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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

Art. 157. O RPPS concederá somente os benefícios de aposentadoria e de pensão 
por morte. 

§ 1º Durante os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e por 
maternidade, a remuneração dos segurados será paga diretamente pelo ente 
federativo e não correrá à conta do RPPS. 

§ 2º Caso a legislação do ente federativo preveja o pagamento de salário-família e 
do auxílio reclusão aos dependentes dos segurados ou beneficiários de baixa renda, 
o custeio desses benefícios não poderá ser realizado com recursos previdenciários
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Limitação dos valores dos benefícios com a instituição do RPC 

Art. 158. Os entes federativos deverão instituir, por lei de iniciativa do respectivo 
Poder Executivo, Regime de Previdência Complementar - RPC para os servidores 
públicos ocupantes de cargo efetivo e filiados ao RPPS. 

§ 1º O RPC terá vigência a partir da autorização do convênio de adesão ao plano de 
benefício da entidade de previdência complementar pelo órgão fiscalizador de que 
trata a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.

§ 2º O RPC oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição 
definida e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência 
complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Limitação dos valores dos benefícios com a instituição do RPC 

§ 3º Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios e entidades abertas de previdência complementar, na forma dos §§ 
4º e 5º do art. 202 da CF, somente entidades fechadas de previdência 
complementar poderão efetivar o RPC a que se refere o caput.
 
§ 4º Para os segurados do RPPS que ingressarem após a vigência do RPC será 
observado o limite máximo dos benefícios do RGPS para o valor das aposentadorias 
e das pensões por morte do regime próprio. 

§ 5º Deverão ser comprovadas pelos entes federativos: I - a instituição do RPC, por 
meio de lei, independentemente de os segurados do RPPS não possuírem 
remuneração acima do limite máximo estabelecido para os benefícios do 
RGPS; 
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Limitação dos valores dos benefícios com a instituição do RPC 

e II - a vigência do RPC, na forma do § 1º, caso tenha havido ingresso, após a 
instituição desse regime, de segurados do RPPS com remuneração acima do limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

§ 6º O segurado do RPPS que tiver ingressado no serviço público em cargo efetivo 
até o início da vigência do RPC poderá, conforme legislação do ente federativo e 
mediante sua prévia e expressa opção, sujeitar-se ao limite máximo estabelecido 
para os benefícios do RGPS e aderir ao regime de que trata este artigo. 

§ 7º O pagamento de complementação de aposentadorias e de pensões por 
morte, caso previsto na lei do ente federativo como incentivo para a opção de 
que trata o § 6º, não terá natureza previdenciária e não correrá à conta do 
RPPS.
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

Art. 159. Na concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios do RPPS da União 
e dos entes federativos que adotarem as mesmas regras estabelecidas para os 
servidores federais pela Emenda Constitucional n° 103, de 2019, serão observados 
os requisitos e critérios definidos no Anexo I. 

§ 1º A adoção, na legislação do ente federativo, das mesmas regras estabelecidas 
para os servidores federais, ou a disciplina de regras específicas para a concessão 
de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, conforme previsto nos incisos I 
e III do § 1º e nos §§ 3º a 5º, 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal depende do 
referendo integral, em lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, das 
revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da 
Emenda Constitucional nº 103, de 2019, conforme art. 36, II dessa Emenda
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

§ 2º Aplicam-se às aposentadorias dos segurados dos RPPS dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e às pensões concedidas, as normas 
constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da EC n° 
103, de 2019, inclusive os arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887/2004, devendo ser 
observado o disposto no Anexo II. 

Art. 160. Na concessão de aposentadoria especial aos segurados do RPPS da 
União, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, 
físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, na forma 
do § 4º-C do art. 40 da CF, bem como na concessão desse benefício aos segurados 
dos RPPS dos entes federativos que adotarem, em sua legislação, as normas que 
constam dos arts. 10 e 21 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aplicar-se-á o 
disposto no Anexo III.
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

Art. 161. Até que entre em vigor lei complementar do respectivo ente federativo que 
discipline o § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal, a concessão de aposentadoria 
especial aos segurados dos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, observará, no que couber, as regras do 
RGPS sobre aposentadoria especial de que trata o inciso III do § 4º do art. 40 da 
Constituição Federal, na redação em vigor em 12 de novembro de 2019, em 
consonância com a Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal e as 
disposições contidas no Anexo IV.
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

Art. 162. Na concessão das aposentadorias dos segurados do RPPS da União com 
deficiência, ou dos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que 
adotaram as mesmas regras para os servidores federais, bem como dos segurados 
com deficiência desses entes, quando amparados por ordem concedida em 
mandado de injunção, a serem concedidas na forma da Lei Complementar nº 142, 
de 8 de maio de 2013, será observado o disposto no Anexo V, enquanto esses 
entes não promoverem alteração na legislação, nos termos do § 4º-A do art. 40 da 
Constituição Federal. 
Parágrafo único. É vedada a concessão de aposentadoria especial para o segurado 
com deficiência dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios não amparado por 
ordem concedida em mandado de injunção, até que lei complementar do ente 
federativo discipline a matéria nos termos do § 4º-A do art. 40 da Constituição 
Federal
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

Art. 164. Desde que promovido o referendo integral das revogações previstas na 
alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional nº 
103, de 2019, conforme art. 36, II dessa Emenda, os requisitos e critérios para a 
concessão, cálculo e reajustamento das aposentadorias e da pensão por morte 
previstas no art. 40 da Constituição Federal serão estabelecidos pelo ente federativo 
com amparo em parâmetros técnico-atuariais que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial de que trata esse artigo em sua redação vigente dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019, bem como observarão as seguintes prescrições nele 
expressas:
I - as idades mínimas para aposentadoria deverão ser definidas mediante emenda 
às Constituições ou Leis Orgânicas;
II - deverão ser estabelecidos em lei complementar do ente federativo:



11

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

a) o tempo de contribuição e os demais requisitos de concessão de aposentadoria;  

b) o tempo mínimo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio, observado o disposto no § 1º, para que os  
cargos de professor tenham idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às 
idades dos demais segurados do RPPS; 

III - deverão ser estabelecidos em lei complementar do ente federativo idade e 
tempo de contribuição diferenciados exclusivamente para aposentadoria dos 
segurados:
 

a) com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada 
por equipe multiprofissional e interdisciplinar; 
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

b) na União, nos Estados e no DF, o agente penitenciário, socioeducativo ou de 
policial civil, de policial penal, de policial legislativo federal da Câmara e do Senado, 
de policial federal, de policial rodoviário federal e de policial ferroviário federal; e 

c) 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; e 

IV - deverão ser disciplinadas por lei ordinária do ente federativo regras para: 
a) concessão de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, no 
cargo em que estiver investido o segurado, quando insuscetível de readaptação, 
hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para 
verificação da incapacidade; 
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

b) cálculo de proventos de aposentadoria e de atualização monetária de sua base 
de cálculo, bem como cálculo da pensão por morte, assegurado o reajustamento 
desses benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.
§ 2º O tempo em que o segurado estiver em exercício de mandato eletivo ou cedido 
a órgão da administração direta ou indireta, do mesmo ou de outro ente federativo, 
com ou sem ônus para o cessionário, ou afastado do país por cessão ou 
licenciamento, não será considerado TC diferenciado para aposentadoria nas 
hipóteses de que tratam:
I – para aposentadoria do policial, por não se tratar de tempo de exercício em cargo 
de natureza estritamente policial; e 
II – aposentadoria especial, se as atividades no período não forem exercidas com 
efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação desses agentes



14

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

§ 4º São vedados: I - o estabelecimento de idade de aposentadoria compulsória 
diversa da prevista na Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015; II - a 
edição de lei que estabeleça regras gerais ou de transição com adoção de requisitos 
ou critérios diferenciados entre os seus segurados para concessão de benefícios 
pelo RPPS, ressalvada a redução de idade e tempo de contribuição para os 
beneficiários de aposentadoria de que tratam a alínea "b" do inciso II e o inciso III do 
caput; III - a dispensa de cumprimento dos requisitos de idade e tempo de 
contribuição mínimos para concessão de aposentadoria voluntária; IV - a previsão 
de proventos de aposentadoria inferiores ao valor do salário mínimo ou superiores 
ao limite máximo estabelecido para o RGPS, observado o disposto no art. 158 desta 
Portaria e
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

§ 3º Na disciplina da pensão por morte, deverá ser: 

I - estabelecido o tempo de duração do benefício e das cotas individuais por 
dependente até a perda dessa qualidade, a regra de divisão, o rol de 
dependentes, sua qualificação e as condições necessárias para 
enquadramento; 

II - observada a garantia de benefício não inferior ao valor do salário mínimo, 
ao menos quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo 
dependente; e 
III - tratada de forma diferenciada, no mínimo, a hipótese de morte dos 
policiais, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

§ 4º São vedados: 

I - o estabelecimento de idade de aposentadoria compulsória diversa da prevista na 
Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015 (75 anos); 

II - a edição de lei que estabeleça regras gerais ou de transição com adoção de 
requisitos ou critérios diferenciados entre os seus segurados para concessão de 
benefícios pelo RPPS, ressalvada a redução de idade e tempo de contribuição para 
os beneficiários de aposentadoria de professores e policiais; 

III - a dispensa de cumprimento dos requisitos de idade e tempo de contribuição 
mínimos para concessão de aposentadoria voluntária; 



17

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Normas aplicáveis aos benefícios

IV - a previsão de proventos de aposentadoria inferiores ao valor do salário mínimo 
ou superiores ao limite máximo estabelecido para o RGPS, observado o disposto no 
art. 158 desta Portaria nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal; e 

V - a disciplina, pelos municípios, da aposentadoria de guarda municipal
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PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO
EC 103 - 2019

Art. 39. ..........................................................................................................

.............................................................................

§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 
exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo 
efetivo."
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Art. 37. ...

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que 
trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. 
......................
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição 
decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral 
de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o 
referido tempo de contribuição. EC 103/2019

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores 
públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja 
decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista 
em lei que extinga regime próprio de previdência social.“ EC 103/2019

Teto Remuneratório – Constituição Federal
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, 
quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o 
disposto no inciso XI:                          
a) a de dois cargos de professor;                       
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;              
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas;                     
 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público; 

Acumulação Cargo Público– Constituição Federal
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Art. 37.......
 § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria 
decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, 
emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma 
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados 
em lei de livre nomeação e exoneração.
Art. 40 .....
§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, 
aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de 
benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência 
Social. Emenda Constitucional nº 103/2019 

Acumulação Cargo Público– Constituição Federal
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Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se 
aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a 
publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por 
concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas 
previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de 
uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da 
Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que 
trata o § 11 deste mesmo artigo.
Nas situações jurídicas em que a CF autoriza a acumulação de 
cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à 
remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que 
recebido.
[RE 612.975 e RE 602.043, rel. min. Marco Aurélio, j. 27-4-2017, 
P, DJE de 8-9-2017, tema 377 e tema 384.]

Acumulação Cargo Público– Constituição Federal
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Art. 37. ...

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que 
trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. 
......................
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição 
decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral 
de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o 
referido tempo de contribuição. EC 103/2019

§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores 
públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja 
decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista 
em lei que extinga regime próprio de previdência social.“ EC 103/2019

Teto Remuneratório – Constituição Federal
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Regras de acumulação de benefícios

Art. 165. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por 
cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social. 

§ 1º Excetua-se da vedação do caput as pensões por morte do mesmo segurado 
instituidor no âmbito do mesmo regime de previdência social, decorrentes do 
exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37, XVI da Constituição Federal.
 
§ 2º Será admitida, nos termos do § 3º, a acumulação de: 
I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do RPPS com 
pensão por morte concedida em outro RPPS ou no RGPS, e pensão por morte 
deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do RGPS com pensão por morte 
deixada no âmbito do RPPS;
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Regras de acumulação de benefícios

II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do RGPS com 
pensões por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 
142 da Constituição Federal; 

III - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do RPPS com 
pensões por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 
142 da Constituição Federal; 

IV - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do RGPS 
com aposentadoria concedida por RPPS ou RGPS; V - pensão por morte deixada 
por cônjuge ou companheiro no âmbito do RPPS com aposentadoria concedida por 
RPPS ou RGPS;
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Regras de acumulação de benefícios

VI - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do RPPS ou 
do RGPS com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que 
tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; 

VII - pensões por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 
42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do 
RGPS; e 

VIII - pensões por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 
42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito de RPPS



27

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Regras de acumulação de benefícios

§ 3º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 2º, 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 - 100% (cem por cento) do valor da parcela de até 1 SM; 

II - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 SM até 2 SM; 

III - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 SM até 3 SM; 

IV - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 SM até 4 SM; e 

V - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários mínimo.
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Regras de acumulação de benefícios

Exemplo: Laura, viúva de Antonio, tem uma aposentadoria de R$ 7.000,00, e duas pensões  
deixadas por Antonio (aposentado como administrador e professor universitário federal) nos 
valores de R$ 7.000,00 e R$ 6.000,00 respectivamente.
Em razão do art. 24 da EC 103/2019, terá que escolher a mais vantajosa para receber integral e 
ter reduções nas pensões deixadas pelo cônjuge:
Aposentadoria: R$ 7.000,00
Pensão administrador: 100 % de 1.200,00 (salário mínimo), 60% entre 1 SM e 2 SM , 40 % entre 
2 SM e 3 SM, 20% entre 3 SM e 4 SM e 10% no que exceder a 4 SM, ficando então: 1.200,00 + 
720,00 + 480,00 + 240,00 + 220,00 totalizando R$ 2.860,00 . Desta forma, o valor foi reduzido de 
R$ 7.000,00 (100% RPGS) para R$ 2.860,00. 
Pensão professor: 100 % de 1.200,00 (salário mínimo), 60% entre 1 SM e 2 SM , 40 % entre 2 
SM e 3 SM, 20% entre 3 SM e 4 SM e 10% no que exceder a 4 SM, ficando então: 1.200,00 + 
720,00 + 480,00 + 240,00 + 120,00 totalizando R$ 2.760,00. Desta forma, o valor foi reduzido de 
R$ 6.000,00 para R$ 2.760,00
Antes da EC 103 receberia R$ 20.000,00, se o falecimento ocorreu depois da EC 103 irá receber  
R$ 12.620,00
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Regras de acumulação de benefícios

§ 4º O escalonamento de que trata o § 3º: 

I - não se aplica às pensões por morte deixadas pelo mesmo cônjuge ou 
companheiro decorrentes de cargos acumuláveis no âmbito do mesmo RPPS, 
exceto quando as pensões forem acumuladas com aposentadoria de qualquer 
regime previdenciário; e 

II - poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de 
alteração de algum dos benefícios.

§ 5º Quando houver mais de um dependente, a redução de que trata o § 3º, 
considerará o valor da cota parte recebido pelo beneficiário que se enquadrar nas 
situações previstas no § 2º
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Regras de acumulação de benefícios

§ 6º As restrições previstas neste artigo: 

I - se aplicam ainda que os entes não tenham efetuado reforma na legislação do 
RPPS de seus servidores e continuem a aplicar as normas constitucionais e 
infraconstitucionais anteriores à data de publicação da Emenda Constitucional nº 
103, de 2019; 

II - não serão aplicadas se o direito a todos os benefícios, acumuláveis nos termos 
da Constituição Federal, houver sido adquirido antes de 13 de novembro de 2019, 
ainda que venham a ser concedidos após essa data; 

III - representam condições para a efetiva percepção mensal de valores, a serem 
aferidas a cada pagamento, e não critério de cálculo e divisão de benefício; e
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
Regras de acumulação de benefícios

IV - não alteram o critério legal e original de reajustamento ou revisão do benefício 
que deverá ser aplicado sobre o valor integral para posterior recálculo do valor a ser 
pago em cada competência a cada beneficiário. 

§ 7º Aplicam-se as regras de que tratam os §§ 2º e 3º se o direito à acumulação 
ocorrer a partir de 13 de novembro de 2019, hipótese em que todos os 
benefícios deverão ser considerados para definição do mais vantajoso para 
efeito da redução de que trata o § 3º, ainda que concedidos anteriormente a 
essa data. 

§ 8º A parte do benefício a ser percebida, decorrente da aplicação das faixas de que 
tratam os incisos do § 3º, deverá ser recalculada por ocasião do reajuste do valor do 
salário mínimo nacional
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Regra Geral

§1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver 
investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória 
a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das 
condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do 
respectivo ente federativo;
....
III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 
aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante 
emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de 
contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do 
respectivo ente federativo.
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§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a 
que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido 
para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 
16.

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

§4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de 
benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 
4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.
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Regra Geral

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade 
e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, 
previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar.
§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade 
e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente 
penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 
IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 
144.
§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo 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.
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§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) 
anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde 
que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e 
no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime 
próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a 
acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência 
Social.
§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda 
formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos 
termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese 
de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício 
ou em razão da função.
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Regra Geral

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em 
caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado 
para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o 
tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.

§12 Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de 
previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime 
Geral de Previdência Social.
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Regra Geral – Vigente - União

Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime 
próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste 
artigo.
§ 1º Os servidores públicos federais serão aposentados:
I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) 62 anos de idade, se mulher, e 65  anos de idade, se homem; e
b) 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos 
de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for 
concedida a aposentadoria;
II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiverem 
investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a 
realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições 
que ensejaram a concessão da aposentadoria; ou
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Regra Geral – Vigente - União

§ 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de 
contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos 
§§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, 
observados os seguintes requisitos:

I - o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da 
Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do 
art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da 
Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou 
socioeducativo, aos 55 anos de idade, com 30  anos de contribuição e 25  anos 
de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos;
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II - o servidor público federal 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, aos 60 anos de idade, com 25 anos de efetiva exposição e 
contribuição, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo 
efetivo em que for concedida a aposentadoria;

III - o titular do cargo federal de professor, aos 60  anos de idade, se homem, 
aos 57 anos, se mulher, com 25 anos de contribuição exclusivamente em 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 
(cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para 
ambos os sexos.
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Regra Geral – Vigente - União

§ 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto 
neste artigo serão apurados na forma da lei.
§ 5º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 da CF, o 
servidor federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria 
voluntária nos termos do disposto neste artigo e que optar por permanecer em 
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria 
compulsória.
§ 6º A pensão por morte devida aos dependentes do policial civil da União 
decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função será 
vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do 
cargo.
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Regra Geral – Vigente – Estados e Municípios

§ 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.



42

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – EC 103/2019 
Cálculo Benefício – Regra Geral - Vigente

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de 
previdência social da União e do RGPS, será utilizada a média aritmética simples 
dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para 
contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de 
Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades 
militares de que tratam os arts. 42 e 142 da CF, atualizados monetariamente, 
correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho 
de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário 
de contribuição do RGPS para os segurados desse regime e para o servidor 
que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de 
previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos 
termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da CF.
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Cálculo Benefício – Regra Geral - Vigente

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média 
aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2  
pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20  
anos de contribuição nos casos:
I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 
18;
Art. 4º - Transição Servidor; Art. 15, 16 e 18 – Transição RGPS
II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste 
artigo;
Art. 10 – Regra Geral Servidor, ressalvado acidente trabalho e compulsória 
(favorável)
III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do RGPS, 
ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e
IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.
Aposentadoria especial  - tempo excedente a partir de 15 anos
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IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.
Aposentadoria especial  - tempo excedente a partir de 15 anos

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) 
da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º:
I - no caso do inciso II do § 2º do art. 20; (Regra Transição Servidor)
II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer 
de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.
§ 4º O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1º do art. 10 
corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 anos, limitado 
a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do § 2º deste artigo, 
ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria 
voluntária que resulte em situação mais favorável. (Servidor compulsória)
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§ 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que 
exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que 
tratam a alínea "a" do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as 
mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social. (Especial 15 anos e 
mulheres RGPS)

§ 6º Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do 
valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, 
vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o 
acréscimo a que se referem os §§ 2º e 5º, para a averbação em outro regime 
previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de 
que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal. (exclusão maior média)



46

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – EC 103/2019 
Regra de Transição - Servidor

Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em 
cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional 
poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos:

I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de 
idade, se homem, observado o disposto no § 1º;
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de 
contribuição, se homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e



47

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – EC 103/2019 
Regra de Transição - Servidor

V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, 
equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem, observado o 
disposto nos §§ 2º e 3º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I 
do caput será de 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem. 

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do 
caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 
(cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do 
somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2º.
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§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de 
que tratam os incisos I e II do caput serão:

I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos 
de idade, se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de 
contribuição, se homem; e

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de 
idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022.



49

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – EC 103/2019 
Regra de Transição - Servidor

§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do 
caput para as pessoas a que se refere o § 4º, incluídas as frações, será de 81 
(oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos 
quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada 
ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 
(cem) pontos, se homem.



50

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – EC 103/2019 
Simulação Art. 4º EC 103/2019 – No caso da mulher a soma da idade e Tempo 

de Contribuição chega até 100
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§ 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste 
artigo corresponderão:

I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se 
der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º, para o servidor público que 
tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 
e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, 
desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de 
professor de que trata o § 4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 
60 (sessenta) anos de idade, se homem; (integralidade)
II - ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não contemplado no 
inciso I.
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§ 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste 
artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição 
Federal e serão reajustados:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 6º; ou 
(paridade)

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na 
hipótese prevista no inciso II do § 6º.
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§ 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste 
artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição 
Federal e serão reajustados:

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 
dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 6º; ou 
(paridade)

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na 
hipótese prevista no inciso II do § 6º.
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Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime 
Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a 
data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se 
voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de 
idade, se homem;
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de 
contribuição, se homem;
III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço 
público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
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IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data 
de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo 
mínimo de contribuição referido no inciso II. (pedágio dobrado)

§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo 
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de 
idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.
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§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo 
corresponderá:
I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo 
efetivo até 31/12/2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 
da CF, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º; e (integralidade)
II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do RGPS, ao 
valor apurado na forma da lei.
§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não 
será inferior ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da CF e será reajustado:
I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º; 
(paridade)
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II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na 
hipótese prevista no inciso II do § 2º.

§ 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.
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CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
Lei 8.112/90 com redação Lei 13.135/2015

 VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do 
art. 217: 
 
 a) o decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 
18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido 
iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor; 
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Lei 8.112/90 com redação Lei 13.135/2015

 VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do 
art. 217: 
 b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do 
pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18  contribuições 
mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável: 
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;  
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de 
idade; 
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL nº 103/2019

 Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime 
Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a 
uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou 
servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos 
percentuais por dependente, até o máximo de 100%.

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não 
serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da 
pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou 
superior a 5 (cinco).
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 § 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, 
mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente 
a:
I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor 
ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na 
data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social; e

II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 
(dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por 
cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social.
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 § 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, 
mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente 
a:
I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor 
ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na 
data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social; e

II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 
(dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por 
cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social.
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 § 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data 
de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma 
da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o regime próprio de 
previdência social da União.

§ 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.
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 Exemplo: Moreira, servidor público há 15 anos, faleceu após sofrer um AVC, deixando dois 
filhos menores de 21 anos de idade e a esposa. Sabendo que sua média remuneratória era 
de R$ 7.000,00, qual o valor da pensão por morte deixada por Moreira? 
Resposta: Como Moreira tinha apenas 15 anos de contribuição, sobre sua média aplica-se 
60% para encontrar o valor da aposentadoria por invalidez que ele teria direito, resultando 
em R$ 4.200,00 (7.000 x 60%). Sobre este valor, ele deixará 80% para seus dependentes 
(50% + 30%, três dependentes), resultando no valor de R$ 3.360,00 (80% x 4.200).  
Cada um de dependentes receberá uma cota de R$ 1.120,00, mas, quando o primeiro 
perder a qualidade de dependente, a sua cota será extinta e os outros dois dividirão a 
pensão no valor R$ 2.940,00 (70% x 4.200), cada um com uma cota de R$ 1.470,00 (2.940 / 
2), ou seja, foi reduzido os 10% relativos ao dependente que teve a cota extinta. 
Se Moreira tivesse falecido antes da reforma, o valor da pensão seria R$ 7.000,00 (100% 
até o teto RGPS). Cada um receberia R$ 2.333,33 e quando um perdesse a qualidade, os 
dois outros receberiam R$ 3.500,00.



 


