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(49%)
art. 22 (6,17%)

as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da
Constituição



redução 20%

exoneração

o servidor estável poderá perder o
cargo



95%

a 
qualquer título

implique aumento de despesa

ressalvada a reposição 

contratação de hora extra



RECEITAS DESPESAS







Idade  
Mínima

Tempo de  
Contribuição

61 62

35 anos

56 57

30 anos

Tempo  
de  

Serviço  
Público

Tempo  
de  

Cargo

20anos 5anos

Pontos (Idade + Tempo deContribuição)

96 97 98 99100101 102103104105105105105105105

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033

Regra de Cálculo de Benefício

Ingresso até31/12/2003 Mantida integralidade e paridade aos 65 anos (homem) e 62 (mulher) e se  professor 60
(homem) e 57 (mulher)

Ingresso após 31/12/2003
60% + 2% por ano de contribuição que exceder a 20 anos x média de 100% dos  salários de
contribuição desde julho de 1994.
Reajuste pelo INPC (mesmo critério do RGPS).

Professores terão redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição e a pontuação parte de 81 para a professora e 91 para o professor
aumentando um ponto até atingir 92 para mulher e 100 para homem, desde que comprovem, exclusivamente, tempo de efetivo exercício
das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

2019 2022

2019     2022

Regra de transição - 1



5anos

Tempode  
Cargo

Idade PedágioTempode  
Serviço
Público

Tempo de  
Contribuição

60 anos 57 anos

100%
do tempo  
que falta  

para atingir  
o tempo  

mínimo de  
contribuição

20 anos
35 anos 30anos

 O valor da aposentadoria será a última remuneração para quem ingressou até 31/12/2003 ou 100%da média
desde julho de 1994.

 Professores terão redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, desde que comprovem,  
exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino  
fundamental e médio.

Regra de transição RPPS - 2



Regra transição: Policiais e Agentes

Idade Tempo de  
Mínima Contribuição

Tempode  
Exercício2

55anos

30 anos 20 anos

25 anos 15 anos

Idade  
Mínima

Tempo de  
Contribuição

Tempode  
Exercício**

Pedágio

53anos 30anos 20anos
100%

do tempo que falta  
para atingir otempo  

mínimo de  
contribuição

52anos 25anos 15anos

Transição1

Transição2

* Para os cargos de policial civil, agente penitenciário e agente socioeducativo.

** Poderá ser considerado tempo de serviço em cargo de natureza estritamente policial: tempo de atividade nas Forças Armadas,
nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de agente penitenciário ou socioeducativo.



Nova Regra Geral

PROPOSTAHOJE

Regra de cálculo: 60% + 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos** x
média de 100% dos  salários de contribuição desde julho de 1994.

*Professor que comprovar, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e  no 
ensino fundamental e médio.

**No RPPS o cálculo do adicional de 2% parte dos 20 anos para homens e mulheres.

TC

*
Idade

57 / 60 25



Idade  
Mínima

Tempo de  
Contribuição

Tempo  
mínimo  
decargo*

55/55 anos 30 anos 25 anos

Idade  
Mínima

Tempo de  
Contribuição

Tempo  
mínimo

deatividade

Não há 25/30 anos 15/20 anos

PROPOSTAHOJE

Regra de cálculo: 60% + 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos x
média de 100% dos  salários de contribuição desde julho de 1994.

* Para os cargos de policial civil, agente penitenciário e agente socioeducativo.

Nova Policiais e Agentes



PROPOSTA

HOJE

Taxa de Reposição doBenefício

RPPS 100% até o teto do RGPS + 70% da parcela que superar o teto do RGPS

RGPS 100% do benefício, respeitado o teto do RGPS

Taxa de Reposição doBenefício

60% (1 dependente) + 10% por dependente  
adicional, aplicados sobre o valor da  
aposentadoria ou, em caso de morte do segurado  
em atividade, ao valor que receberia em  
aposentadoria por incapacidadepermanente 100%

90%

80%

70%

60%1dependente
2 dependentes
3 dependentes
4 dependentes

5 ou +dependentes

Pensão por morte (RGPS e RPPS)

 Dependente inválido ou com deficiência:
•RGPS: 100% até o teto
•RPPS: 100% até teto do RGPS, mais 60% + 10% por dependente adicional do que exceder o teto.
 Observações:
•RPPS: Servidor ingressou antes da criação da previdência complementar ou que não fez opção pelo regime: a pensão será calculada sem limitação ao teto 
do RGPS.
•RPPS: Morte de policial ou agente penitenciário/socioeducativo por agressão sofrida no exercício ou em razão da função: pensão será igual a remuneração 
do cargo e vitalícia para o cônjuge/companheiro.
•RPPS e RGPS: Pensões já concedidas terão seus valores mantidos.



• Não pode acumular: mais de uma pensão deixada por cônjuge/companheiro no mesmo  
regime, salvo, no RPPS, a decorrente de cargos acumuláveis.

• Pode acumular, mas se aplica a redução por faixas: (1) Pensão de cônjuge/companheiro de  
um regime com pensão de outro regime ou militar; (2) Pensão de cônjuge/ companheiro  
de um regime + aposentadoria RGPS/RPPS/inatividade militar; (3) Pensão militar +  
aposentadoria RGPS/RPPS

• É permitida acumulação: (1) direito adquirido; (2) aposentadoria de um regime com  
aposentadoria de outro regime/inatividade militar.

Limitação de acumulação de benefícios
(cônjuge e companheiros)

PROPOSTAHOJE

Acumulação deBenefícios

É permitida a acumulaçãode  
diferentes tipos e regimes  
Ex.: pensão eaposentadoria;  
RPPS eRGPS

Regra deAcumulação  
deBenefícios

100%do benefício de maior valor
+ % dos demais benefícios 

Acima de 4SM 10%

Entre 3 e 4 SM 20%

Entre 2 e 3SM 40%

Entre 1 e 2SM 60%

Até1SM 80%



R$ 5.839,45



• Contribuição Ordinária

• Contribuição Extraordinária



déficit atuarial



14%



com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas

1º de janeiro de 2025

R$ 134.029.567,61
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