
 REFORMA DA PREVIDÊNCIA: 

 COMO É HOJE; 

 TEXTO ORIGINAL DA PEC; 

 TEXTO SUBSTITUTIVO. 



COMO É HOJE: 

APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO – 

RGPS 

30 anos mulher/35 anos homem 
 

Sem idade mínima. 



COMO É HOJE: 

CÁLCULO 

BENEFICIO – RGPS 

PBC: 80% do TC decorrido 
desde 1994 ou da data da 
primeira contribuição, 
correspondente às 
contribuições mais 
elevadas. 
Fator Previdenciário. 

Fórmula 85/95: 100% da 
média. 



COMO É HOJE: 

APOSENTADORIA 

POR IDADE – 

RGPS 

60 anos mulher/65 anos 
homem de idade mínima. 
 

15 anos de contribuição 
(mínimo). 

Cálculo do Benefício: 
70%+1% a.a contribuição. 30 
anos para 100% da média. 







COMO É HOJE: 

REGRA DE 

TRANSIÇÃO 

RGPS  ATC 

(aposentadoria por 

tempo de 

contribuição) 

EC 20: 
aposentadoria proporcional aos 
48 M/53 H de idade com 25 M/ 
30 H anos de contribuição + 
40% pedágio. 

Benefício: 70% + 5% a.a. 



COMO É HOJE: 

REGRA DE 

TRANSIÇÃO RGPS – 

APOSENTADORIA 

POR IDADE 

60 M e 65 H de idade. 
15 anos de contribuição. 

Benefício: 70% + 5% a.a. 







NOVA PROPOSTA DO GOVERNO: 
 Pedágio na regra de transição: 

 A regra de transição prevê, entretanto, “pedágio” de 30% sobre o tempo que 
faltará para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35 anos, se homem. A 
nova proposta acabará com a aposentadoria por tempo de contribuição após a 
regra de transição. 

 Por exemplo, uma mulher de 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, 
precisa hoje de mais 5 anos para se aposentar. Se aprovada a reforma, deverá 
pagar um pedágio de 30% sobre os 5 anos restantes, ou seja, terá que trabalhar 
por mais 6 anos e 6 meses. Com isso, irá se aposentar aos 56 anos e meio, 
quando atingir 31,5 anos de contribuição. 

  



NOVA PROPOSTA DO GOVERNO: 
 Regra de transição para aposentadoria por idade: 

 A regra do pedágio, no entanto, só será aplicada nos casos em que for mais vantajosa. Para os 
trabalhadores com pouco tempo de contribuição, bastará cumprir a nova idade mínima: 62 anos para 
mulheres e 65 anos para homens. Pela regra atual, a idade mínima exigida é de 60 anos para 
mulheres e 65 anos para homens. 

 O novo texto também prevê uma regra de transição para aposentadoria por idade, porém mais curta. 
Para os homens, porém, nada muda. Já para as mulheres, a idade mínima subiria para 61 anos em 
2021 e para 62 anos a partir de 2022. Funcionaria assim: 

 Hoje, a idade mínima é de 60 anos (mulher) e 65 (homem) + 15 anos de contribuição 

 A partir de 2020 = 61 anos (mulher) e 65 (homem) + 15 anos de contribuição 

 A partir de 2022 = 62 anos (mulher) e 65 (homem) + 15 anos de contribuição 

 Por exemplo, a mulher que já tiver 15 anos de contribuição e completar 60 anos até o último dia 2019 
vai poder se aposentar com 60 anos. Se ela só completar os 60 anos em 2020, terá que trabalhar até 
os 61 anos (que será a idade mínima naquele ano). 

  



NOVA PROPOSTA DO GOVERNO: 
 Valor do benefício: 

 Quem se aposentar com 15 anos de trabalho vai receber um benefício parcial, 
de apenas 60% da média de todas as suas contribuições. O valor da 
aposentadoria aumenta com mais anos de contribuição. Só terá direito à 
aposentadoria integral (benefício de 100% da média de todas as contribuições, 
sem descontos) quem completar 40 anos de contribuição. 

 Por exemplo, um homem com 55 anos de idade e 33 anos de contribuição 
precisaria pela regra atual de mais 2 anos de contribuição para se aposentar. 
Para receber o benefício integral, pela regra atual, ele teria que trabalhar até os 
60,5 anos. Com a nova regra proposta, este homem terá que trabalhar mais 7 
meses para conseguir a aposentadoria e, para receber o benefício integral teria 
que contribuir até os 62 anos. 

  



SIMULAÇÕES: 
 TRABALHADOR DO SETOR PRIVADO 

 Exemplo 1 

 Mulher, 45 anos 

 Tempo atual de contribuição: 20 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 55 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 59 anos (média 70%) 

  

  



SIMULAÇÕES: 
 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 55 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 65 anos 

 Exemplo 2 

 Homem, 53 anos 

 Tempo atual de contribuição: 20 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 65 anos 

  



SIMULAÇÕES: 
 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 65 anos (média 70%) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 65 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 73 anos 

 Exemplo 3 

 Mulher, 47 anos 

 Tempo atual de contribuição: 27 anos 
  



SIMULAÇÕES: 
 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 50 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 62 anos (média 70%) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual?  
52,5 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta?  
62 anos 

  



SIMULAÇÕES: 
 Exemplo 4 

 Homem, 57 anos 

 Tempo atual de contribuição: 30 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 62 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 63 anos (média 70%) 

  



SIMULAÇÕES: 
 Como faltam 5 anos para completar os 35 anos de contribuição, é necessário 
aplicar o pedágio de 30%. Assim, terá que ter 36 anos e 06 meses de tempo de 
contribuição. Quando completar o pedágio, a idade exigida no ano de 2023 será 
de 57 anos, que ele já terá cumprido, pois estará com 63 anos de idade. 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 62 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 67 anos (média 70%) 

  



SIMULAÇÕES: 
 Exemplo 5 

 Mulher, 52 anos 

 Tempo atual de contribuição: 7 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 60 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 62 anos (média 70%) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 75 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 85 anos 

  



SIMULAÇÕES: 
 Considerando o pouco tempo de contribuição atualmente, este caso não compensa esperar a 
integralidade. Caso opte por se aposentar ao completar os requisitos mínimos, terá direito a um 
percentual de 62% da média, considerando que terá 17 anos de tempo de contribuição. 

 Exemplo 6 

 Homem, 58 anos 

 Tempo atual de contribuição: 10 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 65 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 65 anos (média 70%) 

  



SIMULAÇÕES: 
 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 78 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 88 anos 

 A busca pela integralidade nesse caso é inviável, tanto pela regra 
atual como pela proposta de reforma. Caso opte por se aposentar 
pelos requisitos mínimos, o percentual aplicado será de 60% da 
média com 15 anos de contribuição. 

  



SIMULAÇÕES: 
 Exemplo 7 

 Homem, 55 anos 

 Tempo atual de contribuição: 33 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 57 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 57 anos e 7 meses (média 70%) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 60,5 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 62 anos (média 70%) 

  



SIMULAÇÕES: 
 Exemplo 8 

 mulher, 50 anos 

 Tempo atual de contribuição: 25 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 55 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 56,5 anos (média 70%) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 60 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 65 anos 



SIMULAÇÕES: 
 Exemplo 8 

 mulher, 50 anos 

 Tempo atual de contribuição: 25 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 55 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 56,5 anos (média 70%) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 60 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 65 anos 

  



SIMULAÇÕES: 
 Exemplo 9 

 Homem, 63 anos 

 Tempo atual de contribuição: 15 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 65 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 65 anos (média 70%) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 83 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 88 anos 

  



SIMULAÇÕES: 
 Exemplo 10 

 Mulher, 58 anos 

 Tempo atual de contribuição: 15 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 60 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 61 anos (média 70%) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 73 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 83 anos 



COMO É HOJE: 

APOSENTADORIA 

RURAL 

55 M ou 60 H de idade. 
15 anos de atividade rural. 

Contribuição sobre produção 
comercializada – Sem valor 
mínimo. 

Benefício: SM ou média do 
salário de contribuição. 





COMO É HOJE: 

APOSENTADORIA 

POR Tempo de 

Contribuição – 

SERVIDOR 

30 anos mulher/35 anos 
homem. 
idade mínima: 55 anos 
Mulher. 60 anos homem. 

5 anos no cargo. 

10 anos de serviço público. 



COMO É HOJE: 

APOSENTADORIA 

POR IDADE – 

SERVIDOR 

60 anos mulher/65 anos 
homem 
10 anos de contribuição 
no Serviço Público) 
(mínimo). 

Benefício: proporcional 
ao Tempo de 
Contribuição – 80% 
(média). 



COMO É HOJE: 

CÁLCULO 

BENEFICIO – 

SERVIDOR 

EC 41/2003 – ATÉ A 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 

PBC: 80% do TC decorrido 
desde 1994 ou da data da 
primeira contribuição, 
correspondente às 
contribuições mais elevadas. 
Fator Previdenciário. 

Fórmula 85/95: 100% da 
média. 



COMO É HOJE: 

REGIME 

COMPLEMENTAR 

Facultativo para o ente público. 
Complementação acima do 
RGPS – média 80%. 

Entidade fechada de 
previdência complementar. 

Natureza pública. 







COMO É HOJE: 

REGRA DE 

TRANSIÇÃO 

SERVIDOR/RPPS 

EC 47: 
aposentadoria integral com 
paridade. 

Redução da idade mínima na 
proporção do tempo de 
contribuição em anos maior 
que 30 M 35 H (60M/65H) 







SIMULAÇÕES: 
 SERVIDOR PÚBLICO: 

 Pela nova proposta, a idade mínima da regra de transição para servidores será mais rígida, partindo 
de 55 anos para mulheres e de 60 anos para homens. Para garantir o benefício integral (média 100%) 
também será necessário tempo mínimo de contribuição de 40 anos. 

 Pela regra atual é assegurada aposentadoria integral para o servidor que até 20/02/2004 
implementou os seguintes requisitos: 

 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 

 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, 

 60 anos idade (homem) ou 55 anos de idade (mulher), 

 além de 35 anos contribuição homem e 30 anos de contribuição para mulher. 

 Vejamos algumas simulações: 

  



SIMULAÇÕES: 
 Exemplo 1 

 Mulher, 45 anos 

 Tempo atual de contribuição: 20 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 55 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 62 anos  (média 70%) 

  



SIMULAÇÕES: 
 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual?  

 55 anos (média) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta?  

 65 anos (atingirá 40 anos de contribuição – 100% da média) 

 Exemplo 2 

 Homem, 53 anos 

 Tempo atual de contribuição: 20 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 68 anos 

  



SIMULAÇÕES: 
 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 65 anos (média 70%) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 68 anos (85/95) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta?  

 73 anos (média 100%) 

 Exemplo 3 

 Mulher, 47 anos 

 Tempo atual de contribuição: 27 anos (começou a trabalhar aos 20 anos) 

  



SIMULAÇÕES: 
 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 55 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 62 anos (100% porque terá 42 anos de contribuição) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 55 anos (porém, pela média) (não entra na regra de transição) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 62 anos (vai ter 42 anos de contribuição) 

  



SIMULAÇÕES: 
 Exemplo 4 

 Homem, 57 anos 

 Tempo atual de contribuição: 30 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 62 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 65 anos 

  



SIMULAÇÕES: 
 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 62 anos 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 67 anos 

 Exemplo 5 

 Mulher, 52 anos 

 Tempo atual de contribuição: 7 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

  



SIMULAÇÕES: 
 75 anos (compulsória) 

 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 70 anos (média 70%) 

 Neste caso, embora implementado 62 anos de idade em 2027, a servidora, nesta 
data, só terá 17 anos de contribuição, sendo que a regra exige 25. Portanto, só 
implementará 25 anos de contribuição em 2035. 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 75 anos (compulsória – proporcional ao tempo de serviço)  



SIMULAÇÕES: 
 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 75 anos (compulsória) (média) 

 Exemplo 6 

 Homem, 58 anos 

 Tempo atual de contribuição: 10 anos 

 Quando pode se aposentar pela regra atual? 

 75 anos (compulsória – proporcional ao tempo de serviço) 

  



SIMULAÇÕES: 
 Quando pode se aposentar pela regra proposta? 

 73 anos 

 Neste caso, embora implementado 65 anos de idade em 2024, o servidor, nesta data, só 
terá 17 anos de contribuição, sendo que a regra exige 25. Portanto, só implementará 25 
anos de contribuição em 2032, quando já terá completado 73 anos de idade. 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela regra atual? 

 75 anos (proporcional ao TC) 

 Quando se aposenta com o benefício integral pela nova proposta? 

 75 anos (média) 

  



COMO É HOJE: 

 

APOSENTADORIA 

ESPECIAL 

 

Aos 15, 20 ou 25 anos de 
contribuição. 
Sem idade mínima. 

Exposição a agentes 
nocivos. 

Pessoa com deficiência. 

Benefício: 100% média. 





COMO É HOJE: 

APOSENTADORIA 

MAGISTÉRIO – 

RGPS 

Aos 25 M ou 35 H anos de 
contribuição. 
Sem idade mínima. 

Benefício: 100% (média). 



COMO É HOJE: 

APOSENTADORIA 

MAGISTÉRIO – 

SERVIDOR 

Aos 25 M ou 30 H anos de 
contribuição. 

50 ou 55 anos de idade 
mínima. 

Benefício: Integralidade 



COMO É HOJE: 

APOSENTADORIA 

POLICIAL 

Aos 25 M ou 30 H anos de 
contribuição. 
15 M ou 20 H anos em 
cargo policial. 

Integralidade 





COMO É HOJE: 

PENSÃO POR MORTE 

RGPS 

Igual ao valor da 
aposentadoria. 
Valor mínimo: 1 SM. 

Reversibilidade da cota para 
dependentes. 

Acumulável com aposentadoria. 



COMO É HOJE: 

PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR Até o teto do RGPS: igual ao valor da aposentadoria. 

Valor mínimo: 1 SM. 

Parcela acima do teto do RGPS: 70% . 

Reversibilidade da cota para dependentes. 

Acumulável com aposentadoria. 

PENSÃO POR MORTE – 

SERVIDOR (RPPS) 

Até o teto do RGPS: igual ao valor 
da aposentadoria. 
Valor mínimo: 1 SM. 

100% até o teto - Parcela acima do 
teto do RGPS: 70% . 

Reversibilidade da cota para 
dependentes. 

Acumulável com aposentadoria. 





CÁLCULOS – APOSENTADORIA X PENSÃO 
 70% da média das remunerações (salários de contribuição) 

 + 

 1,5 % para cada ano que ultrapassar os 25 anos 

 2,0 % para cada ano que ultrapassar os 30 anos 

 2,5 % para cada ano que ultrapassar os 35 anos 

 Até o limite de 100% 

  



CÁLCULOS – APOSENTADORIA X PENSÃO 

Período contributivo Salário de contribuição 

Do 1º ao 7º R$ 1.000,00 

Do 8º ao 14º R$ 1.500,00 

Do 15º ao 21º R$ 2.000,00 

Do 22º ao 28º R$ 2.500,00 

Do 29º ao 35º R$ 3.000,00 



CÁLCULOS – APOSENTADORIA X PENSÃO 
  



CÁLCULOS – APOSENTADORIA X PENSÃO 



CÁLCULOS – APOSENTADORIA X PENSÃO 
  



CÁLCULOS – APOSENTADORIA X PENSÃO 
R$ 2.000,00 (média das contribuições) x 87,5%= 

R$ 1.750,00 

 

Pensão: R$ 1.750,00 x 50% = R$ 785,00 

Cotas 10% (para cada dependente): R$ 175,00 

TOTAL (cônjuge + 1 filho)= R$ 1.135,00 

Exclui cotas dos beneficiários 

 



CÁLCULOS – APOSENTADORIA X PENSÃO 
Pensão = R$ 1.135,00 

Exclui cota do beneficiário  

R$ 1.135,00 – 175,00 = R$ 960,00 

PENSIONISTA – atividade – cumula pensão com aposentadoria 

PENSIONISTA – aposenta – R$ 960,00 (benefício) 

CUMULA ATÉ DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS 

QUEM RECEBER BENEFÍCIO ACIMA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO 
IRÁ CUMULAR 

CUMULAÇÃO DE PENSÕES – TRABALHADOR DA SAÚDE E PROFESSOR 

 



MINIRREFORMA DA PREVIDÊNCIA/2014: 
 A Medida Provisória nº 664, de 30/12/2014, promoveu uma verdadeira minirreforma da 
Previdência Social, alterando a Lei nº 8.213/91 (que dispõe sobre o plano de benefícios da 
previdência social do trabalhador) e a Lei nº 8.112/90 (que dispõe sobre o regime jurídico 
funcional do servidor público federal), provocando significativas mudanças no benefício de 
pensão por morte tanto no Regime Geral de Previdência Social do Trabalhador (RGPS) como 
no Regime Próprio de Previdência Social do Servidor Público Federal (RPPS). 

 Essa Medida Provisória passou a exigir, para a concessão da pensão por morte em ambos os 
regimes previdenciários, período mínimo de carência (24 contribuições mensais); tempo 
mínimo de casamento ou início de união estável (2 anos) e estabeleceu um tratamento 
diferenciado em relação ao tempo de duração da pensão em razão da idade do cônjuge ou 
companheiro (a) e de sua expectativa de sobrevida obtida a partir da Tábua Completa de 
Mortalidade construída pelo IBGE. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/159465111/medida-provisoria-664-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jur%C3%ADdico-dos-servidores-publicos-civis-da-uni%C3%A3o-lei-8112-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jur%C3%ADdico-dos-servidores-publicos-civis-da-uni%C3%A3o-lei-8112-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jur%C3%ADdico-dos-servidores-publicos-civis-da-uni%C3%A3o-lei-8112-90


MINIRREFORMA DA PREVIDÊNCIA/2014: 
 1) Período de carência. 

 Antes da MP 664/14 não era exigida qualquer carência para a concessão do 
benefício de pensão por morte do servidor público federal, de modo que 
bastava o simples provimento no cargo público efetivo, ainda que sem 
recolhimento de qualquer contribuição, para que os seus dependentes 
pudessem usufruir do benefício. 

 Todavia, com o advento da MP, o período de carência passou a ser exigido em 
razão do novo parágrafo único do art. 215 da Lei 8.112, em face do qual 
a concessão do benefício estará sujeita à carência de 24 (vinte e quatro) 
contribuições mensais, ressalvada, entretanto, a morte por acidente do 
trabalho, doença profissional ou do trabalho. 

  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/159465111/medida-provisoria-664-14
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/32449886/par%C3%A1grafo-1-artigo-215-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/32449886/par%C3%A1grafo-1-artigo-215-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/32449886/par%C3%A1grafo-1-artigo-215-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10979678/artigo-215-da-lei-n-8112-de-11-de-dezembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jur%C3%ADdico-dos-servidores-publicos-civis-da-uni%C3%A3o-lei-8112-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jur%C3%ADdico-dos-servidores-publicos-civis-da-uni%C3%A3o-lei-8112-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97937/regime-jur%C3%ADdico-dos-servidores-publicos-civis-da-uni%C3%A3o-lei-8112-90


MINIRREFORMA DA PREVIDÊNCIA/2014: 
 2) Tempo mínimo de casamento ou início de união estável. 

 Outra novidade trazida pela MP 664/14 é a exigência de tempo mínimo de 
casamento ou início de união estável, antes inexistente - há pelo menos 2 (dois) 
anos da data do óbito do segurado. 

 Todavia, não será exigido esse tempo mínimo de 2 anos de casamento ou início 
de união estável nos casos em que: 

 Segurado que falece em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez; 

 Nos casos de morte por acidente do trabalho ou doença profissional ou do 
trabalho. 

  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/159465111/medida-provisoria-664-14


MINIRREFORMA DA PREVIDÊNCIA/2014: 
 3) Tempo de duração da pensão por morte. 

 Antes da MP 664/14 a pensão por morte devida ao cônjuge ou companheiro (a) do 
servidor era necessariamente vitalícia; somente a pensão por morte devida aos filhos 
ou enteados era temporária (até 21 anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durasse a 
invalidez). 

 Com a MP, a pensão por morte devida ao cônjuge ou companheiro (a) do servidor não 
será mais necessariamente vitalícia, uma vez que, por força do novo § 3º, inciso I, do 
art. 217 da Lei 8.112/90, o tempo de duração da pensão por morte será calculado de 
acordo com a expectativa de sobrevida do beneficiário na data do óbito do servidor, 
obtida a partir da Tábua Completa de Mortalidade – ambos os sexos – construída pelo 
IBGE, vigente no momento do óbito do servidor, conforme tabela abaixo: 
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MINIRREFORMA DA PREVIDÊNCIA/2014: 
 Expectativa de vida igual ou superior à 55 anos = 3 anos de 
recebimento; 

 Expectativa de vida entre 50 e 55 anos = 6 anos de recebimento; 

 Expectativa de vida entre 45 e 50 anos = 9 anos de recebimento; 

 Expectativa de vida entre 40 e 45 anos = 12 anos de recebimento; 

 Expectativa de vida entre 35 e 40 anos = 15 anos de recebimento; 

 Expectativa de vida entre inferior à 35 anos = recebimento vitalício. 



MINIRREFORMA DA PREVIDÊNCIA/2014: 
 Menor de 21 anos – 3 anos de duração; 

 Entre 21 e 26 anos – 6 anos de duração; 

 Entre 27 e 29 anos – 10 anos de duração; 

 Entre 30 e 40 anos – 15 anos de duração; 

 Entre 41 e 43 anos – 20 anos de duração; 

 Acima de 44 anos – vitalícia. 



MINIRREFORMA DA PREVIDÊNCIA/2014: 
 4) Habilitação de vários beneficiários. 

 Antes da MP 664/14, havia uma distinção entre os beneficiários da pensão vitalícia e os da pensão temporária, de 
modo que, ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor (50%) caberia ao titular ou 
titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade (50%) rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão 
temporária. 

 Sucede, porém, que a MP 664/14 acabou com essa distinção entre os beneficiários da pensão vitalícia e os da 
pensão temporária e alterou a forma de habilitação do benefício de pensão, que passa a ser um só, sem a 
distinção entre pensão vitalícia e temporária. 

 Assim, diante do novo art. 218 da Lei 8.112/90, ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão (por exemplo, a 
companheira e dois filhos), o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados (no 
exemplo acima, ficaria 1/3 para cada). 

 E em face do novo art. 223 da Lei 8.112/90, ocorrendo a morte ou a perda da qualidade de beneficiário (por 
exemplo, o filho atingiu 21 anos de idade), a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. 

 INCONSTITUCIONALIDADE????? 
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COMO É HOJE: 

BENEFICIO 

ASSISTENCIAL (BPC) 

LOAS 

65 anos idoso carente. 
Pessoa com deficiência. 

Renda familiar sem inclusão de 
benefícios prev. ou assist. 
(decisão STF). 

Benefício: 1 SM. 







MEDIDA PROVISÓRIA 805/2017: 
 Pela MP, a contribuição previdenciária do RPPS passaria de 11% para 14% para aqueles que 
recebem salários acima de R$ 5 mil. Quem ganhasse acima desse valor teria uma nova 
tributação, mas somente em referência ao valor que ultrapassar o limite estipulado. Assim, se o 
servidor ganha R$ 6 mil, a nova tributação incidirá apenas sobre R$ 1 mil. 

 A MP também postergou os reajustes concedidos pelo Governo  

 No dia 18/12, o STF suspendeu a tramitação da referida medida provisória na ADI 5809 movida 
pelo PSOL: 

 Liminar deferida em parte 

 "(...) Isso posto, com fundamento nas razões acima expendidas, defiro em parte a cautelar, ad 
referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para suspender a eficácia dos arts. 1° ao 
34 e 40, I e II, da Medida Provisória 805/2017. Pelas mesmas razões, determino a suspensão da 
eficácia do art. 4°, I e II, § 3° e art. 5°, todos da Lei 10.887/2004, com a redação que lhe foi dada 
pela MP 805/2007. (...)" 

  



CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS : 
  

 .PERMANECE 

 .EXTINGUE A ISENÇÃO EM DOBRO DA CONTRIBUIÇÃO DO 
SERVIDOR COM DOENÇA INCAPACITANTE SOBRE A PARCELA 
QUE EXCEDA O TETO (R$ 5.531,31 x 2) 

 . LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA PODERÁ AUMENTAR O VALOR DA 
CONTRIBUIÇÃO 



MAJORAÇÃO AUTOMÁTICA DA IDADE:  
   

  * Outra inovação trazida na PEC 287 é a majoração 
automática (legislação), de pelo menos um ano na idade 
mínima de aposentadoria cada vez que a expectativa de 
vida do brasileiro subir um ano. 



ABONO DE PERMANÊNCIA: 
  

 Mantém o abono de permanência no percentual máximo 
correspondente à contribuição previdenciária, e 
exclusivamente para os servidores que preencham os 
requisitos para a aposentadoria voluntária e decidam 
continuar trabalhando, podendo permanecer nessa 
condição até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos. 

 



SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E 
MUNICIPAIS: 
  

 1. ESTAVAM; 

  

 2. NÃO ESTAVAM; 

  

 3. ESTÃO (REGRA DE 6 MESES). 
  


