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NOTA COM ORIENTAÇÃO POLÍTICA E JURÍDICA PARA A ATUAÇÃO 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS DEBATES DOS PROJETOS DE LEI 

EM DECORRÊNCIA DA EC 103/2019 SOBRE OS RPPS DOS MUNICÍPIOS 

 

 A Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina –FETRAM-

SC/CUT, com a assessoria jurídica do Dr. Marcos Rogério Palmeira, após longo estudo 

e debate realizado com os dirigentes sindicais dos seus sindicatos filiados, de 

Municípios com RPPS, apresenta a seguinte orientação política e jurídica para a atuação 

dos servidores municipais nos debates e tramitação dos projetos de lei que os 

Municípios estão apresentando em decorrência da EC 103/2019: 

 

 

1. A AUTONOMIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS COM A REFORMA DE SEU RPPS 

 O Ministro da Economia Paulo Guedes que não conseguiu aprovar no Congresso 

Nacional a destruição do RGPS e dos RPPS (sua proposta de capitalização 

individualizada foi rejeitada) e assessores dos RPPS tentam interpretar que os Estados e 

Municípios com RPPS devem adotar em sua legislação “integralmente” as alterações da 

EC 103/2019. Embora seja o desejo de muitos gestores, não é essa a determinação 

constitucional.  

 O texto constitucional diz que enquanto as Assembleias Legislativas e as 

Câmaras de Vereadores não aprovarem lei local para adotar na legislação do RPPS o 

texto integral do dispositivo constitucional revogado pela EC 103/2019, aquele 

dispositivo constitucional revogado, enquanto não for revogado na legislação local 

continuará em vigor na forma que estava vigorando na data da publicação da EC 

103/2019 em 12 de novembro de 2019.  

 E essa foi a motivação política de deputados e senadores ao dar a autonomia aos 

Estados e Municípios sobre seu RPPS – que cada gestor e legislador local, além de 

observar a realidade do seu RPPS, deve assumir o ônus da alteração se assim desejar.  
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 Em vários artigos da EC 103/2019, o legislador constituinte, transferiu para as 

Assembleias Legislativas e às Câmaras de Vereadores esse “poder constituinte” sobre 

os seus RPPS. 

 

no §7° do Art. 40: “§7º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e 

infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda 

Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna 

relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”; no §4° do 

Art. 20: “§4º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e 

infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda 

Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna 

relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”;  no §3° do 

Art. 21: “§3º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios 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, na forma do §4º-C do art. 40 da Constituição 

Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de 

entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas 

alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de 

previdência social”; no §9° do Art. 4°: “§9º Aplicam-se às aposentadorias dos 

servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas 

constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor 

desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na 

legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência 

social; no §8° do Art. 23: “§8º Aplicam-se às pensões concedidas aos 

dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada 

em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações 

na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência 

social”. 

 

 Portanto, os Estados e os Municípios não são obrigados a adotar as novas regras 

de aposentadorias e pensões, especialmente aos servidores já ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, podem manter as regras (constitucionais e infraconstitucionais) 

vigentes na CF e na legislação do RPPS antes da publicação da EC 103/2019 

(12/11/2019).   

 Importante frisar que, inclusive, os servidores já ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, enfrentaram o concurso público, ingressaram no serviço e passaram 

a contribuir mensamente com uma perspectiva previdenciária, são contribuintes do seu 

RPPS e possuem um contrato social com o ente federativo que deveria ser respeitado. 
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A EC 103/2019 vincula de certa forma a autonomia com a responsabilidade do 

equilíbrio atuarial do RPPS. O equilíbrio atuarial do RPPS depende de um conjunto de 

variáveis: a) da realidade do RPPS na data de publicação da EC 103; b) da contribuição 

dos segurados; c) da contribuição patronal do ente federativo; d) das regras de 

aposentadorias e pensões dos atuais segurados e dos novos segurados; e) das reservas e 

receitas das aplicações financeiras; f) da regularidade dos concursos públicos e da 

renovação das gerações de servidores; g) das responsabilidades do ente federativo com a 

insuficiência de recursos para o pagamento dos benefícios; h) da boa gestão do RPPS; i) 

de outras receitas – o IRRF dos aposentados e pensionistas não vinculados 

constitucionalmente, por exemplo, poderia ser uma receita complementar de 

autofinancimaento); j) de outros fatores econômicos e sociais que influenciam nas 

receitas e nas despesas do RPPS.  

 Essas variáveis deveriam ser planejadas de forma conjunta porque cada variável 

isoladamente não tem a capacidade de resolver o equilíbrio atuarial e pode recair 

exageradamente sobre os segurados, o RPPS ou o ente federativo. Portanto, estudar, 

debater e decidir democraticamente com a participação dos segurados é o melhor 

caminho para a garantia dos direitos sociais, da segurança jurídica e viabilização da 

sustentabilidade do RPPS.  

 

3. O Art. 36 da EC 103/2019 não representa uma imposição aos Estados e 

Municípios, representa uma garantida da autonomia dos entes federados sobres as 

revogações do Art. 35 da referida EC. Não cabe a sanha eliminadora de direitos 

que quer dar uma interpretação invertida aos artigos 35 e 36 da EC 103/2019: 

Art. 35. Revogam-se: I - os seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) 

o § 21 do art. 40; b) o § 13 do art. 195; II - os arts. 9º, 13 e 15 da Emenda 

Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; III - os arts. 2º, 6º e 6º-A 

da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; IV - o art. 3º da 

Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.  

 

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: I - no primeiro dia do 

quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Emenda 

Constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32; II - para os regimes 

próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda 

Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas 

na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de 

publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as 

referende integralmente; III - nos demais casos, na data de sua publicação.  

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos 

anteriores à data de sua publicação. 
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 O Art. 35 revoga as regras de aposentadoria vigentes antes da publicação da EC 

103/2019 para os segurados do RGPS e aos servidores da União. Considerando que a 

EC 103/2019 preserva a autonomia dos Estados e Municípios sobre seu RPPS, dando a 

eles o poder de manter ou alterar as regras constitucionais e infraconstitucionais 

vigentes na data da publicação da EC 103, o Art. 36 estabelece a data de entrada da 

vigência das novas regras da EC 103, reafirmando mais uma vez, que para os RPPS, só 

entrarão em vigor quando e se forem adotas por lei do respectivo RPPS. A expressão 

“na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que 

as referende integralmente” não quer dizer que as medidas da EC 103/2019 precisam ser 

adotadas integralmente pelos RPPS, mas que cada norma da EC 103 só terá vigência 

para o RPPS se for adotada (a referida norma revogada ou alterada pela EC 103) em sua 

integralidade, pois, o texto da EC 103/2019 não é autoaplicável aos RPPS de Estados e 

Municípios devido justamente a autonomia que a EC 103/2019 estabeleceu em seu 

texto, portanto, só e exatamente o texto da EC 103/2019 inserido na legislação do RPPS 

poderá entrar em vigência para o respectivo RPPS.  

  
 

4. POR OUTRO LADO, A EC 103/2019 TAMBÉM IMPÕE ALGUMAS 

DETERMINAÇÕES PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS E SEU RPPS 

 

 A EC 103/2019 impõe pelo menos cinco determinações para os RPPS dos 

Estados e Municípios. Descrevemos a seguir com nossas observações. 

 

2.1 Proíbe, a partir de sua publicação (12/11/2019), novas leis de incorporação de 

vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou 

de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo (§9° do Art. 39 da CF).  

 

2.2. Limita o acúmulo de novas aposentadorias e pensões a partir da sua publicação 

(12/11/2019) que passam a ser na forma do caput e parágrafos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° do Art. 

24 da EC 103/2019. 

 

Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada 

por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência 

social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício 

de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1º Será 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37
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admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: I - pensão por morte deixada 

por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão 

por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões 

decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da 

Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou 

companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria 

concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime 

próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes 

das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição 

Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam 

os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no 

âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de 

previdência social. § 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é 

assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de 

uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de 

acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que 

exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 

40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até 

o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que 

exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-

mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) 

salários-mínimos. § 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a 

qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos 

benefícios. § 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o 

direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em 

vigor desta Emenda Constitucional. § 5º As regras sobre acumulação 

previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor 

desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 

40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.  
 

2. 3 -  O artigo 9º da EC 103/2019 impõe mais três questões: 

Art. 9º - Até que entre em vigor lei complementar que discipline o §22 do art. 

40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência 

social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto 

neste artigo. 

 

2.3.1 - O §2° limita os RPPS com os benefícios de aposentadoria e pensão:  

§2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica 

limitado às aposentadorias e à pensão por morte. 

 

2.3.2 – O §6° define o prazo de 2 (dois) anos (a contar de 12/11/2019) para os 

Estados e Municípios instituírem em seus RPPS o mesmo teto previdenciário do 

RGPS e o regime de previdência complementar:   

 
§6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 

a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade 

gestora do regime próprio de previdência social ao §20 do art. 40 da 

Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos da 

data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A76.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A76.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A715
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2.3.3 – E o §4° estabelece um piso mínimo para a contribuição dos servidores dos 

RPPS dos Estados e Municípios - não inferior daquela dos servidores da União se o 

RPPS tiver déficit atuarial ou não inferior daquela do RGPS se não tiver déficit 

atuarial: 

 
§4º 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. 

 

 

 No caso dos RPPS com déficit atuarial, a polêmica está colocada sobre qual 

alíquota cumpre a exigência mínima definida no §4° do Art. 9°, tendo em vista que a 

maioria dos servidores públicos preferem a contribuição progressiva dos servidores da 

União ao invés de 14% (o anexo I explica a diferença e as vantagens da contribuição 

progressiva). O nosso entendimento é de que o Art. 11 deixa claro que os RPPS de 

Estados e Municípios, se aprovarem lei local adotando a contribuição progressiva dos 

servidores da União para seus servidores, já estarão cumprindo com as determinações 

da EC 103:   

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição 

previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de 

junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).  §1º A alíquota prevista 

no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de 

contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes 

parâmetros: I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco 

décimos pontos percentuais; II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 

2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais; III - de R$ 

2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), 

redução de dois pontos percentuais; IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um 

centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e 

quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo; V - de R$ 5.839,46 

(cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual; VI - de R$ 

10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais; VII - de R$ 

20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 

reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e VIII - acima de R$ 39.000,00 

(trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais. §2º A alíquota, 

reduzida ou majorada nos termos do disposto no §1º, será aplicada de forma 

progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada 

alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. §3º 

Os valores previstos no §1º serão reajustados, a partir da data de entrada em 

vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice 

em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica 

a legislação específica. §4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, 

com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no §1º, será devida 

pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, 

incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm#art4.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm#art4.0
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da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício 

para fins de definição das alíquotas aplicáveis. 

 No cumprimento dos RPPS com déficit atuarial da exigência mínima imposta 

pelo §4° do Art. 9°, não existe margem para a interpretação de que a adoção da 

contribuição progressiva dos servidores da União, definida no Art. 11, implique 

obrigatoriamente na adoção dos §1°, §1º-A, §1º-B e §1º-C do Art. 149 da CF com a 

redação dada pelo Art. 1° da EC 103/2019.  

Art. 149. §1º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de 

previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos 

pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da 

base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. §1º-A. 

Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e 

pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de 

pensões que supere o salário-mínimo.   §1º-B. Demonstrada a insuficiência 

da medida prevista no §1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a 

instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores 

públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. §1º-C. A contribuição 

extraordinária de que trata o §1º-B deverá ser instituída simultaneamente com 

outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período 

determinado, contado da data de sua instituição.     

 A adoção da contribuição progressiva dos servidores da União definida no Art. 

11, não implica obrigatoriamente na adoção das alterações do Art. 1° da EC 103/2019 

no Art. 149 da CF. O §1° do Art. 149 é autorizativo para a União, os Estados e 

Municípios, mediante lei, instituírem a contribuição progressiva. A combinação da 

autorização do §1° do Art. 149 da CF, a imposição do §4° do Art. 9° e a definição do 

Art. 11 da EC 103/2019 sustentam a adoção da contribuição progressiva dos servidores 

da União, apenas com a aprovação da respectiva lei pelo Estado ou Município de 

adoção para seu RPPS. A aprovação da referida lei com a adoção da contribuição 

progressiva não exige a adoção da cobrança da contribuição ordinária dos aposentados e 

pensionistas sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o 

salário-mínimo, pois, é uma autorização e não uma obrigação estabelecida no §1º-A do 

Art. 149 da CF, e, nem obriga, nem autoriza a adoção pelos Estados e Municípios da 

contribuição extraordinária, do §1º-B do Art. 149, cuja autorização de cobrança foi 

restrita pela CF ao “âmbito da União”.  

 

4. As obrigações do ente federativo com o RPPS também são reafirmadas pela EC 

103/2019: considerando que para os servidores está sendo imposto a contribuição 

mínima dos servidores da União, justo e necessário seria os Estados e os Municípios 

também adotarem a mesma contribuição patronal da União, em dobro, e a 

responsabilidade por eventual insuficiência de recursos, conforme estabelecido no caput 

do Art. 11 da EC 103/2019 e no Art. 8° da Lei 10.887 de 18/06/2004:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art149%C2%A71..
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Art. 8º A contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o 

custeio do regime de previdência, de que trata o art. 40 da Constituição 

Federal, será o dobro da contribuição do servidor ativo, devendo o produto de 

sua arrecadação ser contabilizado em conta específica. Parágrafo único. A 

União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do 

regime decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários. 

 

5. A EC 103 não determina que o eventual déficit atuarial seja resolvido apenas 

com o aumento da contribuição dos servidores. A EC 103/2019 apenas determina 

que havendo déficit atuarial no RPPS a contribuição dos servidores não pode ser 

inferior daquela dos servidores da União. A determinação da EC 103/2019 é de que o 

RPPS com déficit atuarial deve ter, no mínimo, a mesma contribuição dos servidores da 

União – claramente definida no Art. 11 da mesma EC.  Portanto, a adoção da 

contribuição progressiva dos servidores da União para os servidores dos Municípios 

com RPPS é legal no duplo sentido – jurídico e político e não impõe a adoção adicional 

de qualquer outra medida da EC 103/2019 para sua adoção. Também é bom esclarecer 

que a adoção da alíquota de 14% não impede a cobrança da contribuição dos 

aposentados e pensionistas a partir do salário mínimo. 

 

Chapecó, 27 de julho de 2020. 

 

 

Lizeu Mazzioni - Presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa 

Catarina – FETRAM-SC/CUT. 

 

Dr. Marcos Rogério Palmeira – Assessor Jurídico da FETRAM-SC/CUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art40
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Anexo I – Dados comparativos da contribuição progressiva dos servidores da 

União com a alíquota de 11% e 14%: 

A alíquota da contribuição dos servidores da União não é 14% de forma linear, mas 

14% com as reduções e majorações estabelecidas no §1° do Art. 11 da EC 103/2019, 

tem faixas salariais com menos de 14% e faixas salariais com mais de 14%. Os cálculos 

abaixo demonstram que esta não é uma questão legal ou política secundária. Confira os 

dados abaixo:  

 

Faixa Faixas de remuneração  % da contribuição sobre a 

faixa salarial  

1ª até um salário-mínimo 7,5% 

2ª De um salário-mínimo até R$ 2.089,60 9% 

3ª R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 

4ª  R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% 

5ª  R$ 6.101,07 até R$ 10.448,00 14,5% 

6ª  R$ 10.448,01 até R$ 20.896,00 16,5% 

7ª  R$ 20.896,01 até R$ 40.747,20 19% 

8ª acima de R$ 40.747,21 22% 

Observação: valores já atualizados pelo índice de reajuste de 2020 aos benefícios do 

RGPS. 

 

Cálculo de diferentes salários: 
 

Salário de um salário mínimo – R$ 1.045,00  

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

1ª 

faixa 

Total R$ 

Progressiva 

 

Total R$ 

11% 

Total R$ 

14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 1.045,00 78,38 78,38 114,95 146,3 

 

Salário de R$ 2.089,60 

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

R$ na  

faixa 

Total R$ 

Progressiva 

 

Total R$ 

11% 

Total R$ 

14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 
         

1.045,00  
78,38           

  

2ª De R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 9% 
         

1.044,59  
94,01 

            

172,39  229,86 292,54 

 

Salário de R$ 3.134,40 

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

R$ na  

faixa 

Total R$ 

Progressiva 

 

Total R$ 

11% 

Total R$ 

14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 
         

1.045,00  
78,38  

  

2ª 
De R$ 1.045,01 até R$ 

2.089,60 
9% 

         

1.044,59  
94,01 

   

3ª R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 
         

1.044,79  
125,37 

            

297,76  344,78 438,82 
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Salário de R$ 4.000,00 

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

R$ na  

faixa 

Total R$ 

Progressiva 

 

Total R$ 

11% 

Total R$ 

14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 
         

1.045,00  
78,38  

114,95 146,3 

2ª 
De R$ 1.045,01 até R$ 

2.089,60 
9% 

         

1.044,59  
94,01 

 229,86 292,54 

3ª R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 
         

1.044,79  
125,37 

 344,78 438,82 

4ª  R$ 3.134,41 até R$ 4.000,00 14%  
            

865,60  
121,18 

            

418,94  440,00 560,00 

 

Salário de R$ 5.000,00 

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

R$ na  

faixa 

Total R$ 

Progressiva 

 

Total R$ 

11% 

Total R$ 

14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 
         

1.045,00  
78,38          78,38  

114,95 146,3 

2ª 
De R$ 1.045,01 até R$ 

2.089,60 
9% 

         

1.044,59  
94,01 

            

172,39  229,86 292,54 

3ª R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 
         

1.044,79  
125,37 

            

297,76  344,78 438,82 

4ª  R$ 3.134,41 até R$ 5.000,00 14%  1.865,60 261,18 
            

558,95  550,00 700,00 

 

Salário de R$ 6.101,06 

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

R$ na  

faixa 

Total R$ 

Progressiva 

 

Total R$ 

11% 

Total R$ 

14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 
         

1.045,00  
78,38  

  

2ª 
De R$ 1.045,01 até R$ 

2.089,60 
9% 

         

1.044,59  
94,01 

   

3ª R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 
         

1.044,79  
125,37 

   

4ª  R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% 
         

2.966,66  
415,33 

            

713,10  671,12 854,15 

 

Salário de R$ 10.448,00 

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

R$ na  

faixa 

Total R$ 

Progressiva 

 

Total R$ 

11% 

Total R$ 

14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 
         

1.045,00  
78,38  

  

2ª 
De R$ 1.045,01 até R$ 

2.089,60 
9% 

         

1.044,59  
94,01 

   

3ª R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 
         

1.044,79  
125,37 

   

4ª  R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% 
         

2.966,66  
415,33 

   

5ª  R$ 6.101,07 até R$ 10.448,00 14,50% 
       

4.346,94  
630,31 

        

1.343,40     1.149,28  

     

1.462,72  



Página 11 de 12 

 

 

Salário de R$ 20.896,00 

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

R$ na  

faixa 

Total R$ 

Progressiva 

Total R$ 

11% 

Total R$ 

14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 
         

1.045,00  
78,38  

  

2ª  R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 9% 
         

1.044,59  
94,01 

   

3ª R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 
         

1.044,79  
125,37 

   

4ª  R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% 
         

2.966,66  
415,33 

   

5ª  R$ 6.101,07 até R$ 10.448,00 14,50% 
       

4.346,94  
630,31 

   

6ª  R$ 10.448,01 até R$ 20.896,00 16,50% 
    

10.448,00  
1.723,92 

        

3.067,32     2.298,56  

     

2.925,44  

 

Salário de R$ 40.747,20 

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

R$ na  

faixa 

Total R$ 

Progressiva 

Total R$ 

11% 

Total R$ 

14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 
         

1.045,00  
78,38  

  

2ª 
De R$ 1.045,01 até R$ 

2.089,60 
9% 

         

1.044,59  
94,01 

   

3ª R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 
         

1.044,79  
125,37 

   

4ª  R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% 
         

2.966,66  
415,33 

   

5ª  R$ 6.101,07 até R$ 10.448,00 14,50% 
       

4.346,94  
630,31 

   

6ª  R$ 10.448,01 até R$ 20.896,00 16,50% 
    

10.448,00  
1.723,92 

   

7ª  R$ 20.896,01 até R$ 40.747,20 19% 
    

19.851,20  
3.771,73 

        

6.839,05     4.482,19  

     

5.704,61  

 

Salário de R$ 65.000,00 

Faixas  Valores de cada faixa  alíquota 

Valor da 

faixa 

R$ na  

faixa Total 11% 14% 

1ª até R$ 1.045,00 7,50% 
         

1.045,00  
78,38  

  

2ª 
De R$ 1.045,01 até R$ 

2.089,60 
9% 

         

1.044,59  
94,01 

   

3ª R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 12% 
         

1.044,79  
125,37 

   

4ª  R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 14% 
         

2.966,66  
415,33 

   

5ª  R$ 6.101,07 até R$ 10.448,00 14,50% 
       

4.346,94  
630,31 

   

6ª  R$ 10.448,01 até R$ 20.896,00 16,50% 
    

10.448,00  
1.723,92 

   

7ª  R$ 20.896,01 até R$ 40.747,20 19% 
    

19.851,20  
3.771,73 

   

8ª acima de R$ 40.747,21 22% 24.252,79     5.335,61 12.174,66 7.150,00 9.100,00 
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Síntese da diferença das diferentes possibilidades de contribuição ao RPPS  

 Total – contribuição progressiva Total - contribuição de 11% Total - contribuição de 14% 

Salário Em R$ Em % do salário Em R$ Em % do salário Em R$ Em % do salário 

R$ 1.045,00 78,38 7,50 114,95 11,00 146,30 14,00 

R$ 2.089,60 172,39 8,25 229,86 11,00 292,54 14,00 

R$ 3.134,40 297,76 9,50 344,78 11,00 438,82 14,00 

R$ 4.000,00 418,94 10,47 440,00 11,00 560,00 14,00 

R$ 5.000,00 558,95 11,18 550,00 11,00 700,00 14,00 

R$ 6.101,06 731,95 11,69 671,12 11,00 854,15 14,00 

R$ 10.448,00 1.343,40 12,86 1.149,28 11,00 1.462,72 14,00 

R$ 20.896,00 3.067,32 14,68 2.298,56 11,00 2.925,44 14,00 

R$ 40.747,20 6.839,05 16,78 4.482,19 11,00 5.704,61 14,00 

R$ 65.000,00 12.174,66 18,73 7.150,00 11,00 9.100,00 14,00 

 


