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PREFÁCIO

Na esteira do nosso estudo publicado pela Associação Pau-
lista do Ministério Público (APMP) em 2016 – “Nota Técnica So-
bre Reforma da Previdência” –, enquanto ocupávamos o cargo 
de 1º Secretário, o presente estudo visa a analisar, de forma con-
cisa e objeti va, o regime previdenciário dos Promotores de Justi -
ça que ingressaram no Ministério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP) no período compreendido entre os dias 1º de janeiro de 
2004 e 23 de junho de 2014. Em seguida, analisa-se a ausência 
de regulamentação, no Estado de São Paulo, do direito de opção 
pelo novo regime previdenciário (migração), conforme expressa-
mente estatuído nos arti gos 40, § 16, da Carta Magna e 126, § 16, 
da Consti tuição Estadual.

De tal modo, este óti mo trabalho, de autoria do 1º Tesou-
reiro da APMP, Renato Kim Barbosa, propõe esclarecer pontos e 
dúvidas quanto ao referido tema, notadamente buscando solu-
ções para a falta de regulamentação em São Paulo do direito de 
migração ao novo regime previdenciário. Nesse senti do, a APMP 
mantém sua tradição de não apenas trabalhar no corpo a cor-
po pela defesa de prerrogati vas dos Membros do Ministério Pú-
blico, mas também de editar obras que forneçam embasamento 
técnico a essa atuação, como o livro de “Direito Previdenciário” 
(2013), de autoria das Procuradoras de Justi ça Deborah Pierri e 
Maria da Glória Villaça Borin Gavião de Almeida, além da nossa 
citada obra de 2016.



Acreditamos que, com esse embasamento técnico-jurídi-
co, o trabalho realizado junto aos Poderes Legislati vo e Executi -
vo, seja em Brasília, seja em São Paulo, se torna mais efi ciente e 
capaz de produzir efeitos positi vos, sempre em prol do interesse 
público e da sociedade.

São Paulo, 7 de maio de 2019.

Paulo Penteado Teixeira Junior
Presidente da APMP
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1. Introdução

No Estado de São Paulo, ainda não se regulamentou, 
por meio de lei, o direito de opção (migração) ao novo regime 
previdenciário. Esse direito é expressamente previsto no arti go 
40, § 16, da Consti tuição Federal e no arti go 126, § 16, da 
Consti tuição Estadual. Faz-se necessário, desse modo, haver 
regramento específi co para garanti r àqueles que migrarem uma 
forma de compensação pelas contribuições previdenciárias 
realizadas acima do teto do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), bem como para assegurar-lhes a contraparti da do Estado 
em caso de adesão à previdência complementar.

Quanto a esse assunto, o presente estudo visa a 
analisar, de forma resumida, a situação jurídico-previdenciária 
daqueles que ingressaram na carreira do Ministério Público do 
Estado de São Paulo (MPSP) entre 1º de janeiro de 2004 e 23 de 
junho de 20141 (84º a 90º Concursos). Abordam-se, nesse quadro, 
o direito de opção (migração) para o novo regime2 e respecti va 
falta de regulamentação no Estado de São Paulo3 – ao contrário 
da área federal, em que o tema é disciplinado por lei4 –, além das 

1 Conforme o acórdão, de 08 de março de 2017, que rati fi cou a medida liminar, de 15 de outubro 
de 2014, ambos exarados no processo 2165511-31.2014.8.26.0000.

2 De acordo com o arti go 40, § 16, da Consti tuição Federal e com o arti go 126, § 16, da Consti -
tuição Estadual.

3 Lei Estadual 14.653, de 22 de dezembro de 2011.
4 Nos termos do arti go 3º, § 1º, da Lei Federal 12.618, de 30 de abril de 2012.
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perspecti vas diante do texto inicial da Proposta de Emenda 
Consti tucional 06, de 20 de fevereiro de 20195 (Reforma da 
Previdência), a qual tramita perante o Congresso Nacional e, 
certamente, sofrerá eventuais alterações até seu deslinde. Nesse 
grupo também são incluídos aqueles que ingressaram no serviço 
público no citado período e, sem solução de conti nuidade, 
passaram a integrar posteriormente a carreira do MPSP6.

Os integrantes da mencionada faixa de ingresso 
estão mais suscetí veis às incertezas do porvir7, pois não possuem 
paridade – direito garanti do apenas aos anteriores a 20048 –, 
nem estão no regime novo, ao qual já se ingressa com a ciência 
da limitação ao teto do RGPS.

5 “Modifi ca o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transi-
tórias, e dá  outras providências.”

6 Conforme o referido acórdão proferido no processo 2165511-31.2014.8.26.0000.
7 Considerando as PECs 287/2016 e 06/2019, além de eventuais futuras reformas da Previdência.
8 Cf. Emenda Consti tucional 41, de 19 de dezembro 2003.
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2. Aposentadoria voluntária – Regras atuais

Os ingressantes do período sob análise – 01/01/2004 
a 23/06/2014 – estão no Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) e possuem direito à aposentadoria voluntária (arti go 40, 
§ 1º, inciso III, da Consti tuição Federal), desde que cumpridos 10 
anos de efeti vo exercício no serviço público e 5 anos no cargo 
efeti vo em que se dará a aposentadoria, observadas também as 
seguintes condições:

a) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 
55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher, com proventos 
integrais9 ao tempo de contribuição; ou

b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

De acordo com as regras atuais, para aqueles que 
estão no referido regime e ainda não exerceram o direito de 
opção10, inexiste paridade, ou seja, os proventos de aposentadoria 
não acompanham eventual reajuste do subsídio dos Membros 
da ati va. Todavia, se preenchidos os requisitos do mencionado 

9 O termo “integral” aqui uti lizado não signifi ca paridade com o subsídio dos Membros da ati va, 
mas, sim, 100% do salário de contribuição (subsídio) – diferentemente do novo regime, em que 
o salário de contribuição é limitado ao teto do RGPS.

10 Cf. arti gos 40, § 16, da Consti tuição Federal e 126, § 16, da Consti tuição Estadual.
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arti go 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, aplica-se o regime de médias 
previsto no arti go 1º, caput, da Lei Federal 10.887, de 18 de junho 
de 2004 (grifos nossos), sobre 100% do salário de contribuição 
(subsídio):

“No cálculo dos proventos de 
aposentadoria dos servidores ti tulares de 
cargo efeti vo de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, incluídas suas autarquias 

e fundações, previsto no § 3º do art. 40 

da Consti tuição Federal e no art. 2º da 
Emenda Consti tucional no 41, de 19 de 
dezembro de 2003, será considerada a 
média aritméti ca simples das maiores 
remunerações, uti lizadas como base para 
as contribuições do servidor aos regimes 
de previdência a que esteve vinculado, 
correspondentes a 80% (oitenta por 
cento) de todo o período contributi vo 
desde a competência julho de 1994 ou 
desde a do início da contribuição, se 
posterior àquela competência.”

Vale dizer, os proventos da aposentadoria neste caso 
são calculados considerando-se a média aritméti ca simples das 
80% maiores remunerações – desprezam-se as 20% menores. 
Nos termos do § 1º do citado arti go 1º, as remunerações 
consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos têm seus 
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valores atualizados mês a mês, de acordo com a variação integral 
do índice fi xado para a atualização dos salários-de-contribuição 
considerados no cálculo dos benefí cios do RGPS11. E a base de 
cálculo dos proventos é a remuneração do servidor no cargo 
efeti vo (§ 2º), exceto, conforme salientado supra, para aqueles 
que optaram e puderam migrar para o novo regime, os quais 
estão sujeitos ao teto do RGPS. Porém, os proventos, calculados 
de acordo com o caput do mencionado arti go 1º, por ocasião 
de sua concessão, não podem exceder o subsídio daqueles que 
estão na ati va (§ 5º).

Exemplifi ca-se esse regramento com o seguinte 
quadro:

No esboço acima, para o cálculo dos proventos 
de aposentadoria, despreza-se a faixa que corresponda às 
20% menores remunerações. Em seguida, realiza-se a média 
aritméti ca simples das faixas restantes, que correspondem às 
80% maiores remunerações. (É necessário reiterar, por oportuno, 

11 O arti go 29-B da Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei 10.877, de 18 de 
junho de 2004, dispõe que o índice a ser aplicado é o INPC – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor: “Os salários-de-contribuição considerados no cálculo do valor do benefí cio serão 
corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor - INPC, calculado pela Fundação Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca – IBGE”.

Faixa temporal 1º a 6º anos

A B C D E

7º a 12º anos 13º a 18º anos 19º a 24º anos 25º a 30º anos

Salário de contribuição
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que os valores devem ser corrigidos mês a mês conforme o índice 
legal12, ex vi do arti go 1º, § 1º, da Lei Federal 10.887/2004.)

Em relação à aposentadoria voluntária proporcional 
(arti go 40, § 1º, inciso III, alínea “b”), os proventos são calculados 
da mesma forma, alterando-se, apenas, o valor fi nal conforme 
a proporção entre o número de contribuições realizadas e o 
número de contribuições necessárias para a aposentadoria 
voluntária prevista na alínea “a” do mesmo dispositi vo.

12 Já o arti go 1º da Lei Complementar Estadual 1.105, de 25 de março de 2010, determina que: 
“Os benefí cios de aposentadoria e pensão por morte, concedidos com fundamento no § 8º 
do arti go 40 da Consti tuição Federal, serão reajustados na mesma data uti lizada para fi ns de 
reajuste dos benefí cios do regime geral de previdência social, com base no Índice de Preços 
ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Insti tuto de Pesquisas Econômicas - FIPE.” Assim, 
quanto às faixas temporais de cada índice, aplicam-se à espécie as orientações constantes na 
Nota Explicati va 03/2014/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS, de 07 de abril de 2014.
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3. Aposentadoria voluntária – PEC 06/2019

A PEC 06/2019 visa a realizar a desconsti tucionalização 
do direito previdenciário13. Nessa esteira, pretende alterar os 
requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria voluntária, 
bem como modifi car a forma de cálculo dos respecti vos 
proventos. Com efeito, em seu arti go 3º, caput, § 1º e § 2º, a 
proposição em análise aduz o seguinte:

“Ressalvado o direito de opção à  
aposentadoria pelas normas estabelecidas 
na lei complementar a que se refere o § 1º 
do art. 40 da Consti tuição, o servidor público 
da Uniã o, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, incluídas suas enti dades 
autárquicas e suas fundações públicas, que 
tenha ingressado no serviço público em cargo 
efeti vo até  a data de promulgação desta 
Emenda à  Consti tuição poderá́ aposentar-
se voluntariamente quando preencher, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: I 
- cinquenta e seis anos de idade, se mulher, e 
sessenta e um anos de idade, se homem; II - 
trinta anos de contribuição, se mulher, e trinta 
e cinco anos de contribuição, se homem; III 
- vinte anos de efeti vo exercício no serviço 

13 É importante registrar que, durante o trâmite da PEC 06/2019 até sua aprovação ou rejeição, 
o texto inicial proposto certamente sofrerá diversas alterações.
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público; IV - cinco anos no cargo efeti vo em 
que se der a aposentadoria; e V - somatório 
da idade e do tempo de contribuição, 
incluídas as frações, equivalente a oitenta 
e seis pontos, se mulher, e noventa e seis 
pontos, se homem, observado o disposto nos 
§ 2º a § 4º. § 1º A parti r de 1º de janeiro de 
2022, a idade mínima a que se refere o inciso 
I do caput será́ elevada para cinquenta e sete 
anos de idade, se mulher, e sessenta e dois 
anos de idade, se homem. § 2º A parti r de 
1º de janeiro de 2020, a pontuação a que 
se refere o inciso V do caput será acrescida 
a cada ano de um ponto, até  ati ngir o limite 
de cem pontos, se mulher, e de cento e cinco 
pontos, se homem.”

Como se percebe da leitura desse dispositi vo, a PEC 
objeti va difi cultar a obtenção da aposentadoria voluntária. Com efeito, 
criam-se novas condições, bem como se majoram anti gos requisitos.

Ao fi nal do período esti pulado, a exigência para se 
obter a aposentadoria voluntária será completar 105 pontos 
para homens ou 100 pontos para mulheres (§ 2º). Os “pontos” 
são formados pela soma da idade do contribuinte com o tempo 
de contribuição14. Exemplo: servidora com 65 anos de idade 

14 Cf. § 4º: A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somató-
rio de pontos a que se referem o inciso V do caput e os § 2º e § 3º.
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precisará ter contribuído por 35 anos para completar a exigência 
realizada pelo mencionado § 2º.

Nos termos do § 3º desse arti go, ainda é facultada 
a edição de lei complementar, de iniciati va do Poder Executi vo 
federal, para estabelecer a forma como a pontuação referida 
acima (inciso V do caput) será ajustada após o término do 
período de majoração (§ 2º), quando o aumento na expectati va 
de sobrevida da população brasileira ati ngir os sessenta e cinco 
anos de idade.

E não é só: para se ati ngir 100% (benefí cio máximo), 
será necessário também contribuir por 40 anos, nos termos da 
exigência consignada no arti go 3º, § 7º, inciso II, da PEC 06/201915:

“Os proventos das aposentadorias 
concedidas nos termos do disposto 
neste arti go corresponderão [...] a 
sessenta por cento da média aritméti ca 
simples das remunerações e dos salários 
de contribuição correspondentes a 
cem por cento de todo o período 
contributi vo desde a competência julho 
de 1994 ou desde a competência do 
início da contribuição, se posterior àquela 
competência, acrescidos de dois por 

15 O inciso I desse dispositi vo refere-se àqueles que ingressaram antes de 2004.
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cento para cada ano de contribuição que 
exceder a vinte anos de contribuição, até  
o limite de cem por cento, para o servidor 
público não contemplado no inciso I.”

Além disso, alterou-se a base uti lizada para o 
cálculo dos proventos: atualmente, conforme aduzido no 
item 2, considera-se apenas o período referente a 80% das 
maiores contribuições; já a PEC 06/2019 uti liza todo o período 
contributi vo, inclusive aquele referente a 20% das menores 
contribuições – geralmente do início de carreira e, inclusive, 
de períodos contributi vos anteriores, a parti r de julho de 1994 
(técnico judiciário, advogado, estagiário etc.)

Nota-se, por fi m, que não há no texto da proposta a 
manutenção da aposentadoria voluntária proporcional, que era 
concedida por idade àqueles que preenchiam os requisitos do 
atual arti go 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da Consti tuição Federal.
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4. Aposentadorias por invalidez e compulsória – Regras atuais 
e PEC 06/2019

No regime atual (arti go 40, § 1º, incisos I e II, da 
Consti tuição Federal), também há direito: à aposentadoria 
por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em 
serviço, molésti a profi ssional ou doença grave, contagiosa 
ou incurável, com proventos integrais, na forma da lei (inciso 
I); e à aposentadoria compulsória, aos 75 anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, na forma da 
lei complementar (inciso II).

O cálculo dos proventos da aposentadoria por 
invalidez permanente, no presente regime, é realizado da 
seguinte forma: a) no caso de invalidez permanente comum, 
uti liza-se a mesma regra de cálculo prevista para a aposentadoria 
voluntária proporcional16; e b) no caso de invalidez permanente 
decorrente de acidente em serviço, molésti a profi ssional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável, uti liza-se a mesma regra 
de cálculo prevista para a aposentadoria voluntária da alínea “a” 
do arti go 40, § 1º, inciso III, da Consti tuição Federal17.

16 Item 2, página 13.
17 Item 2, páginas 10 a 13.



19

Regime previdenciário dos ingressantes do período de 1º de janeiro de 2004 a 23 de junho de 2014

E o cálculo dos proventos da aposentadoria 
compulsória é realizado da mesma forma da aposentadoria 
voluntária proporcional18.

A PEC 06/2019 almeja alterar esse quadro, 
introduzindo as seguintes disposições ao arti go 40 da Consti tuição 
Federal:

“§ 2º Os servidores públicos abrangidos 
pelo regime de previdência de que trata 
este arti go serão aposentados, observado 
o disposto na lei complementar a que se 
refere o § 1º: [...] II - por incapacidade 
permanente para o trabalho, no cargo 
em que esti ver investi do, quando 
insuscetí vel de readaptação, hipótese 
em que será obrigatória a realização de 
avaliações periódicas para verifi cação 
da conti nuidade das condições que 
ensejaram a concessão da aposentadoria; 
ou III - compulsoriamente, ao ati ngir 
a idade máxima prevista na nova lei 
complementar de que trata o § 1º.”

Nota-se, desse modo, que foi suprimida a hipótese 
de integralidade para a aposentadoria por invalidez permanente 

18 Item 2, página 13.
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decorrente de acidente em serviço, molésti a profi ssional ou 
doença grave, contagiosa ou incurável. Assim, a regra pretendida 
pela PEC 06/2019 para a aposentadoria por invalidez é a 
proporcionalidade, em qualquer situação. E, para a aposentadoria 
compulsória, permanece o regime de proporcionalidade, o qual 
– é importante frisar – ainda poderá ser regulamentado por 
futura lei complementar.
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5. Pensão por morte – Regime atual e PEC 06/2019

O arti go 2º, caput, inciso II, da Lei 10.884/2004 
dispõe que:

“Aos dependentes dos servidores ti tulares 
de cargo efeti vo e dos aposentados 
de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, falecidos a parti r da data de 
publicação desta Lei, será concedido o 
benefí cio de pensão por morte, que será 
igual [...] à totalidade da remuneração 
do servidor no cargo efeti vo na data 
anterior à do óbito, até o limite máximo 
estabelecido para os benefí cios do regime 
geral de previdência social, acrescida 
de 70% (setenta por cento) da parcela 
excedente a este limite, se o falecimento 
ocorrer quando o servidor ainda esti ver 
em ati vidade.”

Por consequência, a pensão por morte é calculada da 
seguinte forma: 100% do valor referente ao teto do RGPS, mais 
70% do valor que ultrapassar esse patamar.

Já a PEC 06/2019 busca modifi car drasti camente esse 
regime, trazendo a seguinte disposição quanto à pensão por 
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morte dos ingressantes de 01/01/2004 a 23/06/2014, em seu 
arti go 8º, § 1º, inciso II (grifos nossos):

“O valor da pensão por morte de que 
trata o caput será equivalente a uma 
cota familiar de cinquenta por cento e 
a cotas de dez pontos percentuais por 
dependente, até o limite de cem por 
cento, observados os seguintes critérios: 
[...] II - na hipótese de óbito de servidor 
público em ati vidade, as cotas serão 
calculadas sobre o valor dos proventos 
a que o servidor público teria direito 
se fosse aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito, exceto na 
hipótese de o óbito ter sido decorrente 
de acidente do trabalho, doença 
profi ssional ou do trabalho, situação 
em que corresponderão à totalidade da 
remuneração do servidor público no cargo 
efeti vo, observado o disposto no § 10 do 
art. 3º, e, em qualquer hipótese, o limite 
máximo estabelecido para os benefí cios 
do Regime Geral de Previdência Social, 
acrescido de setenta por cento da parcela 
excedente a esse limite; [...].”

Percebe-se, nessa toada, que a reforma visa a 
diminuir ainda mais o valor da pensão por morte. Com efeito, a 
proposta dispõe que o valor atual, que já é reduzido em 30% do 
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que ultrapassa o teto do RGPS, será dividido pela metade, com 
cotas de 10% por dependente, incidindo ainda sobre um valor 
que não representa o subsídio do falecido, mas, sim, o que ele 
teria direito se fosse aposentado por invalidez – proventos cujo 
cálculo é realizado proporcionalmente conforme o número de 
contribuições realizadas.

Em suma, o valor da pensão a ser percebida por um 
único dependente, caso a PEC seja aprovada nesses termos, 
cairá de forma drásti ca, pois além da referida redução de 30%, 
conforme já ocorre atualmente do que ultrapassa o teto do 
RGPS, ainda sofrerá dois severos decréscimos: cota familiar 
(50%) e proporcionalidade conforme as contribuições realizadas.

Consigna-se, por fi m, que o tempo de duração da 
pensão por morte e das cotas individuais por dependente até 
a perda da qualidade de dependente, o rol de dependentes, a 
sua qualifi cação e as condições necessárias para enquadramento 
serão aqueles estabelecidos para o RGPS, nos termos do disposto 
no inciso IV do referido arti go 8º, § 1º da PEC sob comento. E as 
pensões concedidas nos termos do disposto neste arti go serão 
reajustadas nos termos estabelecidos para o RGPS (§ 2º).
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6. Alíquota previdenciária – Regime atual e PEC 06/2019

No Estado de São Paulo, vigora a Lei Complementar 
Estadual 954, de 31 de dezembro de 2003, que dispõe o seguinte 
em seu arti go 1°, caput e § 1º:

“Arti go 1º - Os servidores inati vos e os 
pensionistas do Estado, os Militares 
reformados e os da reserva, bem como os 
servidores que recebem complementação 
de aposentadoria e pensão, incluídas 
suas autarquias e fundações, passam a 
contribuir, para o custeio do regime de 
que trata o arti go 40 da Consti tuição 
Federal, com a alíquota de 11% (onze 
por cento) sobre o valor dos proventos, 
das pensões, das aposentadorias, das 
vantagens pessoais e demais vantagens de 
qualquer natureza, excetuados o salário-
esposa e o salário-família. § 1º - Aplica-se 
o disposto neste arti go aos membros da 
Magistratura, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas do Estado. [...]”

Nesse senti do, a alíquota previdenciária aplicável aos 
Membros do MPSP é de 11% sobre o subsídio19, exceto àqueles 

19 Conforme determinação do arti go 149, § 1º, da Consti tuição Federal: “Os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios insti tuirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, 
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que estejam adstritos ao novo regime – ingresso após 23 de 
junho de 2014 –, para os quais a contribuição previdenciária 
incide somente até o teto do RGPS. Além desse valor, o Estado 
também contribui com 22%, conforme determina o arti go 32, 
parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 1.010, de 1º de 
junho de 200720.

A PEC 06/2019 busca, em seu arti go 15, alterar esse 
panorama para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios:

“Art. 15. Aplica-se imediatamente, 
em caráter provisório, aos servidores 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a alíquota estabelecida 
no caput do art. 14 para a União para 
contribuição ao respecti vo regime próprio 
de previdência social.”

E no caput do arti go 14, cuja remissão é realizada 
pelo dispositi vo subsequente, é consignado o montante de 14% 
(quatorze porcento)21.

em benefí cio destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será 
inferior à da contribuição dos servidores ti tulares de cargos efeti vos da União”.

20 “A contribuição previdenciária do Estado, a que se refere o caput do arti go 2º da Lei federal 
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, alterada pela Lei federal nº 10.887, de 18 de junho de 
2004, para os regimes próprios de previdência de que trata o arti go 2º desta lei complementar, 
corresponderá ao dobro do valor da contribuição do servidor ati vo.”

21 “Art. 14. Até que entre em vigor a lei que altere o plano de custeio do regime próprio de pre-
vidência social da União, a contribuição previdenciária ordinária do servidor público ati vo de 
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Além disso, nos termos do arti go 15, § 1º, da referida 
PEC, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão 180 
dias de prazo para adequar as alíquotas de contribuição devida 
por seus servidores ao respecti vo RPPS, podendo adotar o 
escalonamento e a progressividade de apuração das alíquotas 
previstas no referido arti go 14 da PEC 06/201922. Nesse dispositi vo 
também se exige a necessidade de observância ao inciso III do 

quaisquer de seus Poderes, incluídas suas enti dades autárquicas e suas fundações públicas, 
para a manutenção do regime próprio de previdência social, será de quatorze por cento, inci-
dentes sobre a base de contribuição estabelecida no art. 4º da Lei nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004.” (Grifos nossos.)

22 “Art. 14. [...] § 1o A alí quota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor 
da base de contribuiç ã o ou do benefí  cio recebido, de acordo com os seguintes parâ metros: I - 
até  um salá rio-mí nimo, reduç ã o de seis inteiros e cinco dé cimos pontospercentuais; II - acima 
de um salá rio-mí nimo até  R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduç ã o de cinco pontos percentuais; 
III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até  R$ 3.000,00 (trê s mil reais), reduç ã o de 
dois pontos percentuais; IV - de R$ 3.000,01 (trê s mil reais e um centavo) até  R$ 5.839,45 
(cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem reduç ã o ou acré s-
cimo; 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), acré scimo de meio ponto percentual; VI - de R$ 10.000,01 
(dez mil reais e um centavo) até  R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acré scimo de dois inteiros e 
cinco dé cimos pontos percentuais; VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até  R$ 
39.000,00 (trinta e nove mil reais), acré scimo de cinco pontos percentuais; e VIII - acima de 
R$ 39.000,01 (trinta e nove mil reais e um centavo), acré scimo de oito pontos percentuais. § 
2o A alí quota reduzida ou majorada, apurada nos termos do disposto no § 1o, será aplicada de 
forma progressiva sobre a base de contribuiç ã o do servidor pú blico. § 3o Os valores previstos 
no § 1o serã o reajustados, a parti r da data de promulgaç ã o desta Emenda à  Consti tuiç ã o, na 
mesma data e no mesmo í ndice em que se der o reajuste dos benefí  cios do Regime Geral 
de Previdê ncia Social, ressalvados aqueles vinculados ao salá rio-mí nimo, aos quais se aplica 
a legislaç ã o especí fi ca. § 4o A contribuiç ã o de que trata o caput, com a reduç ã o ou a majo-
raç ã o a que se refere o § 1o, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos 
Poderes da Uniã o, incluí das suas enti dades autá rquicas e suas fundaç õ es, incidentes sobre o 
valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensõ es que superem o limite má ximo 
estabelecido para os benefí  cios do Regime Geral de Previdê ncia Social, hipó tese em que será 
considerada a totalidade do valor do benefí  cio para fi ns de defi niç ã o das alí quotas aplicá veis.”



27

Regime previdenciário dos ingressantes do período de 1º de janeiro de 2004 a 23 de junho de 2014

§ 1º-A do arti go 14923 – parágrafo cuja inclusão é pretendia por 
essa PEC:

“[...] a contribuição insti tuída pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios não terá alíquota inferior à 
contribuição dos servidores da União, 
exceto se demonstrado que o respecti vo 
regime próprio de previdência social não 
possui defi cit atuarial a ser equacionado, 
hipótese em que a alíquota não poderá 
ser inferior às alíquotas aplicáveis ao 
Regime Geral de Previdência Social.”

Por fi m, decorrido o prazo estabelecido no 
mencionado arti go 15, § 1º (180 dias), sem a adequação das 
alíquotas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, 
a alíquota de 14% será defi niti vamente aplicada aos respecti vos 
servidores (§ 2º).

23 Novo parágrafo a ser incluído pela PEC 06/2019 ao arti go 149 da Consti tuição Federal: “§ 1º-A 
A contribuição ordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas 
observará os seguintes critérios: I - a contribuição poderá ter alíquotas progressivas ou 
escalonadas, de acordo com o valor da base de contribuição ou do benefício recebido; II - 
a contribuição incidirá, em relação aos aposentados e aos pensionistas, sobre o valor dos 
proventos de aposentadoria e de pensões que superem o limite máximo estabelecido para 
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e III - a contribuição instituída pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios não terá alíquota inferior à contribuição dos 
servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência 
social não possui defi cit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá 
ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.”
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Desse modo e em suma, a PEC sob comento aumenta 
a alíquota provisoriamente para 14% a todos os servidores do 
Estado, incluídos os Membros do MPSP. Se não houver disposição 
diferente em âmbito estadual, a referida alíquota é fi xada de 
modo permanente. Reitera-se, por fi m, que ainda poderão ser 
adotados o escalonamento e a progressividade de apuração 
das alíquotas previstas no arti go 14 da PEC, além de eventuais 
alíquotas extraordinárias. 
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7. Direito de opção – Migração ao novo regime

O direito de opção para migrar ao novo regime é 
garanti do expressamente em ambas as Consti tuições. O texto – 
idênti co – é previsto tanto na Consti tuição Federal, em seu arti go 
40, § 16, quanto na Consti tuição Estadual, em seu arti go 126, § 
16, in verbis (referências nossas):

“§ 16 - Somente mediante sua prévia e 
expressa opção, o disposto nos §§ 1424 e 
1525 poderá ser aplicado ao servidor que 
ti ver ingressado no serviço público até a 
data da publicação do ato de insti tuição 
do correspondente regime de previdência 
complementar.”

No âmbito da União, o referido direito de opção foi 
regulamentado pela Lei Federal 12.618, de 30 de abril de 2012, que, 
em seu arti go 3 º, § 1º, dispõe o seguinte (grifos e referência nossos):

24 “§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime 
de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, 
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime 
de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201.”

25 “§ 15 - O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será insti tuído por lei de 
iniciati va do respecti vo Poder Executi vo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, 
no que couber, por intermédio de enti dades fechadas de previdência complementar, de na-
tureza pública, que oferecerão aos respecti vos parti cipantes planos de benefí cios somente na 
modalidade de contribuição defi nida.”
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“É assegurado aos servidores e membros 
referidos no inciso II do caput deste 
arti go26 o direito a um benefí cio especial 
calculado com base nas contribuições 
recolhidas ao regime de previdência da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios de que trata o art. 
40 da Consti tuição Federal, observada a 

sistemáti ca estabelecida nos §§ 2º a 3º 
deste arti go e o direito à compensação 
fi nanceira de que trata o § 9º do art. 201 
da Consti tuição Federal, nos termos da lei.”

Aqueles que, na área federal, exercem o direito de 
opção e migram para o novo regime previdenciário possuem 
direito ao benefí cio especial, que funciona como uma forma de 
compensação pelas contribuições realizadas acima do teto do 
RGPS. Com efeito, o arti go 2º da referida lei colaciona a forma de 
cálculo desse benefí cio:

“O benefí cio especial será equivalente 
à diferença entre a média aritméti ca 
simples das maiores remunerações 
anteriores à data de mudança do regime, 
uti lizadas como base para as contribuições 

26 “[...] servidores e membros referidos no caput do art. 1º desta Lei que ti verem ingressado no 
serviço público: [...] até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência com-
plementar de que trata o art. 1º desta Lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo 
efeti vo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Consti tuição Federal.”
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do servidor ao regime de previdência da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, atualizadas pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado pela Fundação Insti tuto 
Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca (IBGE), 
ou outro índice que venha a substi tuí-lo, 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) 
de todo o período contributi vo desde a 
competência julho de 1994 ou desde a do 
início da contribuição, se posterior àquela 
competência, e o limite máximo a que 
se refere o caput deste arti go, na forma 
regulamentada pelo Poder Executi vo, 
multi plicada pelo fator de conversão.”27

27 “§ 3º O fator de conversão de que trata o § 2º deste arti go, cujo resultado é limitado ao máximo de 1 
(um), será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula: FC = Tc/Tt Onde: FC = fator de conver-
são; Tc = quanti dade de contribuições mensais efetuadas para o regime de previdência da União de 
que trata o art. 40 da Consti tuição Federal, efeti vamente pagas pelo servidor ti tular de cargo efeti vo 
da União ou por membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União 
até a data da opção; Tt = 455, quando servidor ti tular de cargo efeti vo da União ou membro do Poder 
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União, se homem, nos termos da alínea 
“a” do inciso III do art. 40 da Consti tuição Federal; Tt = 390, quando servidor ti tular de cargo efeti vo 
da União ou membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público da União, 
se mulher, ou professor de educação infanti l e do ensino fundamental, nos termos do § 5º do art. 
40 da Consti tuição Federal, se homem; Tt = 325, quando servidor ti tular de cargo efeti vo da União 
de professor de educação infanti l e do ensino fundamental, nos termos do § 5º do art. 40 da Cons-
ti tuição Federal, se mulher. § 4º O fator de conversão será ajustado pelo órgão competente para 
a concessão do benefício quando, nos termos das respectivas leis complementares, o tempo 
de contribuição exigido para concessão da aposentadoria de servidor com deficiência, ou que 
exerça atividade de risco, ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, for inferior ao Tt de que trata o § 3º.”
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O benefí cio especial, de acordo com o § 5º do citado 
dispositi vo, será pago pelo órgão competente da União, por ocasião 
da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez, ou pensão 
por morte pelo regime próprio de previdência da União, de que trata 
o arti go 40 da Consti tuição Federal, enquanto perdurar o benefí cio 
pago por esse regime, inclusive junto com a grati fi cação natalina. O 
benefí cio calculado será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao 
benefí cio de aposentadoria ou pensão manti do pelo RGPS (§ 6º).

Conferiu-se o prazo de 2 anos para exercer o direito 
de opção, irrevogável e irretratável, contados a parti r do início da 
vigência do regime de previdência complementar (§ 7º). Ademais, 
não é devida pela União e por suas autarquias e fundações públicas 
qualquer contraparti da referente ao valor dos descontos já 
efetuados sobre a base de contribuição acima do RGPS (§ 8º).

Já no Estado de São Paulo, a legislação correlata não 
regulamentou o referido direito de opção nem criou benefí cio 
semelhante ao existente na área federal (benefí cio especial). Com 
efeito, a Lei Estadual 11.653, de 22 de dezembro de 2011, apenas 
insti tuiu o regime de previdência complementar no âmbito local, 
deixando de normati zar expressamente a forma como seria 
realizada a migração para o novo regime.

Essa omissão legislati va ocasiona graves prejuízos 
àqueles que desejam migrar de regime, pois estes possuem 
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o direito de opção sem a exata forma para exercê-lo. Por 
consequência, cada órgão público dotado de autonomia decide 
conforme seu entendimento, havendo casos de deferimento – sem 
contraparti da e sem benefí cio especial28 – e de indeferimento29.

Nesse cenário, urge haver uma solução para essa 
omissão legislati va no Estado de São Paulo, com a fi nalidade 
de garanti r o exercício do direito previsto no arti go 40, § 16, da 
Consti tuição Federal e no arti go 126, § 16, da Consti tuição Estadual.

Vislumbram-se os seguintes caminhos, entre outros 
eventualmente possíveis, para solucionar a omissão legislati va 
mencionada acima: consensual e administrati va, junto ao Governo 
Estadual; judicial, por meio de ação coleti va30; legislati va, por 
meio de emenda à PEC 06/2019. Em todas as alternati vas, faz-se 
necessário sopesar eventuais riscos, para se evitar a ocorrência 
de danos ainda maiores do que os já existentes, garanti ndo 
segurança àqueles que desejam migrar.

E a Associação Paulista do Ministério Público (APMP), 
em conjunto com outras enti dades, trabalha em todas as frentes 
para a solução dessa celeuma. A fi nalidade é permiti r, àqueles 

28 Protocolado 138.679/2017, do MPSP.
29 Procedimento Sema 17/2012 – volume 4, do Tribunal de Justi ça do Estado de São Paulo.
30 Existem diversas decisões favoráveis tanto em 1ª quanto em 2ª Instância: p. ex., processos 
1061396-06.2017.8.26.0053 e 1041990-33.2016.8.26.0053.
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que desejarem, o exercício do direito de opção para migrar ao 
novo regime, com direito ao benefí cio especial ou semelhante 
e à contraparti da do Estado em caso de adesão à previdência 
complementar.
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APOSENTADORIA
REGRA ATUAL

POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

POR IDADE

POR INVALIDEZ

PEC 06/2019 (texto da proposta inicial)

Requisitos (art. 40, § 1º, III, a, CF):
- 60 anos (H) ou 55 anos (M);
- 10 anos de serviço público, 5 anos no 
cargo;
- tempo de contribuição de 35 anos (H) ou 
30 anos (M).

Forma de cálculo:
- média salarial, desprezado o período 
 referente às 20% menores contribuições.

Requisitos (art. 40, § 1º e § 2º, CF e art. 12, 
PEC) – delega à lei complementar a disposição 
sobre idade mínima e tempo de contribuição, e, 
até que a LC seja editada, a aposentadoria será 
 concedida aos:
- 65 anos (H) ou 62 (M);
- 25 anos de tempo de contribuição (H ou M).

Forma de cálculo (art. 2931 , PEC 6/19):
- média salarial, considerado todo o período 
 contributivo (100%).

Requisitos (art. 40, § 1º, III, b, CF):
- 65 anos (H) e 60 anos (M);
- 10 anos de serviço público, 5 anos no 
 cargo.

Forma de cálculo:
- proporcional ao tempo de  contribuição 
– 1/35 (H) ou 1/30 (M) por ano de 
 contribuição da média salarial, 
 desprezado o período  referente às 20% 
menores contribuições.

Comum:
- proporcional ao tempo de  contribuição 
– 1/35 (H) ou 1/30 (M) por ano de 
 contribuição da média salarial, 
 desprezado o período  referente às 20% 
menores contribuições.

Decorrente de acidente em serviço, 
 moléstia profi ssional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável:
- média salarial, desprezado o período 
 referente às 20% menores contribuições.

Não prevê expressamente a aposentadoria por 
 idade.

Não faz distinção entre invalidez comum e 
 invalidez decorrente de acidente em serviço, 
 moléstia  profi ssional ou doença grave,  contagiosa 
ou  incurável.

Assim, para qualquer invalidez:

- proporcional ao tempo de contribuição – 1/35 
(H) ou 1/30 (M) por ano de contribuição da média 
 salarial, considerado todo o período contributivo 
(100%).

31 “Cálculo da média aritméti ca simples – Art. 29. Até que entre em vigor a nova lei complementar 
a que se refere o § 1º do art. 201 da Consti tuição, para fi ns de cálculo dos benefí cios do Regime 
Geral de Previdência Social, será uti lizada a média aritméti ca simples dos salários de contribui-
ção e das remunerações, uti lizados como base para contribuições aos regimes de previdência 36 
social de que tratam os art. 40 e art. 201 da Consti tuição e para as pensões decorrentes das ati vi-
dades militares de que tratam os art. 42 e art. 142 da Consti tuição, atualizados monetariamente, 
correspondentes a cem por cento de todo o período contributi vo desde a competência julho 
de 1994 ou desde a competência do início da contribuição, se posterior àquela competência, 
respeitado o limite máximo do salário de contribuição.”

8. Quadros sinóti cos
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ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA

REGRA ATUAL PEC 06/2019 (texto da proposta inicial)

11% (onze porcento) – Art. 1º, caput e § 1º, da LC 
954, de 31 de dezembro de 2003.

14% (quatorze porcento) – Art. 15 da PEC,  podendo 
adotar o  escalonamento e a  progressividade de apura-
ção das alíquotas  previstas no artigo 14 da PEC, além 
de eventuais alíquotas extraordinárias.

PENSÃO POR MORTE

REGRA ATUAL PEC 06/2019 (texto da proposta inicial)

100% até o teto do RGPS, mais 70% do que 
 ultrapassar. 

Cota familiar de 50% mais 10% por dependente,  sobre 
o valor do valor que o servidor receberia caso  fosse 
 aposentado por invalidez (proporcional).


