
ASPECTOS RELEVANTES

DA

EMENDA 103/2019



Normas que se aplicam independentemente

da opção dos Entes, com a necessidade de

edição de lei local.

Ex.: custeio (alíquotas de contribuição)

Normas que se aplicam apenas com a opção

do Município, com necessidade de edição de

lei local.

Ex.: elegibilidade das aposentadorias

EMENDA CONSTITUCIONAL

103/2019

Em relação à aplicabilidade aos

Estados e Municípios:

Normas que se aplicam independentemente da

opção dos Entes, sem a

necessidade de edição de lei local.  

Ex.: incorporações.



LIMITAÇÃO DO ROL DOS BENEFÍCIOS:

 

Os RPPS podem apenas conceder benefícios de aposentadoria e pensão por
morte. Demais, a cargo do ente federativo.



CUSTEIO

Alíquota de 14% para os servidores da União, aplicada a progressividade

(majorada ou reduzida de acordo com o valor base de contribuição). (Artigo 11

da EC 103)

Vedada a contribuição inferior à da União para os servidores do DF, estados e

municípios, salvo ausência de déficit atuarial, cuja contribuição não poderá ser

inferior à aplicada ao RGPS.

Entes federativos deverão alterar as suas legislações para

aplicação da alíquota.



Mediante edição de lei local que referende as alterações
promovidas pela EC 103/19 no §1º do artigo 149 da CF.

Em caso de déficit atuarial, permitida a contribuição ordinária sobre
o que ultrapassar o salário-mínimo para aposentados e
pensionistas.

Sendo insuficiente a medida anterior, permitida contribuição
extraordinária, inclusive para aposentados e pensionistas, mas
com período determinado e juntamente com outras medidas
para o equacionamento do déficit.

APLICAÇÃO DAS
ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS

Poderão os entes federativos aplicar as alíquotas progressivas,

através de

edição de lei local, e deverá ser observado o equilíbrio atuarial (Art.

2º, II, “b”,

2, §1º da PORTARIA 1.348 de 03/12/2019).

Segregação de massa descaracteriza ausência de déficit

atuarial. (Artigo 9º,
§§ 4º e 5º da EC 103).



Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

I - no primeiro dia do quarto mês subsequente ao

da data de publicação desta

Emenda Constitucional, quanto ao disposto nos

arts. 11, 28 e 32;

alíquotas de contribuição dos RPPS, RGPS e

contribuição social sobre lucro das PJ,

respectivamente

 III - para os regimes próprios de previdência social dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à

alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional

no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas

na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data

de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder

Executivo que as referende integralmente;  Possibilidade das

progressivas, incidência de contribuição ordinária para

aposentados e pensionistas que supere o salário mínimo e

extraordinária para todos.  revogação dos § 21 do art. 40 da CF;

artigos 2º, 6º e 6º-A da EC 41/03 e artigo 3º da EC 47/05

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Nota Técnica SEI nº 12212/2019/ME, artigo 10

Análise das regras constitucionais da reforma

previdenciária aplicáveis aos

regimes próprios de previdência social dos entes

federados subnacionais.



ROMPIMENTO DE VÍNCULO: 

 

 

A aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição

decorrente de cargo, emprego ou função pública, acarretará o

rompimento do vínculo, inclusive no RGPS, para as aposentadorias

concedidas a partir da promulgação da EC.



INCORPORAÇÕES:

Vedadas as incorporações de vantagens de caráter

temporário ou vinculadas ao

exercício de função de confiança ou de cargo em comissão

à remuneração do cargo efetivo.

Preserva as incorporações já efetivadas.

Cancelamento das contribuições previdenciárias sobre as

parcelas temporárias a contar

da promulgação da EC 103/19.

Previsão na legislação municipal da opção de contribuição

previdenciária sobre as

parcelas temporárias para fins de aumento do valor do

cálculo da média salarial, à luz

da Lei 10.887/04.



VEDAÇÃO DAS INCORPORAÇÕES: 

       Movimentação de categorias para pleitear compensação financeira. 

  Portaria 464/18: “Art. 75.

      Na hipótese de alteração legal relacionada à estrutura funcional e remuneratória

dos segurados ativos do RPPS, à ampliação e reformulação dos quadros existentes

e às demais políticas de pessoal do ente federativo que possam provocar a

majoração potencial dos benefícios do regime próprio, a unidade gestora, a partir de

estudo técnico elaborado por atuário legalmente habilitado, acompanhado das

premissas e metodologia de cálculo utilizadas, deverá demonstrar a estimativa do

seu impacto para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. 

      Parágrafo único. O ente federativo deverá prever fontes de custeio e adotar

medidas para o equacionamento do deficit se a proposta de que trata o caput

agravar a situação de desequilíbrio financeiro ou atuarial do RPPS.



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS:

 Desconstitucionalização da previdência.

Emenda autoriza Estados, DF e Municípios a realizarem as suas próprias

reformas previdenciárias

Mediante edição de lei local que referende as revogações previstas na

alínea “a” do Inciso I e nos Incisos III e IV do artigo 35 da EC 103/19.

(revogação dos §21 do art. 40 da CF; artigos 2º, 6º e 6º-A da EC 41/03 e

artigo 3º da EC47/05).

Elegibilidade, transição e forma de cálculos de proventos a critério de cada

ente da Federação.



BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS:

Emenda à Constituição Estadual ou à Lei Orgânica Municipal para

definição da idade mínima para aposentadoria.

Lei Complementar para definição do tempo de contribuição e demais

requisitos para aposentadoria e as aposentadorias especiais,

inclusivepara definição de funções de magistério.

Lei Ordinária para demais definições, como regras de cálculos de

proventos, regra de pensão por morte, etc.



PODERÃO SER ESTABELECIDOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

DIFERENCIADOS: 

 

 para aposentadoria por deficiência, com avaliação biopsicossocial

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

 para agente penitenciário, socioeducativo, policial legislativo federal e

policiais dos incisos I a IV do art. 144; (§4ºB do art. 40).

 para servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva

exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde,

ou associação desses agentes, vedada caracterização por categoria

profissional.

 Professores: DEVERÁ ser assegurada redução de 5 anos na idade. 

 Lei Complementar de cada ente definirá as atividades de magistério

para aposentadoria especial.



REGRAS POSTERIORES À EC 103:

 Aplicadas à União.

 Regra permanente para ingressantes pós emenda

 Idade mínima: 62 anos para mulher e 65 anos para homem.

 Professores: 5 anos de redução, em atividade de magistério.

 Contribuição mínima: 25 anos

10 anos de serviço e 5 no cargo.

Transição, em especial aos ingressantes a partir de 01/01/2004

 Mulher: 56 anos de idade e 30 de contribuição.

 Homem: 61 anos de idade de 35 de contribuição.

Professores: 5 anos de redução, em atividade de magistério.

Somatório do tempo de contribuição e da idade igual 81/91 para professores e 86/96 para os

demais.

 A partir de 2020 aumento de 1 ponto a cada ano até 92/100 para professores e 100/105 para

demais cargos.

A partir de 2022 os limites de idade aumentam em 1 ano.



PROVENTOS:

       60% da média + 2% a cada ano

que exceda os 20 de contribuição.

          Integralidade da média com 40

anos de contribuição.

          Média: 100% das contribuições

desde julho de 1994.



REGRAS

POSTERIORES À

EC 103:

Transição (para

ingressantes até

31/12/2003)

Mulher: 62 anos de idade e 30 de contribuição.

Homem: 65 anos de idade de 35 de contribuição

Professores: 5 anos de redução, em atividade de

magistério.

Somatório do tempo de contribuição e da idade igual 81/91

para professores e

86/96 para os demais

20 anos de serviço e 5 no cargo.

A partir de 2020 aumento de 1 ponto a cada ano até o

limite de 92/100 para

professores e 100/105 para demais cargos.



REGRAS POSTERIORES À EC 103:

 Transição (para ingressantes até 31/12/2003)

      Mulher: 62 anos de idade e 30 de contribuição.

      Homem: 65 anos de idade de 35 de contribuição

     Professores: 5 anos de redução, em atividade de magistério.

  Somatório do tempo de contribuição e da idade igual 81/91 para    

professores e  86/96 para os demais.

    20 anos de serviço e 5 no cargo.

  A partir de 2020 aumento de 1 ponto a cada ano até o limite de

92/100 para professores e 100/105 para demais cargos.



REGRAS

POSTERIORES À EC

103:

 Transição (para

ingressantes até

31/12/2003)

Mulher: 57 anos de idade e 30 de

contribuição.

 Homem: 60 anos de idade de 35 de

contribuição

Professores: 5 anos de redução, em

atividade de magistério.

Período adicional de 100% do tempo

de contribuição faltante para se

aposentar

na data da promulgação da EC.

 20 anos de serviço e 5 no cargo.

 

 Proventos: ÚLTIMA REMUNERAÇÃO



PENSÃO POR MORTE 

 

 Aplicada à União e ao RGPS 

 

 Cota familiar de 50% + 10% por dependente até

limite de 100%, sem reversão. 

 Falecido aposentado: cotas calculadas sobre a

totalidade dos proventos. 

 Falecido em atividade: cotas calculadas sobre os

proventos que teria direito se aposentado por

invalidez à data do óbito.



Mínimo de 18 meses de contribuição e de 2 anos de

união estável ou casamento. 

 Limite de tempo do benefício de acordo com a idade

do cônjuge na data do óbito: 3 anos, até 20 de idade;

6 anos, entre 21 e 26 de idade; 10 anos, entre 27 e 29

de idade; 15 anos, entre 30 e 40 de idade; 20 anos,

entre 41 e 43 de idade; e Vitalícia, a partir dos 44 de

idade 

 

 Contribuição inferior a 18 meses e/ou casamento ou

união estável inferior a 2 anos: 4 meses



Veda o recebimento de mais de uma aposentadoria, ressalvados os

cargos

acumuláveis.

 

 

Nos casos de mais de uma pensão por morte de cargos acumuláveis, ou

de
uma pensão e uma aposentadoria no mesmo regime ou entre os RPPS e o

RGPS, garante-se o valor integral do mais vantajoso e parte do valor do outro

benefício, apurado cumulativamente conforme a seguinte faixa:

 100% do valor da faixa até um SM

 60% do valor da faixa que exceder um SM, até dois SM;

 40% do valor da faixa que exceder dois SM, até três SM;

20% do valor da faixa que exceder três SM, até quatro SM;



Exemplo

Valor da pensão

antes da EC: R$

5.000,00

 Valor após a EC:

1ª faixa R$ 1.100,00 100% R$ 1.100,00

2ª faixa R$ 1.100,01 R$ 2.200,00 60%

R$ 660,00

3ª faixa R$ 2.200,01 R$ 3.300,00 40%

R$ 440,00

4º faixa R$ 3.300,01 R$ 4.400,00 20%

R$ 220,00

5ª faixa R$ 600,00 10% R$ 60,00

Total: R$ 2.480,00 



REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR:

Criação de Regime de Previdência Complementar em até 2 anos da

promulgação da EC (até 12/11/2021).

Vigência após a aprovação da PREVIC (recomendação da SPREV).

 Opcional para todos os servidores.

Para os servidores que ingressarem no serviço público antes da

criação do RPC, se não optantes, sem observação do teto do RGPS.

Para os que ingressarem após, contribuição e aposentadoria no

RPPS limitada ao teto do RGPS, mesmo não optantes.



Obrigado! 
 

Elias Moreira
 (51) 99179 1970


