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Reflexos da Reforma da Previdência

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
• AUMENTO NA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
 Anterioridade nonagesimal: em vigor a partir de março/2020
 Portaria 2963, de 4/2/2020
 Ingresso após RPC ou opção: 11% até o teto do RGPS + contribuição Funpresp, se tiver aderido
Faixas Antigas

Alíquota

Faixas Corrigidas

Até um salário
mínimo

7,50%

Até R$ 1.045,00

Até R$ 2.000,00

9%

De R$ 2.000,01 a
R$ 3.000,00
De R$ 3.000,01 a
R$ 5.839,45
De R$ 5.839,46 a
R$ 10.000,00
De R$ 10.000,01 a
R$ 20.000,00
De R$ 20.000,01 a
R$ 39.000,00
Acima de
R$ 39.000,00

12,00%
14%
14,50%
17%
19,00%
22%

De R$ 1.045,01 a
R$ 2.089,60
De R$ 2.089,61 a
R$ 3.134,40
De R$ 3.134,41 a
R$ 6.101,06
De R$ 6.101,07 a
R$ 10.448,00
De R$ 10.448,01 a
R$ 20.896,00
De R$ 20.896,01 a
R$ 40.747,20
Acima de
R$ 40.747,20

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
• APOSENTADOS E PENSIONISTAS
 Contribuição sobre o que excede o teto, inclusive para os portadores de doenças incapacitantes, nas
mesmas alíquotas dos ativos

• POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA BASE DAS CONTRIBUIÇÕES EM CASO DE DÉFICIT
 Proventos e pensões superiores a um salário mínimo

• POSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ALÍQUOTA EXTRAORDINÁRIA
 Ativos, aposentados e pensionistas
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APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
• REVOGAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS 41/2003 E 47/2005
• REGRAS DE TRANSIÇÃO MAIS RIGOROSAS COM AUMENTO DA IDADE MÍNIMA
 INTEGRALIDADE - Art. 4º, § 6º, I - Ingresso até 31/12/2003 – 62(M) e 65(H) (30/35 contribuição; 20
anos de serviço público, 5 no cargo)
 INTEGRALIDADE - Art. 20, § 2º, I – Ingresso até 31/12/2003 - 57/30 (M)e 60/35(H) (20 anos de
serviço público, 5 no cargo + pedágio)

• PROVENTOS PELA MÉDIA: MUDANÇA NA FORMA DE CÁLCULO
 100% das contribuições e não mais 80% das maiores contribuições – redução do resultado final
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APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
• INGRESSO APÓS 31/12/2003 E ATÉ 13/11/2019 – SEM INTEGRALIDADE – art. 4º
 Idade mínima 56 (M) e 61 (H)

 30 anos de contribuição (M) e 35 (H)
 20 anos de efetivo exercício no serviço público

 5 anos no cargo
 Sistema de pontos (idade + tempo de contribuição): 86 (M) e 96 (H). A partir de 2020, acréscimo de 1 pt a cada
ano, até chegar a 100 (M) e 105 (H)
 Aumento da idade mínima a partir de 2022: 57(M) e 62(H)

 Proventos: 60% da média aritmética simples dos salários de contribuição, considerado 100% do período
contributivo desde jul/94, ou desde o início da contribuição, acrescidos de 2% para cada ano que exceder a 20
anos de contribuição, até o limite de 100% (40 anos de contribuição)
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APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
• INGRESSO APÓS 13/11/2019 – ART. 10 (REGRA PROVISÓRIA)
 65 anos (H) ou 62 anos (M)

 25 anos de contribuição
 10 anos de efetivo exercício no serviço público

 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
Proventos (art. 26, § 2º, II)
 60% da média aritmética simples dos salários de contribuição, considerado 100% do período contributivo desde
jul/94, ou desde o início da contribuição, acrescidos de 2% para cada ano que exceder a 20 anos de contribuição,
até o limite de 100%
 Não inferiores ao salário mínimo nem superiores ao teto do RGPS

 Reajuste nos mesmos termos fixados para o RGPS
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APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
• REGRA PROVISÓRIA (ATÉ APROVAÇÃO DE LEI FEDERAL) – art. 10 c/c art. 26, § 2º
 Não há regra de transição
PROVENTOS:
 60% da média, acrescido de 2% para cada ano que exceder a 20 anos de contribuição, até o limite de
100%, limitado ao teto do RGPS
 Incapacidade resultante de acidente do trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho
 100% da média, limitado ao teto do RGPS
 Retirada das doenças graves.
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APOSENTADORIA ESPECIAL - PCD
• REGRA TEMPORÁRIA
 Pessoa com deficiência
 Requisitos:

 Proventos – Critérios de cálculo da LC 142:

 10 anos de efetivo exercício no serviço público

 Grau de deficiência:

 5 anos no cargo

 100% da média.

 Idade e grau de deficiência:

 Por idade:

 25 anos de contribuição (H), 20 anos (M), deficiência grave.
 29 anos de contribuição (H), 24 anos (M), deficiência moderada.
 33 anos de contribuição (H), 28 anos (M), deficiência leve.

 Por idade: 60 anos de idade (H), 55 (M), independentemente do grau
de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de
15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual
período.

 70% + 1% por ano de contribuição até o máximo de 30%.
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PENSÃO POR MORTE
 COMO ERA
 Pensão corresponde à totalidade dos proventos até o teto do RGPS, acrescida de 70% do valor excedente (instituidor aposentado) ou
pensão corresponde à totalidade da remuneração do servidor (instituidor em atividade), até o teto do RGPS, acrescida de 70% do
valor excedente ao teto.
 COMO FICOU (autorização para alterações por lei) – art. 23
 Cota familiar de 50% + cotas de 10% por dependente (até o limite de 100%), calculadas:
o Sobre o valor da aposentadoria recebida pelo instituidor ou

o Sobre o valor a que teria direito o instituidor se, na data do óbito, fosse aposentado por incapacidade permanente
o Cotas não reversíveis. Não há novo rateio, exceto se remanescerem 5 ou mais beneficiários.

 Dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental grave
o 100% da aposentadoria recebida pelo instituidor ou a que teria direito, se aposentado por incapacidade permanente, até o teto do
RGPS ou
o cota de 50% + 10% por dependente, até o limite de 100% para o valor que supera o teto do RGPS.
o Benefício será recalculado quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência
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ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS
 Nos casos de acumulação autorizada, opção pelo recebimento integral do benefício mais vantajoso e parcela
do outro benefício:
 60% quando o valor estiver entre 1 e 2 salários mínimos.
 40% do valor que exceder a 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos.

 20% do valor que exceder a 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos.
 10% do valor que exceder a 4 salários mínimos

 Exemplo: Salário mínimo R$ 1.000,00. Segundo benefício de R$ 5.000,00. Valor a ser recebido: R$ 1.900,00

 Direito adquirido: Não se aplica para quem adquirir o direito de acumular antes da entrada da EC. (Já tem
pensão e direito de aposentar) Lei poderá estabelecer outras vedações, regras e condições para a
acumulação
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AÇÕES CONTRA A EC 103/2019
• TEMAS
 Aumento abusivo das alíquotas e da base de cálculo da contribuição
 Direito adquirido às regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005
 Anulação de aposentadorias com contagem recíproca entre o RGPS e RPSS
 Aumento da contribuição para aposentados com doenças incapacitantes
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AÇÕES CONTRA A EC 103/2019
• AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE
 ADI 6254 (ANADEP) – Contribuição extraordinária, alíquotas progressivas, revogação das regras de transição, nulidade das
aposentadorias concedidas com contagem recíproca
 ADI 6255 (FRENTAS: AMB, CONAMP, ANPT, ANAMATRA E ANPR) – Aumento das alíquotas, confisco e irredutibilidade
 ADI 6256 (FRENTAS: AMB, CONAMP, ANPT, ANAMATRA E ANPR) – Nulidade das aposentadorias concedidas com
contagem recíproca
 ADI 6271 (ANFIP) – Aumento das alíquotas, caráter confiscatório, violação à capacidade contributiva, ofensa à isonomia
por tratamento desigual entre contribuintes com situações equivalentes.
 ADI 6258 (AJUFE) – Alíquotas progressivas, possibilidade de ampliação da base de contribuição e de contribuições
extraordinárias.
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AÇÕES CONTRA A EC 103/2019
• AÇÕES COLETIVAS
 Direito adquirido às regras de transição – Processo nº 1003976-78.2020.4.01.3800
 Duplo Teto (Aposentados com doença incapacitante)
 Majoração das Alíquotas
 Nulidade das aposentadorias. Contagem recíproca.

INFORMES
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Informes

INFORMES SOBRE AÇÕES COLETIVAS
• AÇÕES COLETIVAS
 Incorporação de Quintos – RE 638115. Parcial procedência dos EDs, com efeitos infringentes. Modulação dos
efeitos. Absorção por reajustes futuros.
 14,23%. Sentença de improcedência revertida no TRF1. EDs da União pendentes.
 TEMA 1061 STF – “A concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos
federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37.”
 PUIL 60 – Art. 6º da Lei 13.317/2016 – Não houve análise

Informes

INFORMES SOBRE PARCELA OPÇÃO
• ART. 193 DA LEI 8.112/90 - ACÓRDÃO 2076/2005 – Plenário TCU
 Implementação do tempo de exercício de cargo/função, ainda que sem os requisitos de aposentadoria,
ate a revogação do art. 193 (18/01/1995)

 MUDANÇA DE ENTENDIMENTO – ACÓRDÃO 1599/2019 TCU
 Art. 40, § 2º da CF (redação da EC 20/98)

 Proposta de Modulação dos efeitos (Acórdão 2988/2018): criação de vantagem pessoal com absorção
pelos reajustes específicos concedidos às carreiras
 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – art. 23 e art. 24. Regime de transição (introduzidos
pela Lei 13.655/2018)

Obrigada!!
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