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Dados gerais da Emenda Constitucional nº 103/19 
 
Promulgação: 12/11/2019 
 
Publicação em Diário Oficial da União: 13/11/2019  
  
36 artigos:  
 
Art. 1º - alterações no texto permanente da CF/88 
Art. 2º - alteração no ADCT da CF/88 
Arts. 3º, 6º, 7º, 8º, 13, 30 e 31 - normas de preservação de direito adquirido 
 
Regras de transição para aposentadorias: 
Art. 4º - regra de transição por pontos no RPPS 
Art. 15 - regra de transição por pontos no RGPS 
Art. 16 - regra de transição de 30/35 anos de TC no RGPS 
Art. 17 - regra de transição com pedágio de 50% no RGPS 
Art. 18 - regra de transição de 15 anos de TC no RGPS  
Art. 20 - regra de transição com pedágio de 100% no RGPS e RPPS 
 
Art. 5º - regra de transição para policiais (não militares) do RPPS federal 
Art. 14 - regra de transição para políticos (detentores de mandato eletivo) 
Art. 21 - regra de transição para aposentadoria especial no RGPS e RPPS 
Art. 22 - regra de transição para aposentadoria para PcD no RGPS e RPPS 
 
Regras provisórias (passíveis de alterações por norma infraconstitucional): 
Art. 9º - regra provisória para os RPPSs (enquanto não houve LC regulamentadora) 
Art. 10 - regra provisória para o RPPS federal (enquanto não houver lei federal regulamentadora) 
Art. 11 - regra provisória para custeio no RPPS federal (enquanto não alterada a Lei nº 10.887/14) 
Art. 19 - regra provisória para o RGPS 
Art. 22 - regra provisória para pensão por morte no RGPS e RPPS federal 
Art. 26 - regra provisória para cálculo de benefícios no RGPS e RPPS federal 
Art. 27 - regra provisória para salário-família e auxílio-reclusão no RGPS 
Art. 28, 29 e 32 - regras provisórias para contribuição no RGPS 
 
Demais disposições: 
Art. 12 - criação de sistema integrado 
Art. 24 - cumulação de benefícios 
Art. 25 - tempo fictício 
Art. 34 - extinção do RPPS 
 
Art. 35 - revogação 
Art. 36 - vigência 
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Quadro-Resumo 1 – Aposentadorias antes da EC nº 103/19 
 

 RPPS RGPS 

Aposentadorias 

Apos. por TC: 

- 55/60 anos de idade 

- 30/35 anos de TC 

- 10 anos no serv. público e 5 no cargo 

 

Apos. por Idade: 

- 60/65 anos de idade 

- 10 anos no serv. público e 5 no cargo 

 

Apos. Especial:  

- 15/20/25 anos de TC (s/ conversão) 

 

Apos. Compulsória: 

- 75 anos de idade 

 

Apos. por Invalidez  

 

Apos. por TC:  

- 30/35 anos de TC 

 

ATC professor: 

- 25/30 anos de TC 

 

Apos. por Idade:  

- 60/65 anos de idade (urbano) 

ou 55/60 anos de idade (rural)  

 

 

Apos. Especial:  

- 15/20/25 anos de TC (c/ conversão) 

 

 

Apos. por Invalidez 

Pensão por morte 
100% da aposentadoria (que recebe ou 

receberia), até o teto do RGPS, mais 

70% do que exceder. 

100% da aposentadoria (que recebe 

ou receberia). 

Cálculo da 
aposentadoria 

Integral: 100% da média dos 80% 

maiores salários de contribuição desde 

julho/1994, sendo limitada ao teto do 

RGPS para quem entrou após RPC ou 

migrou. 

 

Ou com integralidade (para quem 

ingressou até 31/12/2003, não migrou 

e cumpriu regras da EC 41/03 ou 

47/05). 

 

Proporcional: em proporção ao TC 

efetivo e o TC total de 30/35 anos. 

Aplicável na apos. por idade, 

compulsória e por invalidez (salvo 

acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave). 

Apos. por TC: 100% do SB 

Ap. por Idade: 85 a 100% do SB  

Ap. Especial: 100% do SB 

Ap. por Invalidez: 100% do SB 

 

Sempre limitada ao teto do RGPS. 

 

SB: média dos 80% maiores salários 

de contribuição x FP (para filiados até 

28/11/1999, PBC desde jul/94). 

 

(na ATC incide FP para quem não 

atingiu pontuação; na Ap. por Idade o 

FP é opcional e nas Ap. Especial e por 

Invalidez não incide FP). 
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Quadro-Resumo 2 – Aposentadorias após a EC nº 103/19 
 

 RPPS RGPS 

Aposentadorias 

Apos. por Idade e TC: 

- 62/65 anos de idade 

- 25 anos de TC 

- 10 anos no serv. público e 5 no cargo 

 

Apos. Professor: 

- 57/60 anos de idade 

- 25 anos de magistério 

- 10 anos no serv. público e 5 no cargo 

 

Apos. Especial:  

- 60 anos de idade 

- 25 anos de TC (sem conversão) 

- 10 anos no serv. público e 5 no cargo 

 

Apos. Policial 

- 55 anos de idade e 30 anos de TC  

- 25 anos de serviço na carreira 

 

Apos. Compulsória: 

- 75 anos de idade 

 

Apos. por Incapacidade permanente 

Apos. por Idade e TC:  

- 62/65 anos de idade 

- 15/20 anos de TC 

 

 

 

Apos. Professor:  

- 57/60 anos de idade 

- 25 anos de TC de magistério 

 

Apos. Especial:  

- 55/58/60 anos de idade 

- 15/20/25 anos de TC (sem conversão) 

 

 

Ap. do trabalhador rural: 

- 55/60 anos de idade 

 

 

 

 

 

Apos. por Incapacidade permanente 

Pensão por 
morte 

50% da aposentadoria (que recebe ou receberia), mais 10% por dependente (até o 

máximo de 100%), com exceção no caso de dependente inválido ou deficiente. 

Cálculo das 
aposentadorias 

60% da média de todos os salários de 

contribuição desde julho/1994, mais 

2% para cada ano que exceder 20 de 

TC. Exceção: apos. por incapacidade 

decorrente de acidente de trabalhou ou 

doença profissional (100% da média). 

 

Média até o teto do RGPS para quem 

entrou após RPC ou migrou. 

 

Com integralidade para quem ingressou 

até 31/12/2003, não migrou e cumpre 

regras da EC 103/19. 

Proporcional: em proporção ao TC 

efetivo e o TC total de 20 anos. 

Aplicável na apos. compulsória. 

60% da média de todos os salários de 

contribuição desde julho/1994, mais 

2% para cada ano que exceder 15/20 de 

TC. Exceção: apos. por incapacidade 

decorrente de acidente de trabalhou ou 

doença profissional (100% da média). 

 

Média até o teto do RGPS. 
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Quadro-Resumo 3 – Contribuição antes da EC nº 103/19 
 

 RPPS RGPS 

Contribuição 

11% sobre a remuneração, até o teto 

do RGPS 

 

Ou 11% sobre a remuneração total 

(para quem ingressou antes do RPC e 

não migrou). 

De 8 a 11% sobre a remuneração, até o 

teto do RGPS (empregado, doméstico 

ou avulso). 

De 5 a 20% sobre a remuneração, até o 

teto do RGPS (CI ou facultativo) 

De 1,5% sobre a comercialização da 

produção rural (segurado especial). 

Contribuição de 
inativos 

11% sobre o que exceder o teto do 

RGPS. 
Não há. 

Abono de 
Permanência 

Sim, no valor equivalente ao de sua 

contribuição previdenciária.  
Não há. 

 
Quadro-Resumo 4 – Contribuição após a EC nº 103/19 
 

 RPPS RGPS 

Contribuição 

De 7,5 a 22% sobre a remuneração, 

com alíquotas progressivas. 

 

Ou até 14% para quem contribui até 

o teto do RGPS (quem ingressou 

após o RPC ou  migrou). 

De 7,5 a 14% sobre a remuneração, até 

o teto do RGPS, com alíquotas 

progressivas (empregado, doméstico ou 

avulso). 

De 5 a 20% sobre a remuneração, até o 

teto do RGPS (CI ou facultativo). 

De 1,5% sobre a comercialização da 

produção rural (segurado especial). 

Contribuição de 
inativos 

De 7,5 a 22%, com alíquotas 

progressivas, quando benefício 

exceder o teto do RGPS. 

Não há. 

Abono de 
Permanência 

Sim, no valor equivalente ao de sua 

contribuição previdenciária.  
Não há. 

 
 
Quadro-Resumo 5 – Dispositivos da EC nº 103/19 com as regras provisórias (vigentes 
enquanto não reguladas por norma infraconstitucional) 
 
 RPPS RGPS 
Aposentadorias Art. 10 Art. 19 
Aposentadoria para PcD Art. 22 
Pensão por morte Art. 23 
Cálculo das aposentadorias Art. 26 
Contribuição previdenciária Art. 11 Arts. 28, 29 e 32 
Salário-família e Auxílio-reclusão --- Art. 27 
Abono de permanência Art. 10, § 5º --- 
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Quadro-Resumo 6 – Regras de transição da EC nº 103/19 
 
 RPPS RGPS 

Regra de transição por 

pontos 

 

(cálculo: regra geral de 

60% + 2% por ano 

adicional sobre a média 

ou integralidade no RPPS 

para quem ingressou até 

2003, não migrou e tiver 

62/65 anos – ou 5 a 

menos se professor) 

Art. 4º 
Aposentadoria com: 

- 57/62 anos de idade 

- 30/35 anos de TC 

- 20 anos no serv. público e 5 no cargo 

- pontuação de 86/96 a 100/105 

 

Apos. Professor: 

- 52/57 anos de idade 

- 25/30 anos de TC 

- 20 anos no serv. público e 5 no cargo 

- pontuação de 81/91 a 92/100 

Art. 15 
Aposentadoria por TC com: 

- 30/35 anos de TC 

- pontuação de 86/96 a 100/105 

 

 

 
Apos. Professor: 

- 25/30 anos de TC 

- pontuação de 81/91 a 92/100 

 

 

Regra de transição de 

30/35 anos de TC 

 

(cálculo: regra geral do 

60% + 2% por ano 

adicional sobre a média) 

--- 

Art. 16 
Aposentadoria por TC com: 

- 30/35 anos de TC 

- 56/61 de idade, mas aumentando 

a cada ano até 62/65 

 

Apos. Professor: 

- 25/30 anos de TC 

- 51/56 de idade, mas aumentando 

a cada ano até 57/60 

Regra de transição com 

pedágio de 50% 

 

(cálculo: média das 

contribuições x FP) 

--- 

Art. 17 
Aposentadoria por TC com: 

- 28/33 de TC em 13/11/2019 

- 30/35 anos de TC 

- mais 50% do que faltava para 

atingir TC mínimo em 13/11/2019 

Regra de transição de 15 

anos de TC 

 

(cálculo: regra geral do 

60% + 2% por ano 

adicional sobre a média) 

--- 

Art. 18 
Aposentadoria por idade com: 

- 15 anos de TC 

- 60/65 de idade, mas aumentando 

a cada ano até 62/65 

Regra de transição com 

pedágio de 100% 

 

(cálculo: 100% da média 

ou integralidade no RPPS 

para quem ingressou até 

2003 e não migrou) 

Art. 20 
Aposentadoria por TC com: 

- 57/60 anos de idade (5 a menos se for professor) 

- 30/35 anos de TC (5 a menos se for professor) 

- mais 100% do que faltava para atingir TC mínimo em 13/11/2019 

- 20 anos no serv. público e 5 no cargo (se for servidor público) 
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 RPPS RGPS 
Regra de transição para 

aposentadoria especial 

 

(cálculo: regra geral do 

60% + 2% por ano 

adicional sobre a média) 

Art. 21  
Aposentadoria com: 

- pontuação de idade + TC de 66/76/86, conforme efetiva exposição a 

agentes nocivos de 15/20/25 anos 

- 20 anos no serv. público e 5 no cargo (se for servidor público) 

Regra de transição para 

aposentadoria para PcD 

 

(cálculo: conforme regras 

da LC 142/13) 

 

Art. 22 
Aposentadoria com: 

- requisitos da LC 142/2013 

- 10 anos no serv. público e 5 no cargo (se for servidor público) 

Regra de transição para 

policiais  

 

(cálculo: conforme regras 

da LC 51/85) 

Art. 5º 
Aposentadoria com: 

- requisitos da LC 51/85 

- 55 anos de idade ou 52/53 de idade 

mais 100% do que faltava para atingir 

TC mínimo em 13/11/2019 

--- 

Regra de transição para 

políticos 

 

(cálculo: conforme regras 

da Lei nº 9.506/97) 

Art. 14 
Aposentadoria para optantes do PSS 

dos Congressistas que permanecerem: 

- 62/65 anos de idade  

- mais 30% do que faltava para atingir 

TC mínimo em 13/11/2019 

--- 
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Dispositivos resumidos da EC nº 103/2019: 
 
 
Art. 1º 
 
Alterações no texto permanente da CF/88 
 
1. Competência legislativa (art. 22) 
 
União passa a ter competência privativa para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões 
das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 
 
2. Administração Pública (art. 37) 
 
Prevê possibilidade de readaptação do servidor com limitação física ou mental (§ 13). 
 
A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, 
emprego ou função pública acarretará o rompimento do vínculo com a Adm. Pública que gerou o 
referido tempo de contribuição – ainda que a aposentadoria seja do RGPS (§ 14). 
 
Veda a complementação de benefício que não seja de regime de previdência complementar ou de 
lei de extinção do RPPS (§ 15). 
 
3. Servidor em cargo eletivo (art. 38) 
 
Se for segurado do RPPS e assumir cargo eletivo, permanecerá filiado a esse regime, no ente 
federativo de origem. 
 
4. Remuneração do servidor público (art. 39) 
 
Não é possível incorporar vantagens de caráter temporário ou vinculadas a função de confiança ou 
cargo em comissão (§ 9º). 
 
5. Previdência do servidor público (art. 40) 
 
RPPS terá caráter contributivo e solidário, com contribuição do ente federativo, servidores ativos, 
aposentados e pensionistas, observado o equilíbrio financeiro e atuarial. 
 
Aposentadoria no RPPS 
 
- Por incapacidade permanente para o trabalho 
 
- Compulsória, aos 70 ou 75 anos, conforme LC (hoje aos 75 anos, nos termos da LC 152/15) 
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- Voluntária, quando atingir: 
 

a) na União, 62 (mulher) ou 65 (homem) anos de idade; nos Estados, DF e Municípios, na 
idade mínima estabelecida em respectivas Constituições ou Leis Orgânicas; e  
 
b) tempo de contribuição; e 
 
c) demais requisitos estabelecidos em LC. 

 
- Com critérios diferenciados, conforme LC, para: 
 

- servidores com deficiência (§ 4º-A); 
- policiais legislativos e federais e agentes penitenciários e socioeducativos federais (§4º-B); 
- servidores com exposição a agentes prejudiciais à saúde (§ 4º-C); 
- servidores professores, com idade mínima reduzida em 5 anos (§ 5º). 

 
Aposentadoria não pode ser inferior ao salário-mínimo nem superior ao teto do RGPS (§ 2º). 
 
Regras para cálculo da aposentadoria será estabelecida em lei (§ 3º). 
 
Não é possível acumular mais de 1 aposentadoria no RPPS, salvo para cargos acumuláveis (§ 6º). 
 
Pensão por morte não pode ser inferior ao salário-mínimo quando for a única fonte de renda do 
dependente, e será diferenciada na hipótese de morte de policiais e agentes federais do § 4º-B. 
 
Aplica-se ao RPPS, no que couber, as regras do RGPS (§ 12). 
 
Aplica-se o RGPS para quem ocupar, exclusivamente, cargo em comissão, temporário, mandato 
eletivo ou emprego público. 
 
União, Estados, DF e Municípios instituição RPC (regime de previdência complementar), 
observado o limite máximo do RGPS para aposentadorias e pensões do RPPS (§ 14). Benefícios 
somente na modalidade contribuição definida, por meio de entidade fechada ou aberta de 
previdência complementar (§ 15). 
 
Possível o abono de permanência para quem opte em permanecer em atividade, regulado por lei 
do respectivo ente federativo (§ 19). 
 
Não pode haver mais de um RPPS ou mais de um órgão ou entidade gestora em cada ente 
federativo (§ 20). 
 
Vedada a criação de novos RPPSs, LC estabelecerá normas gerais de organização para os já 
existentes. 
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6. Magistratura (art. 93) 
 
Não prevê mais aposentadoria por interesse público por ato do Tribunal ou CNJ (inc. VIII). 
 
7. CNJ (art. 103-B) 
 
Não prevê mais a competência do CNJ para determinar sanção de aposentadoria proporcional. 
 
8. Justiça Federal (art. 109) 
 
Competência delegada agora é facultativa: “lei poderá autorizar” que ações entre INSS e segurado 
possam ser processadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for 
sede de vara federal (§ 3º). 
 
Art. 15 da Lei nº 5.010/66, na redação da Lei nº 13.876/19, só prevê delegação quando a comarca 
do segurado estiver a mais de 70 km de Município sede de Vara Federal (vigência a partir de 
01/01/2020). 
 
9. CNMP (art. 130-A) 
 
Não prevê mais a competência do CNMP para determinar sanção de aposentadoria proporcional. 
 
10. Sistema Tributário Nacional (art. 149) 
 
Entes federativos instituirão contribuições para custeio do RPPS, cobradas de ativos e inativos, 
que poderão ser progressivas (§ 1º). 
 
Quando houver deficit atuarial, contribuições dos inativos pode incidir sobre o que superar o 
salário-mínimo (§ 1º-A). Se isso não for suficiente, no âmbito da União pode ser instituída 
contribuição extraordinária para ativos e inativos (§ 1º-B), por prazo determinado e junto com 
outras medidas para equacionamento do déficit (§ 1º-C). 
 
11. Vedações orçamentárias (art. 167) 
 
Veda o uso de recursos de RPPS para despesas que são sejam o pagamento de benefícios 
previdenciários e despesas necessárias à organização e funcionamento do regime (inc. XII). 
 
Caso Estado, DF ou Município não cumpra regras gerais de organização do RPPS, veda que a 
União lhes faça transferência voluntária de recursos, concessão de empréstimos, avais e garantias. 
 
12. Objetivos da Seguridade Social (art. 194) 
 
Financiamento deverá conter identificação das receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, 
previdência e assistência social. 
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13. Financiamento da Seguridade Social (art. 195) 
 
Prevê possibilidade de adoção de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária de 
trabalhadores e segurados do RGPS (inc. II). 
 
Contribuições sociais dos empregadores: antes poderia haver base de cálculo e alíquota 
diferenciada em razão da atividade econômica para contribuição previdenciária patronal (inc. I, 
“a”), Cofins (inc. I, “b”) e CSLL (inc. I, “c”). Agora, a contribuição previdenciária patronal (sobre 
folha de salários) pode ter alíquota diferenciada, mas não base de cálculo diferenciada (§ 9º).  
 
Veda a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses das contribuições previdenciárias 
do segurado e da empresa (§ 11). 
 
Revogada a possibilidade de previsão de não cumulatividade para contribuição previdenciária 
patronal que fosse cobrada sobre faturamento ao invés da folha de salários (§ 13). 
 
Veda o reconhecimento de contribuição no RGPS que seja inferior à contribuição mínima mensal 
exigida, assegurado o agrupamento de contribuições (§ 14). 
 
14. Regime Geral de Previdência Social (art. 201) 
 
A denominação do RGPS passa a constar do caput do art. 201. 
 
Cobertura: prevê a cobertura de “incapacidade temporária ou permanente para o trabalho”, 
substituindo os termos “doença” e “invalidez” (inc. I). 
 
Aposentadoria 
 
Previsão de aposentadoria com critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição, nos 
termos de LC, para: 
 

- segurado com deficiência; 
- segurado cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos 
(aposentadoria especial), vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. 

 
Assegurada aposentadoria no RGPS com base na lei e nos seguintes requisitos (§ 7º): 
 

1) 62 anos de idade (mulher) ou 65 anos (homem), mais tempo de contribuição; 
 

2) 55 anos de idade (mulher) ou 60 anos (homem), para os trabalhadores rurais e aqueles em 
regime de economia familiar (segurado especial); 
 

3) 57 anos de idade (mulher) ou 60 anos (homem), mais tempo de contribuição, para professor 
de educação infantil ou ensino fundamental e médio (§ 8º). 
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Mantém a contagem recíproca, alterando apenas a redação da norma (§ 9º). Passa a prever a 
contagem recíproca com tempo de serviço militar (§ 9º-A). 
 
LC poderá disciplinar cobertura pelo RGPS e pelo setor privado de benefícios não programados 
(§ 10). Já havia previsão constitucional anterior, mas apenas para benefícios acidentários. 
 
Sistema com alíquotas diferenciadas: estendido para trabalhadores na informalidade e mantida a 
garantia de valor igual a um salário-mínimo apenas para aposentadoria (§§ 12 e 13). 
 
Veda a contagem de tempo de contribuição fictício para concessão de benefício e contagem 
recíproca (§ 14). 
 
LC estabelecerá regras para acumulação de benefícios previdenciários (§ 15). 
 
Prevê aposentadoria compulsória para empregados públicos (§ 16) quando atingirem o limite 
máximo de idade, observado tempo mínimo de contribuição. 
 
15. Previdência Complementar (art. 202) 
 
LC disciplinará a relação de entes federativos, autarquias, fundações, estatais e concessionários 
como patrocinadores de entidades de previdência complementar (abertas ou fechadas) – e não mais 
apenas com suas respectivas entidades fechadas (§§ 4º, 5º e 6º). 
 
16. PIS/Pasep (art. 239) 
 
Passa a financiar outras ações de Previdência Social, além do seguro-desemprego e abono anual. 
 
Redução da obrigação de investir os recursos por meio do BNDES, de 40% para 28% (§ 1º) e 
necessidade de avaliação e divulgação anual (§ 2º). 
 
Art. 2º 
 
Alteração no art. 76 do ADCT da CF/88. 
 
A desvinculação de receitas da União (DRU) não se aplica às receitas das contribuições sociais 
destinadas ao custeio da seguridade social (previdenciária, CSLL, PIS, Cofins). 
 
Art. 3º 
 
Direito adquirido 
 
Assegura aos servidores vinculados ao RPPS e segurados do RGPS a concessão de benefícios 
pelas regras antigas caso sejam atingidos os requisitos para a concessão até 13/11/2019 (a data em 
que entrou em vigor a EC nº 103/19), mantido o abono de permanência enquanto não regulado. 
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Art. 4º 
 
Regra de transição por pontos no RPPS 
 
Estabelece regras de transição para servidores que ingressaram no serviço público até 13/11/2019, 
quanto à concessão do benefício, cálculo e reajuste. 
 
1. Servidores em geral 
 
Aposentadoria voluntária quando preenchidos 5 requisitos: 
 

a) 56 (mulher) ou 61 (homem) anos de idade, mas a partir de 01/01/2022, a idade mínima 
será de 57 (m) / 62 (h); 
 
b) 30 (mulher) ou 35 (homem) anos de tempo de contribuição; 
 
c) 20 anos de efetivo exercício no serviço público; 
 
d) 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 
 
e) pontuação de idade mais tempo de contribuição igual a 86 (mulher) ou 96 (homem), mas 
aumentando a cada ano, conforme tabela a seguir: 
 

 

Pontuação Data 
86 (m) / 96 (h) a partir de 13/11/2019 
87 (m) / 97 (h) a partir de 01/01/2020 
88 (m) / 98 (h) a partir de 01/01/2021 
89 (m) / 99 (h) a partir de 01/01/2022 
90 (m) / 100 (h) a partir de 01/01/2023 
91 (m) / 101 (h) a partir de 01/01/2024 
92 (m) / 102 (h) a partir de 01/01/2025 
93 (m) / 103 (h) a partir de 01/01/2026 
94 (m) / 104 (h) a partir de 01/01/2027 
95 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2028 
96 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2029 
97 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2030 
98 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2031 
99 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2032 
100 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2033 
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2. Professor no RPPS (§§ 4º e 5º): 
 
- para titular no cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo efetivo de magistério 
(educação infantil ou no ensino fundamental e médio) 
 
Aposentadoria voluntária quando preenchidos 5 requisitos: 
 

a) 51 (mulher) ou 56 (homem) anos de idade; mas a partir de 01/01/2022, a idade mínima 
será de 52 (m) / 57 (h); 
b) 25 anos (mulher) ou 30 anos (homem) de tempo de contribuição; 
c) 20 anos de efetivo exercício no serviço público; 
d) 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e  
e) pontuação de idade mais tempo de contribuição igual a 81 (mulher) ou 91 (homem), mas 
aumentando a cada ano: 

 

Pontuação Data 
81 (m) / 91 (h) a partir de 13/11/2019 
82 (m) / 92 (h) a partir de 01/01/2020 
83 (m) / 93 (h) a partir de 01/01/2021 
84 (m) / 94 (h) a partir de 01/01/2022 
85 (m) / 95 (h) a partir de 01/01/2023 
86 (m) / 96 (h) a partir de 01/01/2024 
87 (m) / 97 (h) a partir de 01/01/2025 
88 (m) / 98 (h) a partir de 01/01/2026 
89 (m) / 99 (h) a partir de 01/01/2027 
90 (m) / 100 (h) a partir de 01/01/2028 
91 (m) / 100 (h) a partir de 01/01/2029 
92 (m) / 100 (h) a partir de 01/01/2030 

 
3. Cálculo do benefício nessa regra de transição por pontos: 
 
a) a remuneração do cargo (integralidade) para quem: 

- ingressou no serviço público até 31/12/2003 (e não migrou); e  
- tenha 62 (m) / 65 (h) anos de idade ou, se for professor, 57 (m) / 60 (h) anos de idade. 

 
b) na forma da lei, ou seja, com base na regra geral de 60% + 2% por ano adicional sobre a média 
(ver art. 26 da EC nº 103/19) 
 
Valor mínimo das aposentadorias equivalente ao salário-mínimo. 
 
4. Reajuste de benefício dessa regra: 
 
a) paridade com a ativa, para quem tem integralidade no cálculo; 
b) para os demais, igual ao reajuste do RGPS. 



Celso Santos. Resumo da Emenda Constitucional nº 103/19 15 

Art. 5º 
 
Regras de transição para policiais 
 
Estabelece regras de transição para policiais não militares que ingressaram no serviço público até 
13/11/2019, quanto à concessão do benefício, cálculo e reajuste. 
 
Policiais: polícia civil do DF, legislativa (Câmara e Senado), federal, federal rodoviária e 
ferroviária e agente federal penitenciário ou socioeducativo (polícia penal, pela EC nº 104/19). 
 
Aposentadoria voluntária conforme regras da LC nº 51/85, e seguintes requisitos: 
 

a) 55 anos (mulher ou homem) de idade; ou 
 
b) 52 anos (mulher) / 53 (homem) anos de idade, se cumprir adicional de 100% do tempo de 
contribuição que faltava para se aposentar em 13/11/2019. 

 
LC nº 51/85 garante integralidade aos policiais, com 25 (m) ou 30 (m) anos de contribuição, sendo 
15 (m) ou 20 (h) anos em cargo de natureza estritamente policial. 
 
 
Art. 6º 
 
Preservação de vínculo para aposentados pelo RGPS na Adm. Pública 
 
Concessão de aposentadoria com uso de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou 
função pública, leva ao rompimento do vínculo (art. 37, §14), mas não se a aposentadoria for do 
RGPS e se foi concedida antes da EC nº 103/19. 
 
 
Art. 7º 
 
Preservação de complementações 
 
Complementações devem decorrer de regime complementar ou lei de extinção do RPPS (art. 37, 
§ 15), mas não se a complementação for de benefícios anteriores à EC nº 103/19. 
 
 
Art. 8º 
 
Preservação do abono 
 
Mantém o abono de permanência para quem cumprir as regras de transição, enquanto não for 
regulado por lei federal. 
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Art. 9º 
 
Regras provisórias para os RPPSs 
 
Enquanto não houver LC regulamentando os RPPSs, será aplicada a Lei nº 9.717/98 (que já 
cumpre esse objetivo) e também as seguintes regras: 
 

- Benefícios só podem ser aposentadorias e pensão por morte; 
 
- Afastamentos por incapacidade temporária e o salário-maternidade serão pagos 
diretamente pelo ente federativo; 
 
- Estados, DF e Municípios não podem ter alíquotas de contribuição inferior a dos servidores 
da União, salvo se não possuir déficit; 
 
- Recursos do RPPS podem ser emprestados para os servidores; 
 
- Entes tem 2 anos para cumprir o art. 40, § 20 (um RPPS e um órgão ou entidade gestora); 
 
- Lei poderá criar contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos. 

 
Art. 10 
 
Regras provisórias para benefícios a servidores públicos federais (RPPS federal)  
 
Enquanto não houver lei federal regulamentando benefícios do RPPS dos servidores da União, 
serão aplicadas as seguintes regras para eles: 
 
Aposentadoria no RPPS federal 
 
1. Voluntária, quando atingir: 

 
a) idade de 62 anos (mulher) ou 65 anos (homem); 
 
b) tempo de contribuição de 25 anos; 
 
c) 10 anos de efetivo exercício no serviço público; 
 
d) 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 

 
2. Por incapacidade permanente para o trabalho 
 
3. Compulsória, aos 70 ou 75, conforme LC (hoje aos 75, nos termos da LC 152/15) 
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4. Aposentadoria “especial” para: 
 
1) policiais e agentes federais, com 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos de 
serviço na carreira (ambos os sexos); se mortos no exercício ou em razão da função, pensão 
por morte será vitalícia para o cônjuge ou companheiro, com integralidade; 
 
2) servidores com exposição a agentes prejudiciais à saúde, com 60 anos de idade, 25 anos 
de exposição, 10 anos no serviço público e 5 no cargo (ambos os sexos), sem conversão; 
 
3) servidores professores, com idade de 57 (m) / 60 (h) anos, 25 anos de magistério, 10 anos 
de serviço público e 5 anos no cargo. 

 
Abono de permanência: garantido até que regulado por lei federal. 
 
Art. 11 
 
Regras provisórias para contribuição de servidores públicos federais (PSS) 
 
Enquanto não houver lei federal que altere a Lei nº 10.887/14, a alíquota de contribuição dos 
servidores da União, será de 14%, reduzida ou majorada conforme os seguintes critérios: 
 

Remuneração 
Alíquota % 

De Até 
zero 1 sal-mín 7,5 

1 sal-mín  R$             2.000,00  9 
 R$             2.000,01   R$             3.000,00  12 
 R$             3.000,01   R$             5.839,45  14 
 R$             5.839,46   R$           10.000,00  14,5 
 R$          10.000,01   R$           20.000,00  16,5 
 R$          20.000,01   R$           39.000,00  19 
 R$          39.000,01  sem limite 22 

 
Valores em reais da tabela serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice do RGPS. 
 
Para aposentados e pensionistas, incidirá contribuição quando benefício ultrapassar o teto do 
RGPS (calculada sobre o todo). 
 
Art. 12 
 
Sistema integrado 
 
União instituirá sistema integrado de dados relativos às remunerações de servidores e benefícios 
do RPPS e do RGPS, benefícios assistenciais, remunerações e benefícios dos militares para gestão, 
transparência e cumprimento dos limites de remuneração e cumulação do art. 37 da CF. 
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Art. 13 
 
Preservação das parcelas incorporadas 
 
Não é possível incorporar vantagens de caráter temporário ou vinculadas a função de confiança ou 
cargo em comissão (art. 39, § 9º), salvo se já incorporadas antes da EC nº 103/19. 
 
 
Art. 14 
 
Previdência Social dos políticos 
 
Vedada a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes para titulares de mandato 
eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
Os atuais segurados terão 180 dias para optar por se retirar dos regimes. 
 
- Se forem segurados participantes do regime próprio da Lei nº 9.506/97 (PSS dos Congressistas) 
e não optarem por sair, precisarão cumprir os seguintes requisitos para obter aposentadoria: 

 
a) idade mínima de 62 anos (m) / 65 anos (h); 
 
b) tempo de contribuição adicional de 30% do que faltava para se aposentar em 13/11/2019 
(“pedágio”). 

 
- Se optarem por sair, fica assegurado o direito à contagem do tempo de contribuição. 
 
- Fica assegurada a concessão de aposentadoria e pensão quando preenchidos os requisitos até 
13/11/2019. 
 
 
Art. 15 
 
Regra de transição por pontos no RGPS 
 
Assegurada aposentadoria no RGPS para filiados ao RGPS até 13/11/2019 (data da vigência da 
EC nº 103/19), quando preenchidos os seguintes requisitos: 
 

a) tempo de contribuição de 30 anos (mulher) ou 35 anos (homem); 
 

b) pontuação de idade mais tempo de contribuição igual a 86 (mulher) ou 96 (homem), mas 
aumentando a cada ano, conforme tabela a seguir: 
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Pontuação Data 
86 (m) / 96 (h) a partir de 13/11/2019 
87 (m) / 97 (h) a partir de 01/01/2020 
88 (m) / 98 (h) a partir de 01/01/2021 
89 (m) / 99 (h) a partir de 01/01/2022 
90 (m) / 100 (h) a partir de 01/01/2023 
91 (m) / 101 (h) a partir de 01/01/2024 
92 (m) / 102 (h) a partir de 01/01/2025 
93 (m) / 103 (h) a partir de 01/01/2026 
94 (m) / 104 (h) a partir de 01/01/2027 
95 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2028 
96 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2029 
97 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2030 
98 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2031 
99 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2032 
100 (m) / 105 (h) a partir de 01/01/2033 

 
Regra de transição por pontos para professor no RGPS (§ 3º): 
 
- para professor que comprovar exclusivamente tempo efetivo de magistério (educação infantil ou 
no ensino fundamental e médio), fica assegurada aposentadoria no RGPS para filiados ao RGPS 
até a EC nº 103/19, quando preenchidos os seguintes requisitos: 
 

a) tempo de contribuição de 25 anos (mulher) ou 30 anos (homem); 
b) pontuação de idade mais tempo de contribuição igual a 81 (mulher) ou 91 (homem), mas 

aumentando a cada ano, conforme tabela a seguir: 
 

Pontuação Data 
81 (m) / 91 (h) a partir de 13/11/2019 
82 (m) / 92 (h) a partir de 01/01/2020 
83 (m) / 93 (h) a partir de 01/01/2021 
84 (m) / 94 (h) a partir de 01/01/2022 
85 (m) / 95 (h) a partir de 01/01/2023 
86 (m) / 96 (h) a partir de 01/01/2024 
87 (m) / 97 (h) a partir de 01/01/2025 
88 (m) / 98 (h) a partir de 01/01/2026 
89 (m) / 99 (h) a partir de 01/01/2027 
90 (m) / 100 (h) a partir de 01/01/2028 
91 (m) / 100 (h) a partir de 01/01/2029 
92 (m) / 100 (h) a partir de 01/01/2030 

 
Cálculo do benefício: Na forma da lei, ou seja, com base na regra geral de 60% + 2% por ano 
adicional sobre a média (ver art. 26 da EC nº 103/19). 
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Art. 16 
 
Regra de transição de 30/35 anos de TC no RGPS 
 
Assegurada aposentadoria no RGPS para filiados ao RGPS até 13/11/2019, quando preenchidos 
os seguintes requisitos: 
 

a) 30 anos (mulher) ou 35 anos (homem) de tempo de contribuição; 
 

b) 56 anos (mulher) ou 61 anos (homem) de idade, mas aumentando a cada ano: 
 

Idade Data 
56 (m) / 61 (h) a partir de 13/11/2019 

56,5 (m) / 61,5 (h) a partir de 01/01/2020 
57 (m) / 62 (h) a partir de 01/01/2021 

57,5 (m) / 62,5 (h) a partir de 01/01/2022 
58 (m) / 63 (h) a partir de 01/01/2023 

58,5 (m) / 63,5 (h) a partir de 01/01/2024 
59 (m) / 64 (h) a partir de 01/01/2025 

59,5 (m) / 64,5 (h) a partir de 01/01/2026 
60 (m) / 65 (h) a partir de 01/01/2027 

61,5 (m) / 65 (h) a partir de 01/01/2028 
62 (m) / 65 (h) a partir de 01/01/2030 

 
Regra de transição da ATC para professor no RGPS (§ 3º): 
 
- para professor que comprovar exclusivamente tempo efetivo de magistério (educação infantil ou 
no ensino fundamental e médio), fica assegurada aposentadoria no RGPS para filiados ao RGPS 
até 13/11/2019, quando preenchidos os seguintes requisitos: 
 

a) 25 (mulher) ou 30 (homem) anos de tempo de contribuição; 
 

b) 51 (mulher) ou 56 (homem) anos de idade, mas aumentando a cada ano: 
 

Idade Data 
51 (m) / 56 (h) a partir de 13/11/2019 

51,5 (m) / 56,5 (h) a partir de 01/01/2020 
52 (m) / 57 (h) a partir de 01/01/2021 

52,5 (m) / 57,5 (h) a partir de 01/01/2022 
53 (m) / 58 (h) a partir de 01/01/2023 

53,5 (m) / 58,5 (h) a partir de 01/01/2024 
54 (m) / 59 (h) a partir de 01/01/2025 

54,5 (m) / 59,5 (h) a partir de 01/01/2026 



Celso Santos. Resumo da Emenda Constitucional nº 103/19 21 

55 (m) / 60 (h) a partir de 01/01/2027 
55,5 (m) / 60 (h) a partir de 01/01/2028 
56 (m) / 60 (h) a partir de 01/01/2029 

56,5 (m) / 60 (h) a partir de 01/01/2030 
57 (m) / 60 (h) a partir de 01/01/2031 

 
Cálculo do benefício: Na forma da lei, ou seja, com base na regra geral de 60% + 2% por ano 
adicional sobre a média (ver art. 26 da EC nº 103/19). 
 
Art. 17 
 
Regra de transição com adicional (“pedágio”) no RGPS 
 
Assegurada aposentadoria no RGPS para filiados ao RGPS até 13/11/2019, quando preenchidos 
os seguintes requisitos: 
 

a) em 13/11/2019, mais de 28 (mulher) ou 33 (homem) anos de tempo de contribuição; 
 

b) 30 (mulher) ou 35 (homem) de tempo de contribuição; 
 

c) adicional de 50% do que, em 13/11/2019, faltava para atingir 30 (m) / 35 (h) anos de 
contribuição. 

 
Cálculo do benefício: 100% da média das contribuições x FP (fator previdenciário). 
 
Art. 18 
 
Regra de transição de 15 anos de TC no RGPS 
 
Assegurada aposentadoria no RGPS para filiados ao RGPS até 13/11/2019, quando preenchidos 
os seguintes requisitos: 
 

a) 15 anos de tempo de contribuição; 
 

b) 60 (mulher) ou 65 (homem) anos de idade, mas a idade da mulher aumenta: 
 

Idade Data 
60 (m) / 65 (h) a partir de 13/11/2019 

60,5 (m) / 65 (h) a partir de 01/01/2020 
61 (m) / 65 (h) a partir de 01/01/2021 

61,5 (m) / 65 (h) a partir de 01/01/2022 
62 (m) / 65 (h) a partir de 01/01/2023 

 
Cálculo do benefício: Na forma da lei, ou seja, com base na regra geral de 60% + 2% por ano 
adicional sobre a média (ver art. 26 da EC nº 103/19). 
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Art. 19 
 
Regras provisórias para aposentadoria no RGPS  
 
1. Para aposentadoria por idade e tempo de contribuição (AITC): 
 
Enquanto não houver lei que disponha sobre o tempo de contribuição da aposentadoria no RGPS, 
segurado poderá se aposentar com: 

 
a) 62 (mulher) ou 65 (homem) anos de idade; e 

 
b) 15 (mulher) ou 20 (homem) anos de tempo de contribuição. 

 
2. Para aposentadoria com critérios diferenciados (especial e professor): 
 
Enquanto não houver LC que disponha sobre a aposentadoria especial e de professor no RGPS, 
segurado poderá se aposentar com os seguintes requisitos: 
 

2.1. Para segurado cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde (aposentadoria especial), vedada a 
caracterização por categoria profissional ou ocupação: 
 

a) 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição; 
 
b) 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição; 
 
c) 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. 

 
2.2. Para segurado professor: 

 
a) 57 (mulher) ou 60 (homem) anos de idade; 
 
b) 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de 
magistério (educação infantil, ensino fundamental ou médio). 
 

Observação: no caso do segurado com deficiência (PcD), ver as regras provisórias estabelecidas 
pelo art. 22 da EC nº 103/19. 
 
3. Cálculo do benefício 
 
Na forma da lei, ou seja, com base na regra geral de 60% + 2% por ano adicional sobre a média 
(ver art. 26 da EC nº 103/19). 
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Art. 20 
 
Regra de transição com adicional (“pedágio”) para RGPS e RPPS 
 
Assegurada aposentadoria para filiados ao RGPS ou ingressos no serviço público até a EC nº 
103/19, quando preenchidos os seguintes requisitos: 

 
a) 57 (mulher) ou 60 (homem) anos de idade; 
 
b) 30 (mulher) ou 35 (homem) anos de tempo de contribuição; 

 
c) Adicional de 100% do que, em 13/11/2019, faltava para atingir 30 (m) / 35 (h) de anos 

de contribuição. 
 
Se for servidor público, também: 
 

d) 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 
 

e) 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 
 

Se for professor, diminuir 5 anos na idade e tempo de contribuição (itens “a” e “b”) 
 
Cálculo e reajuste do benefício:  
 
Para servidor público que ingressou até 31/12/2003 (e não migrou): integralidade, com reajuste 
em paridade com a ativa. 
 
Para demais servidores públicos e segurados do RGPS: na forma da lei, ou seja, com base na regra 
geral de 60% + 2% por ano adicional sobre a média (ver art. 26 da EC nº 103/19). Reajuste nos 
termos do RGPS. 
 
Estados, DF e Municípios: aplicam-se regras anteriores até alterarem sua legislação interna. 
 
 
Art. 21 
 
Regra de transição para RGPS e RPPS na aposentadoria especial 
 
Assegurada aposentadoria para filiados ao RGPS ou ingressos no serviço público até 13/11/2019 
quando preenchidos os seguintes requisitos: 

 
a)  atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, vedada a 

caracterização por categoria profissional ou ocupação 
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b) 66 pontos (idade + contribuição), quando necessários for 15 anos de exposição; ou 
 
76 pontos (idade + contribuição), quando necessários for 20 anos de exposição; ou 
 
86 pontos (idade + contribuição), quando necessários for 25 anos de exposição. 

 
Se for servidor público, também: 
 

c) 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 
 

d) 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 
 

Cálculo do benefício: Na forma da lei, ou seja, com base na regra geral de 60% + 2% por ano 
adicional sobre a média (ver art. 26 da EC nº 103/19). 
 
 
Art. 22 
 
Regras provisórias para aposentadoria para PcD no RGPS e RPPS 
 
Enquanto não houver lei que discipline, aposentadoria para PcD no RGPS e RPPS será concedida 
na forma da LC 142/2013 (regula aposentadoria para PcD no RGPS) inclusive quanto aos critérios 
de cálculo dos benefícios. 
 

Se for servidor público, também: 
 

a) 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público; 
 

b) 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 
 
 

Art. 23 
 
Regras provisórias para pensão por morte no RGPS e RPPS 
 
1. Cálculo da pensão por morte no RGPS ou RPPS. Em duas partes: 
 

a) 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); 

 
b) Mais cotas de 10% por dependente, até o máximo de 100%. 

 
Cotas não são reversíveis se um dependente perde essa qualidade. 
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2. Cálculo da pensão por morte no RGPS ou RPPS se dependente for inválido ou PcD. 
 

a) 100% 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), até o limite 
máximo do RGPS; 

 
b) Para a parte que superar o limite do RGPS, uma cota familiar de 50%, mais 10% por 

dependente, até o máximo de 100%. 
 
Se deixar de haver um dependente inválido ou PcD, recalcula-se a pensão conforme item 1. 
 
3. Demais regras 
 
O tempo de duração, rol de dependentes, qualificação para concessão do benefício serão aqueles 
estabelecidos na Lei nº 8.213/91, tanto no RGPS quanto no RPPS. 
 
Provisoriedade: regras poderão ser alteradas na forma da lei. 
 
Art. 24 
 
Cumulação de pensão por morte 
 
Não é possível a cumulação de mais de uma pensão no mesmo regime (salvo de cargos 
acumuláveis). É possível a acumulação: 
 

- de pensão para cônjuge ou companheiro de um regime com pensão de outro regime ou 
pensão militar; 
 
- de pensão para cônjuge ou companheiro de um regime com aposentadoria do RGPS ou 
RPPS ou proventos de inatividade militar; 
 
- de pensão de militar com aposentadoria do RGPS ou RPPS. 

 
Nessas hipóteses de cumulação, é assegurada a integralidade do benefício mais vantajoso, mais 
uma parte de cada um dos demais benefícios, de acordo com as seguintes faixas: 
 

Faixa 
Fração 

De Até 
zero 1 sal-mín. 80% 

+ 1 sal-mín. 2 sal-mín. 60% 
+ 2 sal-mín. 3 sal-mín. 40% 
+ 3 sal-mín. 4 sal-mín. 20% 
+ 4 sal-mín. sem limite 10% 
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Art. 25 
 
Tempo fictício de contribuição 
 
Preserva a contagem de tempo de contribuição fictício no RGPS para concessão de benefício até 
13/11/2019. 
 
Para comprovação da atividade rural exercida até 13/11/2019, o prazo previsto no art. 38-B da Lei 
nº 8.213/91 de utilização do CNIS (01/01/2023) será prorrogado até a cobertura desse cadastro 
atingir 50% dos segurados especiais, conforme Pnad (IBGE). 
 
Conversão do tempo especial em comum só será permitida para períodos até 13/11/2019. 
 
São as nulas as aposentadorias do RPPS (concedidas antes ou depois da EC nº 103/19) com 
utilização de período averbado do RGPS sem respectiva contribuição ou indenização. 
 
Art. 26 
 
Regras provisórias para cálculo de benefícios no RGPS e RPPS da União 
 
Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do RGPS e RPPS da União, serão utilizados: 
 

- salários de contribuição correspondentes a 100% do período contributivo desde a 
competência de julho/1994 (PBC); 
- que serão atualizados monetariamente; 
- e dos quais se obterá uma média aritmética simples (m.a.s.). 

 
Média será limitada ao teto de contribuição do RGPS para quem está no RGPS e para servidores 
do RPPS que ingressaram no serviço público após implantação do RPC (ou que migrou). 
 
Aposentadoria: 
 
a) 60% da média, mais 2% para cada ano que exceder a 20 anos de contribuição, na: 
 

1. Aposentadoria do RPPS federal na regra de transição por pontos e sem integralidade (art. 
4º da EC 103); 

2. Aposentadorias do RPPS (art. 10), enquanto não regulada por lei, salvo aposentadoria por 
incapacidade por acidente/doença do trabalho ou aposentadoria compulsória proporcional. 

3. Aposentadoria especial do RPPS e do RGPS na regra de transição (art. 21 da EC 103). 
4. Aposentadoria do RGPS na regra de transição por pontos (art. 15 da EC 103); 
5. Aposentadoria do RGPS na regra de transição de 30/35 anos de TC (art. 16 da EC 103); 
6. Aposentadoria do RGPS na regra de transição de 15 anos de TC (art. 18 da EC 103); 
7. Aposentadorias do RGPS, enquanto não regulada por lei (art. 19 da EC 103), salvo 

aposentadoria por incapacidade permanente por acidente ou doença do trabalho 
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b) 100% da média, na: 
 

1. Aposentadoria do segurado do RGPS e do RPPS (que não tenha integralidade) na regra de 
transição com adicional de 100% (art. 20 da EC 103); 
 

2. Aposentadoria por incapacidade permanente no RPPS ou RGPS, quando decorrer de 
acidente ou doença do trabalho. 

 
c) proporcional a 20 anos, na forma calculada no item “a”, no caso de aposentadoria compulsória 
do RPPS federal, a não ser que o servidor já tenha cumprido os critérios para aposentadoria 
voluntária. 
 
Acréscimo de 2% do item “a” para cada ano que exceder a 15 anos de contribuição, no caso: 
 

a) de aposentadoria especial, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de 
contribuição; 
 

b) de aposentadoria especial na regra de transição de 15 anos de efetiva exposição (art. 21 
da EC 103); 

 
c) de mulheres no RGPS. 

 
Segurado pode excluir da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, 
desde que mantido o tempo mínimo necessário, ficando vedada a averbação em outro regime. 
 
Reajuste: 
 
Conforme os termos estabelecidos para o RGPS. 
 
 
Art. 27 
 
Salário-família e auxílio-reclusão 
 
Enquanto lei não define baixa renda, apenas para segurados com renda de até R$ 1.364,43 (valor 
a ser reajustado pelo mesmo índice do RGPS). 
 
Enquanto lei não define valor 
 

- auxílio-reclusão será apurado na forma da pensão por morte e será concedido no valor de 
até 1 (um) salário-mínimo.  
 
- salário-família será concedido no valor de R$ 46,54 (reajustado anualmente). 
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Art. 28 
 
Regra provisória da contribuição previdenciária do segurado empregado e avulso 
 
Enquanto não alterada a Lei nº 8.212/91, contribuição previdenciária do segurado empregado e 
avulso será devida com alíquotas progressivas, na seguinte forma: 
 

Remuneração 
Alíquota % 

De Até 
zero 1 sal-mín. 7,5 

1 sal-mín.  R$             2.000,00  9 
 R$             2.000,01   R$             3.000,00  12 
 R$             3.000,01  Limite de contribuição 14 

 
Valores em reais da tabela serão reajustados na mesma data e pelo mesmo índice do RGPS. 
 
Art. 29 
 
Regra provisória sobre agrupamento de contribuições 
 
Até que entre em vigor lei que disponha sobre o agrupamento de contribuições, segurado que tiver 
renda inferior ao limite mínimo mensal (1 salário mínimo) pode: 
 

- complementar a sua contribuição (para alcançar o mínimo); ou  
- utilizar o valor de uma contribuição que exceda o mínimo para outra; ou 
- agrupar contribuições inferiores ao mínimo de diferentes competências. 

 
Os ajustes ou agrupamento somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. 
 
Art. 30 
 
Preservação da cobrança de contribuições previdenciárias já instituídas 
 
A vedação de alteração na base de cálculo de contribuição previdenciária (prevista no art. 195, § 
9º) não se aplica a contribuições instituídas antes de 13/11/2019. 
 
Art. 31 
 
Preservação de parcelamentos  
 
A vedação de parcelamentos acima de 60 meses (prevista no art. 195, 11 9º) não se aplica a 
parcelamentos vigentes antes de 13/11/2019. 
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Art. 32 
 
Alíquota da CSLL 
 
Aumenta para 20% a alíquota da CSLL (contribuição social sobre o lucro líquido) sobre bancos, 
até que a Lei nº 7.689/88 seja alterada. 
 
 
Art. 33 
 
Regra de transição para Previdência Complementar no serviço público 
 
Até que venha a LC que regulará as relações dos entes públicos com entidades de previdência 
complementar (prevista nos §§ 4º e 5º do art. 202), somente entidades fechadas de previdência 
complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios. 
 
Art. 34 
 
Extinção de RPPS 
 
Caso o ente federativo extinga o RPPS e migre os segurados para o RGPS, até que haja lei dispondo 
a respeito o ente deve observar os seguintes requisitos: 

 
- assumir o pagamentos dos benefícios já concedidos ou para quem já cumpriu requisitos; 
 
- prever ressarcimento ou compensação das contribuições acima do teto do RGPS. 
 
- vincular as reservas existes apenas para pagamentos das obrigações acima e para 
compensação financeira com o RGPS. 

 
É possível extinguir RPPS mesmo que tenha superavit atuarial. 
 
Art. 35 
 
Revogação 
 
Foram expressamente revogadas as seguintes normas: 
 
1. Art. 40, § 21 da CF: revogado limite de isenção maior da contribuição de inativos no RPPS 
que havia para beneficiários com doença incapacitante. 
 
2. Art. 195, § 13 da CF: revogada previsão de que a lei tratasse da não-cumulatividade para 
contribuição sobre o faturamento que substituísse contribuição previdenciária patronal. 
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3. Arts. 9º, 13 e 15 da EC 20/98: revogada regra de transição do RGPS para quem se filiou até a 
EC 20 (16/12/1998), inclusive de aposentadoria proporcional. Revogada também normas que 
tratavam de salário-família, auxílio-reclusão e aposentadoria especial no RGPS. 
 
4. Arts. 2º, 6º e 6º-A da EC 41/03: revogada regras de transição do RPPS para quem ingressou no 
serviço público até a EC 20 (16/12/1998) e EC 41 (31/12/2003), inclusive de aposentadoria por 
invalidez. 
 
5. Arts. 3º da EC 47/05: revogada regra de transição do RPPS para quem ingressou no serviço 
público até 16/12/1998. 
 
 
Art. 36 
 
Vigência da EC nº 103/19 
 
As normas da EC nº 103/19 entraram em vigor na data de sua publicação (13/11/2019), salvo as 
disposições a seguir: 
 
a) arts. 11, 28 e 32 (majoração da contribuição previdenciária dos servidores, dos segurados do 
RGPS e da CSLL dos bancos): vigência a partir de 01/03/2020. 
 
b) para os RPPSs dos Estados, DF e Municípios, as normas que possibilitam a cobrança de 
contribuições previdenciárias com alíquotas progressivas e sobre inativos, e as revogações que 
tratam do RPPS, serão vigentes só após publicação de lei do próprio ente que referende tais 
mudanças, que não poderão ser retroativas. 
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Tabelas de valores atualizados para 2020: 
 
1. Salário-mínimo nacional: - R$ 1.039,00, desde 01/01/2020 (Medida Provisória nº 916/2019). 

- R$ 1.045,00, desde 01/02/2020 (Medida Provisória nº 919/2020). 
 
Limite máximo para Juizados Especiais Federais: - R$ 62.340,00, desde 01/01/2020 

- R$ 62.700,00, desde 01/02/2020 
 
2. RPPS: contribuição do art. 11 da EC nº 103 a partir de 01/03/2020 (Portaria SEPT nº 2.963/2020). 

 

Remuneração 
Alíquota % 

De Até 
zero  R$             1.045,00 7,5 

 R$             1.045,01  R$             2.089,60  9 
 R$             2.089,61   R$             3.134,40  12 
 R$             3.134,41   R$             6.101,06  14 
 R$             6.101,07   R$           10.448,00  14,5 
 R$          10.448,01   R$           20.896,00  16,5 
 R$          20.896,01   R$           40.747,20  19 
 R$          40.747,21 sem limite 22 

 
3. Benefícios e contribuições previdenciárias (Portaria ME nº 914/2020 c/c MP nº 919/20). 
 

Limites de salário de contribuição e benefício 
Mínimo R$ 1.039,00 (jan/2020) ou R$ 1.045,00 (a partir de fev/2020) 
Máximo R$ 6.101,06 

 
Contribuição do segurado empregado, doméstico e avulso (RGPS) a partir de 01/02/2020: 
 

Salário de contribuição 
Alíquota % 

De Até 
zero  R$             1.045,00 7,5 

 R$             1.045,01  R$             2.089,60  9 
 R$             2.089,61   R$             3.134,40  12 
 R$             3.134,41   R$             6.101,06  14 

 
Contribuição do segurado contribuinte individual e facultativo (RGPS): 
 

Salário de contribuição Alíquota Observação 
De R$ 1.045,00 Até R$ 6.101,06 20%  

R$       1.045,00 11% Para Plano Simplificado 
R$       1.045,00 5% Para facultativo de baixa renda 



Celso Santos. Resumo da Emenda Constitucional nº 103/19 32 

4. Auxílio-reclusão e salário-família: 
- Renda máxima do segurado para obtenção de auxílio-reclusão e salário-família: R$ 1.425,56 
- valor do auxílio-reclusão: R$ 1.045,00 
- valor da cota do salário-família: R$ 48,62 
 
5. Índice de reajuste de benefícios em jan/2020: 
- para benefícios concedidos antes de 1º/01/2019: 4,48% (INPC) 
- para benefícios concedidos em 2019: 
 

Data de Início do benefício Reajuste (%) 

Até janeiro de 2019 4,48 

em fevereiro de 2019 4,11 

em março de 2019 3,55 

em abril de 2019 2,76 

em maio de 2019 2,14 

em junho de 2019 1,99 

em julho de 2019 1,98 

em agosto de 2019 1,88 

em setembro de 2019 1,76 

em outubro de 2019 1,81 

em novembro de 2019 1,77 

em dezembro de 2019 1,22 

 
6. Pensão por morte: fração acumulável conforme art. 24 da EC nº 103/19 
 

Faixa 
Fração 

Valor máximo 

da faixa De Até 
zero R$ 1.045,00 80% R$ 836,00 

R$ 1.045,01 R$ 2.090,00 60% R$ 626,99 
R$ 2.090,01 R$ 3.135,00 40% R$ 418,00 
R$ 3.135,01 R$ 4.180,00 20% R$ 209,00 
R$ 4.180,01 sem limite 10% --- 

 
7. Imposto de renda sobre a pessoa física – IRPF 2020 (tabela de incidência mensal): 
 

Base de Cálculo 
Alíquota % Parcela a deduzir 

De Até 
R$                 0,00 R$           1.903,98 --- --- 
R$            1.903,99 R$           2.826,65 7,5 R$ 142,80 
R$            2.826,66 R$           3.751,05 15 R$ 354,80 
R$            3.751,06 R$           4.664,68 22,5 R$ 636,13 
R$            4.664,68 sem limite 27,5 R$ 869,36 



Celso Santos. Resumo da Emenda Constitucional nº 103/19 33 

Casos práticos: 
 
Exemplo 1: suponha uma mulher servidora pública federal que, na data da EC nº 103/19 
(13/11/2019), possui 52 anos de idade (nascida em 1967) e um total de 27 anos de contribuição, 
sendo 6 no RGPS e 21 no serviço público (ingressou em 1998). Ela continua no serviço público 
federal e não migrou para o RPC (Funpresp). A partir de quando ela poderá se aposentar e qual 
será o cálculo da aposentadoria? 
 

São 2 as regras de transição cabíveis para o RPPS, dos arts. 4º e 20 da EC nº 103/19. 

 

1) Pela regra de transição do art. 4º da EC nº 103/19, precisa ter 30 anos de contribuição, 57 de 

idade e uma pontuação mínima de idade + TC. Calculando: 

 

Em 2019: 52 + 27 = 79 pontos 

Em 2020: 53 + 28 = 81 pontos 

Em 2021: 54 + 29 = 83 pontos 

Em 2022: 55 + 30 = 85 pontos (atingiu TC mínimo) 

Em 2023: 56 + 31 = 87 pontos  

Em 2024: 57 + 32 = 89 pontos (atingiu idade e TC mínimo) 

Em 2025: 58 + 33 = 91 pontos  

Em 2026: 59 + 34 = 93 pontos (atingiu idade, TC e pontuação) – ok para se aposentar! 

 

Logo, por essa regra do art. 4º poderá se aposentar em 2026, com 59 anos de idade e 34 anos de 

contribuição.  

 

O cálculo será pela média de 60% + 2% x (34-20), ou seja, 60% + 2% x 14, o que dará 88%. 

Só terá integralidade se optar por aguardar até 2029, quando terá 62 anos. 

 

2) Já pela regra de transição do art. 20 da EC nº 103/19, precisa ter 57 de idade, 30 anos de 

contribuição e cumprir adicional de 100%. Calculando: 

 

Em 2019 ela tem 52 anos de idade. Então terá 57 anos de idade 5 anos depois, em 2024. 

Em 2019 ela tem 27 anos de TC. Então terá 30 anos de TC 3 anos depois, em 2022. 

Em 2019 ela precisava de 3 anos de TC para obter o mínimo de 30. Então o adicional dela 

será de 3 anos. Então acrescentar + 3 anos no requisito anterior. Assim, 2022 + 3 = 2025.  

 

Logo, por essa regra do art. 20 poderá se aposentar em 2025, com 58 anos de idade e 33 anos de 

contribuição. O cálculo será com integralidade. 

 

Note que, antes da EC nº 103/19, ela tinha a expectativa de se aposentar em 2022, quando 

atingiria 30 anos de TC e 55 de idade. 
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Exemplo 2: suponha um homem que, em 13/11/2019, possui 58 anos de idade (nascido em 1961), 
29 anos de contribuição pelo RGPS e continua trabalhando como empregado. A partir de quando 
ele poderá se aposentar e qual será o cálculo da aposentadoria? 
 
São 5 as regras de transição cabíveis para o RGPS, dos arts. 15, 16, 17, 18 e 20 da EC nº 103/19. 

 
1) Pela regra de transição do art. 15 da EC nº 103/19, precisa ter 35 anos de contribuição e uma 

pontuação mínima de idade + TC. Calculando: 

 

Em 2019: 58 + 29 = 87 pontos 

Em 2020: 59 + 30 = 89 pontos 

Em 2021: 60 + 31 = 91 pontos 

Em 2022: 61 + 32 = 93 pontos  

Em 2023: 62 + 33 = 95 pontos  

Em 2024: 63 + 34 = 97 pontos  

Em 2025: 64 + 35 = 99 pontos (atingiu TC mínimo) 

Em 2026: 65 + 36 = 101 pontos 

Em 2027: 66 + 37 = 103 pontos 

Em 2028: 67 + 38 = 105 pontos (atingiu TC e pontuação) – ok para se aposentar! 

 

Logo, por essa regra do art. 15 poderá se aposentar em 2028, com 67 anos de idade e 38 anos de 

contribuição. O cálculo será pela média de 60% + 2% x (38-20), ou seja, 60% + 2% x 18, o que dará 

96%. 

 

2) Já pela regra de transição do art. 16 da EC nº 103/19, precisa ter 35 anos de TC e idade mínima 

que varia. Calculando: 

 

Em 2019 ele tem 29 anos de TC. Então terá 35 anos de TC 6 anos depois, em 2025. 

Em 2025 a idade mínima para homem nessa regra será de 62,5 anos, e ele terá 64. 

 

Logo, por essa regra do art. 16 poderá se aposentar em 2025, com 64 anos de idade e 35 anos de 

contribuição. O cálculo será pela média de 60% + 2% x (35-20), ou seja, 60% + 2% x 15, o que dará 

90%. 

 

3) Já pela regra de transição do art. 17 da EC nº 103/19, ele precisaria ter 33 anos de TC na data 

da EC nº 103/19, então ela não se aplica ao caso (ele só tem 29 anos de TC). 

 

4) Já pela regra de transição do art. 18 da EC nº 103/19, precisa ter 15 anos de TC e idade mínima 

de 65 anos. O TC ele já possui (tem 29 anos de TC), então falta calcular a idade: 

 

Em 2019 ele tem 58 anos de idade. Então terá 65 anos de idade 7 anos depois, em 2026. 

 

Logo, por essa regra do art. 18 poderá se aposentar em 2026, com 65 anos de idade e 36 anos de 

contribuição. O cálculo será pela média de 60% + 2% x (36-20), ou seja, 60% + 2% x 16, o que dará 

92%. 
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5) Já pela regra de transição do art. 20 da EC nº 103/19, ele precisa ter 60 anos de idade, 35 de 

TC e cumprir adicional de 100%. Calculando: 

 

Em 2019 ele tem 58 anos de idade. Então terá 60 anos de idade 2 anos depois, em 2021. 

Em 2019 ele tem 29 anos de TC. Então terá 35 anos de TC 6 anos depois, em 2025. 

Em 2019 ele precisava de 6 anos de TC para obter o mínimo de 35. Então o adicional dele 

será de 6 anos. Então acrescentar + 6 anos no requisito anterior. Assim, 2025 + 6 = 2031.  

 

Logo, por essa regra do art. 20 ele poderá se aposentar em 2031, com 70 anos de idade e 41 anos 

de contribuição, o que é bem desvantajoso, considerando que pela regra de transição do art. 16 

ele já poderia se aposentar em 2025. 

 

Note que, antes da EC nº 103/19, ele também tinha a expectativa de se aposentar em 2025, na 

modalidade aposentadoria por TC (mas com 100% da média e s/ FP devido a sua pontuação). 

 
Exemplo 3: mulher é aposentada no RGPS, com benefício no valor de R$ 3.200,00. Seu marido 
servidor público faleceu em 05/01/2020, sendo que ele era aposentado no RPPS com aposentadoria 
no valor de R$ 12.000,00. Ela é a única dependente dele. Qual será a renda total dela considerando 
a opção mais vantajosa entre os dois benefícios? 
 
A pensão por morte dela será de 60% (50+10) de R$ 12 mil, o que dá R$ 7.200,00. Como esse 

benefício é mais vantajoso que a aposentadoria dela, então ela opta por receber a pensão do 

RPPS sem descontos.  

 

Quanto à aposentadoria do RGPS, (R$ 3,2 mil) ela passará a receber apenas parcialmente, sendo: 

- 80% do que for até 1.039,00 - 1ª faixa   (R$ 1.039 x 0,8 = R$ 831,20) 

- mais 60% do que for até 2.078,00 - 2ª faixa   (R$ 1.038,99 x 0,6 = R$ 623,39) 

- mais 40% do que for até 3117,00 - 3ª faixa   (R$ 1.038,99 x 0,4 = R$ 415,60) 

- mais 20% do que for até o que recebia, 3.200 – 4ª faixa (R$ 82,99 x 0,2 = R$ 16,60) 

Somando o valor apurado nas quatro faixas, temos um total de R$ 1.886,79. 

 

Logo, ela terá uma renda total de R$ 9.086,79, pois receberá R$ 7.200,00 (da pensão por morte 

do RPPS) mais R$ 1.886,79 (da aposentadoria do RGPS). 

 

Note que pelas regras anteriores à EC nº 103/19 ela receberia R$ 15.200,00 (R$ 12 mil + 3,2 mil). 

 

Exemplo 4: no caso anterior, se ele também tivesse deixado como dependente um filho com 
deficiência, qual seria o valor da pensão por morte? 
 
Nesse caso, a pensão por morte deles seria apurada em 2 partes. Uma de 100% da aposentadoria, 

mas só até o teto do RGPS, de R$ 6.101,06. O que passou disso (R$ 6.101,07 a R$ 12 mil) será de 

70% (50+20), o que dá R$ 4.129,25. Somando as duas partes, temos R$ 10.230,31. Logo, cada 

dependente receberia metade disso, sendo então R$ 5.115,16 para cada. A viúva ainda teria os 

R$ 1.886,79 de sua aposentadoria do RGPS. 


