   

Valor da aposentadoria: aplicação do fator previdenciário (calculado na forma do disposto nos §§ 

7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991) sobre a média aritmética simples das remunerações e 

dos salários de contribuição de todo o período, desde julho de 1994.  

Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

Fonte: EC103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

Xx 
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X 

Quadro 12  

REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS - IDADE 

MÍNIMA E TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO   

Inciso II, §7°, Art. 201 CF e ART 18 e 26 da EC 103/2019   

Ano Mulher Homem Tempo de 

Contri- 

buição 

A remuneração na aposentadoria:  

HOMENS: 60% da média salarial de todo período 

aquisitivo desde julho de 1994, mais 2% ao ano de 

contribuição que exceder aos 20 anos iniciais (40 anos 

de contribuição para obter 100% da média salarial). 

MULHERES: 60% da média salarial de todo período 

aquisitivo desde julho de 1994, mais 2% ao ano de 

contribuição que exceder aos 15 anos iniciais (35 anos 

de contribuição para obter 100% da média salarial). 

EC 60,0 anos 65 anos 15 anos 

2020 60,5 anos   

2021 61,0 anos   

2022 61,5 anos   

2023 62,0 anos   

Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

Fonte: EC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
 

x 
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Quadro 13  

PENSÃO POR MORTE  

RGPS E RPPS DOS SERVIDORES FEDERAIS 
Pensão Por Morte - Art. 23 da EC 103/2019 - Lei 8.213/1991 

Uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria ou daquela que teria direito se fosse 

aposentado por incapacidade permanente na data do óbito e mais 10% por dependente (filhos 

até 21 anos), até 100% da média salarial 

Tempo da pensão para o/a cônjuge: se o cônjuge dependente tiver menos de 44 anos no dia 

do falecimento do cônjuge (3 anos de pensão se menor de 21 anos de idade; 6 anos de pensão se 

entre 21 e 26 anos de idade; 10 anos de pensão se entre 26 e 29 anos de idade; 15 anos de 

pensão se entre 30 e 40 de idade; 20 anos de pensão se entre 41 e 43anos de idade); pensão 

vitalícia se com mais de 44 anos. 

Acúmulo de aposentadoria e pensão - Art. 24 da EC 103/2019  
Não poderá acumular: mais de uma pensão no mesmo regime, salvo de cargos acumuláveis; 

Só poderá acumular:  

- pensão por morte de um regime com pensão de outro regime ou de militares 

- pensão de um regime com aposentadoria do RGPS ou RPPS ou inatividade de militar 

- aposentadoria do RGPS ou RPPS com pensão militar, e: 

- o benefício mais vantajoso e o acumulo da seguinte parte do outro benefício: 

I -  80% do valor igual ou menor do salário mínimo; 

II – 60% do valor entre 1 e 2 salários mínimos 

III - 40% do valor entre 2 e 3 salários mínimos 

IV - 20% do valor entre 3 e 4 salários mínimos 

V- 10% do valor que exceder a 4 salários mínimos. 

 

OBS: integral e vitalícia em caso de morte de agente de segurança em serviço. 

 

Reajuste das pensões: o índice do RGPS. 

 

SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS COM RPPS 
Enquanto não for alterada a legislação do respectivo regime próprio de Estados e 

Municípios, serão aplicadas às pensões por morte dos seus regimes as normas constitucionais e 

infraconstitucionais anteriores a EC 103/2019 (Art. 24, § 8º). 

Fonte: EC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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x 

Quadro 14  

ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DO RPPS DOS 

SERVIDORES FEDERAIS: ATIVOS, 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

ART 11 da EC 103/2019 

Faixa Remuneração 

1. SERVIDORES ATIVOS (toda remuneração);  

2. APOSENTADOS E PENSIONISTAS (sobre o valor 

acima do salário mínimo) 

% progressivo de 

contribuição 

 (base de 14%) 

1ª até um salário-mínimo 7,5% 

2ª De um salário-mínimo até R$ 2.000,00 9% 

3ª R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 12% 

4ª  R$ 3.000,01 até R$ 5.839,45 14% 

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

6ª  R$ 10.000,01até R$ 20.000,00 16,5% 

7ª  R$ 20.000,01 até R$ 39.000,00 19% 

8ª acima de R$ 39.000,01 22% 

Atualização das faixas das alíquotas: mesmo reajuste do índice do RGPS. 

1. A União, os Estados e os Municípios, por meio de lei, poderão instituir: 

1.1. A contribuição ordinária com alíquotas progressivas de acordo com a tabela; os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição 

dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência 

social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser 

inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social; 

1.2. A contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor 

dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo quando houver 

déficit atuarial.  

2. A União, por meio de lei, poderá instituir, quando a contribuição ordinária for insuficiente, a 

contribuição extraordinária, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos 

pensionistas.  

(Art. 149, §1º, §1º-A, §1º-B, §1º-C, Art. 9° ADCT, §4° - EC 103/2019). 

 

Fonte: EC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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x 

 

Quadro 15  

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO DO RGPS 
ART  28 da EC 103/2019 

Faixa Remuneração % progressivo de contribuição  

1ª até um salário-mínimo 7,5% 

2ª de um salário-mínimo até R$ 2.000,00 9% 

3ª R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 12% 

4ª  R$ 3.000,01 até R$ 5.839,45 14% 

Reajuste das faixas das alíquotas: mesmo índice do RGPS. 

Fonte:  

EC 103/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

 

x 
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Quadro 16 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS  

REVOGADAS PELA EC 103/2019: 
Item 

revogado 

Conteúdo 

Art. 9º -  

EC 20/1998 

 

Regra de transição do RGPS que estabelecia 53 anos homem, 48 anos mulher, 35 

anos de contribuição homem 30 anos mulher, mais um pedágio de 20% do tempo 

que faltava em 15/121998 com 100% da média salarial ou com 30 anos de 

contribuição homem e 25 anos mulher, mais um pedágio de 40% do tempo que 

faltava em 1998 com aposentadoria de 70% da média salarial mais 5% a cada ano a 

mais. 

Art. 2º,  

EC 41/2003 

 

Regra de transição dos RPPS que estabelecia 53 anos homem, 48 anos mulher, 35 

anos de contribuição homem 30 anos mulher, com redutor da média salarial em 5% 

ao ano que antecipar a aposentadoria dos 60 anos o homem e 55 anos a mulher. 

Art. 6º,  

EC 41/2003 

 

Regra de transição dos RPPS que estabelecia 60 anos o homem, 55 anos a mulher, 

35 anos de contribuição o homem e 30 anos a mulher, reduzidos os 5 anos do 

professor/a , vinte anos de efetivo exercício no serviço público, dez anos de carreira 

e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria com 

proventos integrais e paridade com os ativos. 

Art. 6º-A, 

EC 41/2003 

 

 Garantia de aposentadoria por invalidez no RPPS com proventos de aposentadoria 

calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria, na forma da lei, 

Art. 3º   

EC 47/2005 

 

Redutor da idade mínima dos RPPS para quem ingressou até 16/12/1998, sendo um 

ano de redução da idade mínima (60 anos homens e 55 mulheres) para cada ano de 

contribuição a mais de 35 anos de contribuição o homem e 30 anos a mulher, com 

proventos integrais e paridade com os efetivos 
 

 

 

 

 

 

x 
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A Reforma da Previdência aprovada já foi publicada (EC 

103/2019) e está em vigor. 

Enquanto não for aprovada lei do respectivo ente federativo, 

o respectivo RPPS e seus servidores continuarão com as regras 

que estavam em vigor em 12/11/2019, antes da publicação da EC 

103/2019. 

A tortura sobre os Servidores Municipais e Estaduais não 

terminou. Agora tem a PEC paralela e as reformas locais nos 

RPPS.  

Mediante alteração da legislação do RPPS, a reforma já pode 

ser aplicada aos Servidores Estaduais e Municipais, em regras 

iguais ou diferentes do RGPS e do RPPS dos Servidores Federais. 

A “PEC paralela”  (PEC 133/2019), já aprovada no Senado 

Federal, se for aprovada também na Câmara dos Deputados, 

mediante lei ordinária, permite a alteração do RPPS e a adoção das 

regras dos Servidores Federais para os Servidores Estaduais e 

Municipais com RPPS.  

Detalhamos aqui para você compreender o que está em jogo e 

as prováveis conseqüências se essas reformas forem concluídas na 

lógica neoliberal em curso.  
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Questões  Segundo a Emenda Constitucional  

103/2019 que foi publicada em 

12/11/2019 e está em vigor 

PEC paralela (133/2019) aprovada no 

Senado Federal e em tramitação na 

Câmara dos Deputados 

1.  Os Estados e 

Municípios podem 

manter as regras dos 

sues RPPS que estavam 

em vigor em 12/11/2019 

antes da publicação da 

EC 103/2019?  

 

SIM, se não fizer alterações 

no seu RPPS.  

 

 

SIM, se não fizer alterações no 

seu RPPS.  

 

2. Se o Estado adotar as 

regras dos Servidores 

da União, os 

Municípios ficam 

automaticamente 

vinculados? 

 

NÂO, a EC 103/2019 não 

vincula. 

 

 

SIM, a PEC 133/2019 vincula a 

obrigatoriedade, enquanto não sobrevier 

a lei municipal para desvincular. A sua 

constitucionalidade é questionável  

3. Se Estados e 

Municípios adotarem a 

reforma, está garantida 

a integralidade e 

paridade para os 

Servidores que 

entraram antes de 

2003?  

 

 

 

 

 

SIM, desde que cumpridos os 

requisitos da idade mínima, do 

tempo de contribuição, do tempo de 

exercício no serviço público e no 

cargo que se der a aposentadoria.  

SIM, desde que cumpridos os requisitos 

da idade mínima, do tempo de 

contribuição, do tempo de exercício no 

serviço público e no cargo que se der a 

aposentadoria.  
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4. Estados e Municípios 

podem adotar regras 

diferentes das dos 

Servidores da União?  

 

 SIM, nos seguintes casos:  

 

a) a idade mínima para 

aposentadoria, por meio de emenda 

às Constituições e Leis Orgânicas 

b) regras para cálculo de proventos, 

por meio de lei; 

 

 c) idade e tempo de contribuição 

diferenciados para aposentadoria de 

servidores com deficiência, mediante 

lei complementar; 

 

d) idade e tempo de contribuição 

diferenciados para aposentadoria de 

servidores ocupantes do cargo de 

agente penitenciário, de agente 

socioeducativo ou de policial, 

mediante lei complementar; 

 

e) idade e tempo de contribuição 

diferenciados para aposentadoria de 

servidores cujas atividades sejam 

exercidas com efetiva exposição a 

agentes químicos, físicos e 

biológicos prejudiciais à saúde, ou 

associação desses agentes, vedada a 

caracterização por categoria 

profissional ou ocupação, mediante 

NÂO. Se, por lei ordinária local, adotar 

as regras dos servidores da União, terão 

quer ser as mesmas regras no caso de:  

 

1. aposentadoria por incapacidade 

permanente para o trabalho; 

 

2. idade mínima; 

 

3. regras para cálculo de proventos de 

aposentadoria serão disciplinadas em lei 

do respectivo ente federativo; 

 

4. idade e tempo de contribuição para 

aposentadoria de servidores com 

deficiência,  

 

5. idade e tempo de contribuição 

diferenciados para aposentadoria de 

servidores ocupantes do cargo de agente 

penitenciário, de agente socioeducativo,  

policial civil, servidores da perícia de 

natureza criminal e os guardas 

municipais, mediante lei complementar; 

 

6. idade e tempo de contribuição 

diferenciados para aposentadoria de 

servidores cujas atividades sejam 

exercidas com efetiva exposição a 
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lei complementar.  

f) a comprovação do tempo de 

efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio, 

mediante lei complementar. 

 

  

 

agentes químicos, físicos e biológicos 

prejudiciais à saúde, ou associação 

desses agentes, vedada a caracterização 

por categoria profissional ou ocupação; 

 

7. idade mínima reduzida em 5 (cinco) 

anos para professores/as na educação 

infantil e no ensino fundamental e 

médio; 

 

8. pensão por morte de, no mínimo, um 

salário mínimo;  

 

9. Mesmas regras de transição 

aplicáveis ao servidor público federal, 

da EC 103/2019, dos artigos: 4º 

(transição por pontos) 5º (idade 55 anos 

policiais), 20 (transição com idades 

menores, pedágio de 100% do tempo 

que falta com integralidade ou 100% de 

média salarial), 21 (aposentadoria em 

atividades especiais por pontos) 22 

(pessoa com deficiência); 

 

10. Com a adoção das novas regras de 

aposentadoria, aceita a revogação das 

regras em vigor 12/11/2019, antes da 

EC 103/2019. 
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5. As contribuições 

progressivas da EC 

103/2019 são 

autoaplicadas e 

obrigatórias aos RPPS 

de Estados e 

Municípios?  

 

OBS: pode ser 

necessária a adequação 

da alíquota de 

contribuição do ente, 

consoante o art. 2º da 

Lei nº 9.717/1998 

(contribuição patronal, 

no mínimo, igual à do 

segurado). 

 

DEPENDE DA SITUAÇÃO 

ATUARIAL DO RPPS. 

Considerando as alíquotas do RPPS 

da União, os Estados, o Distrito 

Federal e Municípios têm as 

seguintes alternativas:  

 

a) caso a alíquota seja uniforme e o 

RPPS possua déficit atuarial, deverá 

majorá-la, por meio de lei, para, no 

mínimo, 14%;  

 

b) poderá implementar alíquotas 

progressivas, tendo por parâmetro 

mínimo as da União se o RPPS for 

deficitário ou as do RGPS se não for. 

 

Deve ser observado que: 

a) os RPPS com plano de 

equacionamento em vigor (de 

amortização ou segregação da 

massa) são considerados deficitários 

para fins de aplicação das alíquotas 

mínimas; 

b) para a implementação de 

alíquotas progressivas deve-se 

avaliar se essas contribuirão para 

melhorar a situação do equilíbrio 

financeiro e atuarial do regime; 

DEPENDE DA SITUAÇÃO 

ATUARIAL DO RPPS. Se o 

RPPS adotar as regras dos 

Servidores da União, deverá 

adotar alíquotas progressivas de 

acordo com o valor da base de 

contribuição ou dos proventos 

de aposentadoria e de pensões; 

e: 

 

1. Se houver déficit atuarial, 

sujeita à contribuição ordinária 

dos aposentados e pensionistas 

sobre o valor dos proventos de 

aposentadoria e de pensões 

acima do salário-mínimo;  

 

2. Se persistir déficit atuarial, 

poderá cobrar contribuição 

extraordinária aos servidores 

públicos ativos, aposentados e 

pensionistas; 
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6. A contribuição 

extraordinária pode ser 

cobrada também dos  

Servidores Estaduais e 

Municipais?  

 

 NÃO. Só para os Servidores 

Federais 

 

 

SIM. Se persistir déficit atuarial 

após novas regras adotadas. 

 

 

Outras questões definidas na EC 103/2019 que a PEC paralela (PEC 133/2019) não altera: 

 

1. Tem prazo para os Estados e Municípios criarem o teto previdenciário? SIM. Os 

ingressantes no serviço público após 12/11/2019 terão o teto previdenciário do RGPS. E os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão que instituir o Regime de Previdência 

Complementar no prazo de dois anos (até 12/11/2021). 

 

2 Incorporação de tempo do RPPS e RGPS? 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. 

 

3.  Incorporação de tempo especial e comum?  A regra que impede a contagem do tempo de 

contribuição em atividade especial e atividade comum para as aposentadorias especiais continua 

vigente. Nesta hipótese, só se permite a contagem recíproca para a concessão da aposentadoria na 

condição de servidor (a) público (a).  

 

4. Abono de permanência?  Poderá ser  instituído pelo Ente Federado, com valor máximo 

correspondente a respectiva contribuição previdenciária do servidor; 

  

5. Incorporação de tempo fictício com ou sem contribuição? Conforme jurisprudência do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina só pode haver contagem de tempo fictício para período de 

atividade no serviço público anterior a EC 20/1998, ainda assim, com a necessidade de comprovar 

o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias do período. 
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Outras alterações que a PEC paralela (PEC 133/2019) busca estabelecer na CF: 

 

1. Estende aos polícias militares e corpos de bombeiros militares as normas gerais de inatividades e 

pensões das forças militares da União; 

 

2. Cria atividades civis para o militar transferido para a reserva, mediante adicional; 

 

3. Inclui os servidores da perícia de natureza criminal e os guardas municipais nas mesmas 

condições dos agentes penitenciários, agentes socioeducativos e policiais civis e federais; 

 

4. Autoriza a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital 

para Estados e Municípios que adotarem as regras dos Servidores da União. 

 

5. Destina ao Estado o IRRF dos servidores ativos, aposentados e pensionistas pagos pelo Estado. 

 

6. Destina ao Município o IRRF dos servidores ativos, aposentados e pensionistas pagos pelo Município.  

 

7. Acaba com a vedação de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas 

decorrentes de exportação. 

8. Cria um novo direito social e torna a criança destinatária preferencial da seguridade social: cria o 

BENEFÍCIO DE CARÁTER UNIVERSAL À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE POBREZA, mensal e um 

auxílio, em complemento ao benefício mensal, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade, destinado às 

suas necessidades de nutrição e desenvolvimento, que poderá ser unificado com o salário-família e o 

abono salarial, e, poderá diferenciar primeira infância, extrema pobreza e renda familiar.  

 

9. Determina ao ORÇAMENTO FISCAL DA UNIÃO repassar ao RGPS o valor das isenções 

previdenciárias das entidades beneficentes certificadas pela União que prestem, na forma da lei 

complementar, serviços nas áreas de assistência social, saúde e educação; 
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10. Estende, a partir de 2020, de 1 ano para 2 anos o aumento de 6 meses da idade mínima da mulher de 60 

até alcançar  62 anos; 

 

11. Reduz para 15 anos o tempo mínimo de contribuição para os homens que ingressarem no RGPS (na 

EC 103/2019 ficou 20 anos para os novos contribuintes do RGPS). 

 

12. Permite o acúmulo de pensões quando existir dependente com deficiência intelectual, mental ou 

grave; 

 

13. Mantém sobre as 80% dos maiores salários do período aquisitivo o cálculo da média salarial para os 

benefícios do RGPS e do RPPS dos servidores da União até 12/2021, aumenta para 90% a partir de 1/2022 

e 100% dos salários a partir de 1/2025; 

 

14. Grante 100% da média salarial em caso de aposentadoria por incapacidade que gere deficiência ou no 

caso de aposentadoria por incapacidade decorrente de doença neurodegenerativa; 

 

15. Amplia em 10% (de 60 para 70%) o valor do benefício de aposentadoria em caso de aposentadoria por 

incapacidade permanente causada por acidente fora do trabalho: 

 

16. Inclui os oficiais e agentes de inteligência da ABIN nas mesmas condições dos agentes penitenciários, 

agentes socioeducativos e policiais civis e federais; 

 

17. Garante a pensão de, no mínimo, de um salário mínimo; 

18. Mantém a integralidade e a paridade para o servidor público da União deficiente que ingressou no 

serviço público até 31 de dezembro de 2003. 

Fonte: EC 103/2019; PEC 133/2019; Parecer Jurídico do Dr. Marcos Rogério Palmeira.  
Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

 



Página 32 de 32 

 

Pesquisa e elaboração: Lizeu Mazzioni.  

Mestre em Educação. Especialista em Filosofia Política. Professor de Educação 
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