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Não há correspondência

Art. 37 [...]

§ 13. O servidor titular de cargo efetivo poderá ser 

readaptado ao exercício de cargo cujas atribuições e 

responsabilidades sejam compatíveis com a limitação 

que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 

mediante perícia em saúde, enquanto permanecer 

nesta condição, respeitados a habilitação e o nível de 

escolaridade exigidos para o exercício do cargo de 

destino e mantida a remuneração do cargo de origem.

Art. 37 [...]

§ 13. O servidor titular de cargo efetivo poderá ser 

readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e 

responsabilidades sejam compatíveis com a limitação 

que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, 

mediante perícia em saúde, enquanto permanecer 

nesta condição, desde que a habilitação e o nível de 

escolaridade exigidos para o cargo de destino sejam 

iguais ou inferiores aos de origem, mantida a 

remuneração do cargo de origem.

Não há este parágrafo na CF
Estabelece a readaptação como regra, deixando 

esta de estar apenas nas legislações de cada ente

Mantém o texto original, com algumas correções 

na escrita

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos 

e dos pensionistas, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste 

artigo.

Sem alteração Sem alteração

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de 

previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores 

fixados na forma dos §§ 3º e 17:

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de 

previdência de que trata este artigo serão 

aposentados:

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de 

previdência de que trata este artigo serão 

aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

na forma da lei;

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no 

cargo em que estiver investido, quando insuscetível de 

readaptação;

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no 

cargo em que estiver investido, quando insuscetível de 

readaptação, sendo obrigatória a realização de 

avaliações periódicas para verificação da 

continuidade das condições que ensejaram a 

concessão da aposentadoria; ou
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II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, 

ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de 

lei complementar;       

II - compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de 

idade; ou

III - compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de 

idade.

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo 

mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 

público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

III - voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de 

idade e vinte e cinco anos de contribuição, desde que 

cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria.

I - voluntariamente, observados, cumulativamente, os 

seguintes requisitos:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de 

contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de 

idade e trinta de contribuição, se mulher; 

Revogado
a) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e 

sessenta e dois anos de idade, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e 

sessenta anos de idade, se mulher, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição. 

Revogado

b) vinte e cinco anos de contribuição, desde que 

cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que for concedida a aposentadoria;

Idade e tempo de contribuição iguais para 

homem e mulher: 65/25

Os dispositivos não tratam mais sobre a forma de 

cálculo, se integral ou proporcional, pois existe 

dispositivo dedicado sobre isso. É uma mudança 

apenas de coesão textual.

Homem: 65/25. Mulher 62/25

Alterações na aposentadoria por invalidez: 

necessidade de reavaliações periódicas.

Também há dispositivo que trata especificamente 

sobre a forma de cálculo.

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, 

por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 

remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo 

em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 

referência para a concessão da pensão. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser 

inferiores ao limite mínimo ou superiores ao limite 

máximo estabelecidos para o regime geral de 

previdência social.

§ 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser 

inferiores ao valor referido no § 2º do art. 201 ou 

superiores ao limite máximo estabelecido para o 

regime geral de previdência social.

Não há correspondência Não há correspondência

§ 2º-A Os proventos das aposentadorias 

decorrentes do disposto neste artigo terão como 

referência a média aritmética simples das 

remunerações e dos salários de contribuição, 

selecionados na forma da lei, utilizados como 

base para contribuições ao regime de previdência 

de que trata este artigo e ao regime geral de 

previdência social.
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Limite dos proventos: salário do servidor no 

cargo em que se aposentou ou serviu de 

referencia para a pensão

Limite máximo dos proventos: teto do INSS.

Limite mínimo: salário mínimo

Limite máximo dos proventos: teto do INSS para 

os que ingressarem após a EC ou após instituída a 

previdência complementar e o servidor opte.

Limite mínimo: salário mínimo

Regra da forma de cálculo: média de todos os 

salários de contribuição, na forma da lei. Seria 

possível utilizar a lei 10.887/2004 enquanto não 

há lei específica? É certo que há 

incompatibilidade, por isso talvez não seja 

possível.

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, 

por ocasião da sua concessão, serão consideradas as 

remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de previdência 

de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da 

lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 

19.12.2003)

§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da 

sua concessão, corresponderão:

§ 3º Os proventos da aposentadoria, por ocasião da 

sua concessão, corresponderão:

Não há correspondência

I - para a aposentadoria por incapacidade permanente 

para o trabalho e a aposentadoria voluntária, a 51% 

(cinquenta e um por cento) da média das 

remunerações e dos salários de contribuição utilizados 

como base para as contribuições, apurada na forma da 

lei, acrescidos de 1 (um) ponto percentual, para cada 

ano de contribuição considerado na concessão da 

aposentadoria, aos regimes de previdência de que 

tratam este artigo e os art. 42 e art. 201, até o limite 

de 100% (cem por cento) da média; e

I - nas hipóteses do inciso I do § 1º, do inciso II 

do § 4º, do § 4º-A e do § 5º, a 70% (setenta por 

cento) da média referida no § 2º-A, observando-

se, para as contribuições que excederem o tempo 

de contribuição mínimo exigido para concessão 

do benefício, os seguintes acréscimos, até o 

limite de 100% (cem por cento), incidentes sobre 

a mesma média:

Não há correspondência

II - para a aposentadoria compulsória, ao resultado do 

tempo de contribuição dividido por 25 (vinte e cinco), 

limitado a um inteiro, multiplicado pelo resultado do 

cálculo de que trata o inciso I, ressalvado o caso de 

cumprimento dos requisitos para a concessão da 

aposentadoria voluntária, quando serão calculados nos 

termos do inciso I.

IV - na hipótese do inciso III do § 1º, ao resultado do 

tempo de contribuição dividido por vinte e cinco, 

limitado a um inteiro, multiplicado pelo resultado do 

cálculo previsto no inciso I deste parágrafo, ressalvado 

o caso de cumprimento de critérios de acesso para 

aposentadoria voluntária que resulte em situação mais 

favorável.
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Não há correspondência

§ 3º-A. Os proventos de aposentadoria por 

incapacidade permanente para o trabalho, quando 

decorrentes exclusivamente de acidente do trabalho, 

corresponderão a 100% (cem por cento) da média das 

remunerações utilizadas como base para as 

contribuições aos regimes de previdência de que 

tratam este artigo e os art. 42 e art. 201.

Suprimido

Não há correspondência Não há correspondência

a) do primeiro ao quinto grupo de doze 

contribuições adicionais, 1,5 (um inteiro e cinco 

décimos) pontos percentuais por grupo;

Não há correspondência Não há correspondência

b) do sexto ao décimo grupo de doze 

contribuições adicionais, 2 (dois) pontos 

percentuais por grupo;

Não há correspondência Não há correspondência

c) a partir do décimo-primeiro grupo de doze 

contribuições adicionais, 2,5 (dois inteiros e cinco 

décimos) pontos percentuais por grupo;

Limite dos proventos: salário do servidor no caso 

em que se aposentou

Média dos 80% maiores salários de contribuição. 

Lei 10.887/2004

Nova forma de cálculo: Média de todas 

contribuições. 51% +1% a cada ano de 

contribuição. Limite de 100% aos 49 anos de 

contribuição.

Integralidade na invalidez somente em caso de 

acidente em serviço.

Cálculo da compulsória: Divide-se o tempo de 

contribuição por 25, limitado a um inteiro. Depois 

multiplica-se o resultado pelo cálculo descrito 

acima. Ou seja, poderá ocorrer uma 

proporcionalidade da proporcionalidade

Nova forma de cálculo: Média de todas 

contribuições. 

Aposentadorias: voluntária, especial em 

ambientes que prejudiquem a saúde, especial dos 

policiais, do professor e invalidez não decorrente 

de doença profissional ou de acidente do 

trabalho.

70% + 1,5% (25~30) +2,00% (31~35) + 2,5% 

(36+). Com 25 anos de contribuição tem 70% da 

média. Limite de 100% aos 40 anos de 

contribuição.

Cálculo da compulsória: Divide-se o tempo de 

contribuição por 25, limitado a um inteiro. Depois 

multiplica-se o resultado pelo cálculo descrito 

acima. Ou seja, poderá ocorrer uma 

proporcionalidade da proporcionalidade



Não há correspondência Não há correspondência

II - na hipótese do inciso II do § 1º, a 70% 

(setenta por cento) da média referida no § 2º-A, 

aplicando-se os acréscimos de que tratam as 

alíneas a , b  e c  do inciso I deste parágrafo se 

superado o tempo mínimo de contribuição 

necessário para a aposentadoria voluntária, de 

que trata o inciso I do § 1º, exceto em caso de 

acidente em serviço e doença profissional, 

quando corresponderão a 100% (cem por cento) 

da média referida no § 2º-A;

Não há correspondência Não há correspondência
III - na hipótese do inciso I do § 4º, a 100% 

(cem por cento) da média referida no § 2º-A;

Invalidez somente com integralidade nos casos 

de acidente do trabalho.

Invalidez somente integral nos casos de doença 

profissional ou acidente do trabalho. Não há 

previsão para doença grave.

Integralidade também para aposentadorias 

especiais dos portadores de deficiência.

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 

abrangidos pelo regime de que trata este artigo, 

ressalvados, nos termos definidos em leis 

complementares, os casos de servidores: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Sem alteração

§ 4º Poderão ser estabelecidos por lei complementar 

idade mínima e tempo de contribuição distintos dos 

previstos neste artigo para concessão de 

aposentadoria, estritamente em favor de servidores:

I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 47, de 2005)
I - com deficiência;

I - com deficiência, previamente submetidos a 

avaliação biopsicossocial realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar;

II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
Revogado

II - cujas atividades sejam exercidas em condições 

especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, 

vedada a caracterização por categoria 

profissional ou ocupação, vedado o 

estabelecimento de idade mínima inferior a 

cinquenta e cinco anos ou de tempo de 

contribuição inferior a vinte anos.
III cujas atividades sejam exercidas sob condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 

física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 

2005)

III - cujas atividades sejam exercidas sob condições 

especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, 

vedada a caracterização por categoria profissional ou 

ocupação.

Revogado
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Previsão de aposentadorias especiais para 

portadores de deficiência, que exercem 

atividades de risco e em atividades que 

prejudiquem a saúde. 

Todavia, é norma constitucional de eficácia 

limitada, já que necessita de lei complementar 

para produzir efeitos.

Revoga a aposentadoria especial por exercício de 

atividade de risco.

Porém, estabelece que as atividade especiais 

devem efetivamente prejudicar a saúde, não 

podendo ser caracterizada por categoria 

profissional ou ocupação.

Estabelece que a lei complementar pode estipular 

idade mínima para aposentadoria especial.

Servidor com deficiência deve passar por 

avaliação biopsicossocial.

Deixa expresso que a lei não pode estabelecer 

idade mínima inferior a 55 anos e tempo de 

contribuição inferior a 25 anos para o caso de 

aposentadoria especial em condições que 

prejudiquem a saúde

Não há mais a caracterização genérica da 

aposentadoria especial para atividade de risco.

Neste substitutivo é garantida a aposentadoria 

diferenciada dos policiais não militares.

Não há correspondência

4º-A. Para os segurados de que trata o § 4º, a redução 

do tempo exigido para fins de aposentadoria, nos 

termos do inciso III do § 1º, será de, no máximo, dez 

anos no requisito de idade e de, no máximo, cinco anos 

para o tempo de contribuição, observadas as regras de 

cálculo e reajustamento estabelecidas neste artigo.

§ 4º-A Os limites de idade previstos na alínea a 

do inciso I do § 1º poderão ser reduzidos por lei 

complementar policiais dos órgãos previstos nos 

arts. 51, IV, 52, XIII, e 144, I, II, III e IV, desde 

que comprovados pelo menos vinte e cinco anos 

de efetivo exercício de atividade policial, vedado 

o estabelecimento de idade mínima inferior a 

cinquenta e cinco anos para ambos os sexos.

Aposentadorias especiais com redução máxima 

de 10 na idade e 5 anos no tempo de contribuição

Altera completamente a redação.

Prevê aposentadorias dos policiais com redução 

de idade por lei complementar, mas devem ter os 

seguintes requisitos mínimos: 55 anos de idade e 

25 anos de efetivo exercício de atividade policial.

Abrange as polícias federal, rodoviária federal, 

ferroviária federal, civil. Com a complementação 

de voto foi incluída polícia legislativa.



§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de 

contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação 

ao disposto no  § 1º, III, "a", para o professor que 

comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício 

das funções de magistério na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio.

Revogado

§ 5º O professor de ambos os sexos que 

comprove exclusivamente tempo de efetivo 

exercício das funções de magistério na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio poderá 

se aposentar aos sessenta anos de idade, vinte e 

cinco anos de contribuição, dez anos de efetivo 

exercício de serviço público e cinco no cargo 

efetivo em que for concedida a aposentadoria.

Aposentadoria do professor da educação básica: 

redução de 5 anos na idade e no tempo de 

contribuição, respeitados os demais requisitos.

Revoga a aposentadoria diferenciada do 

professor, de modo que todos se submeteriam às 

novas regras.

Nova regra para professor da educação básica:

60 anos de idade para ambos os sexos e 25 anos 

de contribuição. Além de 10 anos efetivo 

exercício no serviço público e 5 anos no cargo.

§ 6º - Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos 

cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é 

vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à 

conta do regime de previdência previsto neste artigo. 

§ 6º É vedado o recebimento conjunto, sem prejuízo de 

outras hipóteses previstas em lei:

§ 6º É vedado o recebimento conjunto, sem prejuízo de 

outras hipóteses previstas em lei:

Não há correspondência

I - de mais de uma aposentadoria à conta dos regimes 

de previdência dos

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, ressalvadas as aposentadorias decorrentes 

dos cargos acumuláveis na forma

desta Constituição;

I - de mais de uma aposentadoria à conta de regime de 

previdência de que trata este artigo, ressalvadas as 

aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na 

forma desta Constituição;

Não há correspondência

II - de mais de uma pensão por morte deixada por 

cônjuge ou companheiro no

âmbito dos regimes de previdência dos servidores 

titulares de cargos efetivos da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou 

entre estes regimes e os regimes

de que trata o art. 201, assegurado o direito de opção 

por um dos benefícios, ficando

suspenso o pagamento do outro benefício; e

II - de mais de uma pensão por morte deixada por 

cônjuge ou companheiro, no âmbito do regime de 

previdência de que trata este artigo, ou entre este 

regime e o regime geral de previdência social;



Não há correspondência

III - de pensão por morte e aposentadoria no âmbito 

dos regimes de previdência

dos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios ou entre estes regimes e os regimes de 

que trata o art. 201, assegurado o

direito de opção por um dos benefícios, ficando 

suspenso o pagamento do outro

benefício.

III - de pensão por morte e de aposentadoria no 

âmbito do regime de previdência de que trata este 

artigo, ou entre este regime e o regime geral de 

previdência social, cujo valor total supere dois salários 

mínimos.

Não há correspondência Não há correspondência

§ 6º-A Na hipótese dos incisos II e III do § 6º, é 

assegurado o direito de opção por apenas um dos 

benefícios, ficando suspenso o pagamento dos 

demais benefícios.

Vedada a cumulação de mais de uma 

aposentadoria no RPPS, salvo os casos de cargos 

acumuláveis.

Não pode cumular:

- Mais de uma aposentadoria no RPPS, salvo 

cargos acumuláveis;

- Mais de uma pensão no RPPS ou pensão do 

RPPS com RGPS, podendo optar;

- Pensão e aposentadoria no RPPS ou no RPPS e 

RGPS, podendo optar.

Não pode cumular:

- Mais de uma aposentadoria no RPPS, salvo 

cargos acumuláveis;

- Mais de uma pensão no RPPS ou pensão do 

RPPS com RGPS, podendo optar;

- Pensão e aposentadoria no RPPS ou no RPPS e 

RGPS, desde que não supere 2 salários mínimos, 

também podendo optar.

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de 

pensão por morte, que será igual:

§ 7º Na concessão do benefício de pensão por morte, 

cujo valor será equivalente a uma cota familiar de 50% 

(cinquenta por cento), acrescida de cotas individuais de 

10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o 

limite de 100% (cem por cento), não será aplicável o 

estabelecido no § 2º do art. 201 e será observado o 

seguinte:

§ 7º Na concessão do benefício de pensão por morte, 

será respeitado o disposto no § 2º do art. 201 e o 

limite máximo dos benefícios do regime geral de 

previdência social, sendo o valor equivalente a uma 

cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida 

de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por 

dependente, até o limite de 100% (cem por cento), 

observando-se os seguintes critérios:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor 

falecido, até o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que 

trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da 

parcela excedente a este limite, caso aposentado à 

data do óbito; ou

I - na hipótese de óbito do aposentado, as cotas serão 

calculadas sobre a totalidade dos proventos do servidor 

falecido, respeitado o limite máximo estabelecido para 

os benefícios do regime geral de previdência social;

I - na hipótese de óbito do aposentado, as cotas serão 

calculadas sobre a totalidade dos proventos do servidor 

falecido;



II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor 

no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social de que trata o art. 

201, acrescido de setenta por cento da parcela 

excedente a este limite, caso em atividade na data do 

óbito.

II - na hipótese de óbito de servidor em atividade, as 

cotas serão calculadas sobre o valor dos proventos aos 

quais o servidor teria direito caso fosse aposentado por 

incapacidade permanente na data do óbito, observado 

o disposto no inciso I do § 3º, e no § 3º-A deste artigo, 

respeitado o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social;

II - na hipótese de óbito de servidor em atividade, as 

cotas serão calculadas sobre o valor dos proventos aos 

quais o servidor teria direito caso fosse aposentado, na 

data do óbito, por incapacidade permanente, ou 

voluntariamente, se houver reunido os requisitos 

para tanto, prevalecendo a situação mais 

favorável;

Não há correspondência

III - a identidade do rol de dependentes, as condições 

necessárias para o enquadramento e a qualificação dos 

dependentes estabelecidos para o regime geral de 

previdência social;

III - o rol de dependentes, as condições necessárias 

para o enquadramento e a qualificação dos 

dependentes serão os estabelecidos para o regime 

geral de previdência social;

Não há correspondência

IV - as cotas individuais cessarão com a perda da 

qualidade de dependente e não serão reversíveis aos 

demais beneficiários; e

IV - as cotas por dependente cessarão com a perda 

dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais 

dependentes, preservado o valor de 100% (cem por 

cento) quando o número de dependentes for igual ou 

superior a cinco;

Não há correspondência

V - o tempo de duração da pensão por morte e as 

condições de cessação das cotas individuais serão 

estabelecidos conforme a idade do beneficiário na data 

de óbito do segurado, na forma prevista para o regime 

geral de previdência social.

V - o tempo de duração da pensão por morte e das 

cotas por dependente até a perda dessa qualidade será 

estabelecido na forma prevista para o regime geral de 

previdência social.



Pensão por morte, cujas regras são disciplinadas 

pela lei de cada ente federativo:

- totalidade dos proventos do aposentado ou 

remuneração do ativo, até o limite máximo do 

RPGS, acrescido de 70% do valor que 

ultrapassar.

Pensão por morte, sem regras estabelecidas pela 

lei de cada ente federativo:

- cota de 50%, acrescida de 10% por dependente 

até o limite de 100%;

- cotas irreversíveis;

- tempo de duração e condições de cessação 

iguais ao RGPS;

- rol de dependentes e condições necessárias 

estabelecidos para o RGPS, não mais pela lei de 

cada ente;

- sem valor mínimo garantido.

- Cálculo:

-- Se aposentado, 100% dos proventos, 

respeitado o teto;

-- Se em atividade, será o valor da aposentadoria 

por incapacidade permanente na data do óbito. 

Seria 100% dos proventos também.

-- Servidor que ingressou depois da instituição do 

regime complementar ou tenha optado por esta 

será o teto do RGPS;

-- Servidor que entrou antes da instituição do 

regime complementar e não tenha optado será o 

teto do RGPS acrescido de 70% da parcela que 

ultrapassar;

-- Em ambos os casos deve-se respeitar a cota de 

50% + 10% por dependente.

Pensão por morte, sem regras estabelecidas pela 

lei de cada ente federativo:

- cota de 50%, acrescida de 10% por dependente 

até o limite de 100%;

- cotas irreversíveis;

- tempo de duração e condições de cessação 

iguais ao RGPS;

- rol de dependentes e condições necessárias 

estabelecidos para o RGPS, não mais pela lei de 

cada ente;

- valor mínimo garantido de um salário mínimo.

- Cálculo:

-- Se aposentado, 100% dos proventos, 

respeitado o teto;

-- Se em atividade, será o valor da aposentadoria 

por incapacidade permanente na data do óbito ou 

voluntária, caso tenha reunido os requisitos 

(complementação de voto). Redação não deixa 

claro se o valor seria 100% dos proventos, já que 

a aposentadoria por incapacidade é em regra 

proporcional.

-- Servidor que ingressou depois da instituição do 

regime complementar ou tenha optado por esta 

será o teto do RGPS;

-- Servidor que ingressou antes da instituição do 

regime complementar e não tenha optado será o 

teto do RGPS acrescido de 70% da parcela que 

ultrapassar;

-- Em ambos os casos deve-se respeitar a cota de 

50% + 10% por dependente.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 

conforme critérios estabelecidos em lei. 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 

nos termos fixados para o regime geral de 

previdência social.

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 

nos termos fixados para o regime geral de 

previdência social.

Menciona que o reajustamento será estabelecido 

em lei

Estabelece que o reajustamento é o fixado para o 

RGPS

Estabelece que o reajustamento é o fixado para o 

RGPS



§ 9º - O tempo de contribuição federal, estadual ou 

municipal será contado para efeito de aposentadoria e 

o tempo de serviço correspondente para efeito de 

disponibilidade. 

Sem alteração Sem alteração

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de 

contagem de tempo de contribuição fictício.
Sem alteração Sem alteração

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma 

total dos proventos de inatividade, inclusive quando 

decorrentes da acumulação de cargos ou empregos 

públicos, bem como de outras atividades sujeitas a 

contribuição para o regime geral de previdência social, 

e ao montante resultante da adição de proventos de 

inatividade com remuneração de cargo acumulável na 

forma desta Constituição, cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo 

eletivo.

Sem alteração Sem alteração

§ 12 - Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo 

efetivo observará, no que couber, os requisitos e 

critérios fixados para o regime geral de previdência 

social.

Sem alteração Sem alteração

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 

emprego público, aplica-se o regime geral de 

previdência social.

§ 13. Ao agente público ocupante, exclusivamente, 

de cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, 

incluídos os cargos de mandato eletivo, ou de 

emprego público aplica-se o regime geral de 

previdência social.

§ 13. Ao agente público ocupante, exclusivamente, 

de cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração, de outro cargo temporário ou 

de mandato eletivo, ou de emprego público, aplica-se 

o regime geral de previdência social.



RGPS aplicável para aqueles que ocupam 

exclusivamente cargo em comissão, cargo 

temporário ou emprego público

Além dos ocupantes exclusivamente de cargo em 

comissão, cargo temporário e emprego público, 

torna obrigatório o RGPS para os detentores de 

mandato eletivo.

Além dos ocupantes exclusivamente de cargo em 

comissão, cargo temporário e emprego público, 

torna obrigatório o RGPS para os detentores de 

mandato eletivo.

Porém o artigo 8º do substitutivo prevê a 

possibilidade dos atuais detentores de mandatos 

eletivos de permanecer no regime previdenciário 

que atualmente se encontram, desde que 

expressamente optem. 

É vedada a adesão de novos segurados ao regime 

de previdência aplicável aos titulares mandatos 

eletivos.

Porém, mesmo que o atual detentor de mandato 

eletivo sofra descontinuidade dos mandatos, as 

regras do regime que está atualmente vinculado 

permanecem sendo aplicáveis.

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, desde que instituam regime de previdência 

complementar para os seus respectivos servidores 

titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor 

das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo 

regime de que trata este artigo, o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios que mantiverem o regime de 

previdência de que trata este artigo fixarão o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social para o valor 

das aposentadorias e pensões e instituirão 

regime de previdência complementar para os 

seus respectivos servidores titulares de cargo 

efetivo.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão regime de previdência 

complementar para servidores ocupantes de 

cargo efetivo, observando-se, a partir de então, o 

limite máximo dos benefícios do regime geral de 

previdência social para o valor das 

aposentadorias e pensões no regime de que trata 

este artigo, ressalvado o disposto no § 16.

Regime complementar facultativo, assim como o 

teto do RGPS

Regime complementar obrigatório, assim como o 

teto do RPGS.

Segundo o artigo 15 da PEC 287 todos os entes 

federativos deverão se adequar ao regime de 

previdência complementar no prazo de 02 anos 

da data de promulgação da emenda.

Regime complementar obrigatório, assim como o 

teto do RPGS.

Segundo o artigo 15 do substitutivo da PEC 287 

todos os entes federativos deverão se adequar ao 

regime de previdência complementar no prazo de 

02 anos da data de promulgação da emenda.



§ 15. O regime de previdência complementar de que 

trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do 

respectivo Poder Executivo, observado o disposto no 

art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por 

intermédio de entidades fechadas de previdência 

complementar, de natureza pública, que oferecerão aos 

respectivos participantes planos de benefícios somente 

na modalidade de contribuição definida.

§ 15. O regime de previdência complementar de que 

trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do 

respectivo Poder Executivo e oferecerá aos 

participantes planos de benefícios somente na 

modalidade de contribuição definida, observado o 

disposto no art. 202.

§ 15. O regime de previdência complementar de que 

trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do 

respectivo Poder Executivo e oferecerá aos 

participantes planos de benefícios somente na 

modalidade de contribuição definida, observado o 

disposto no art. 202.

Não há correspondência Não há correspondência

§ 15-A. Somente mediante prévia licitação, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 

patrocinar planos de previdência de entidades fechadas 

de previdência complementar que não tenham sido 

criadas por esses entes ou planos de previdência de 

entidades abertas de previdência complementar.

Previdência complementar instituído pelo 

respectivo Poder executivo, com natureza 

pública.

Também defina a instituição da previdência 

complementar como prerrogativa do respectivo 

Poder Executivo, porém, não estabelece que terá 

natureza pública.

Também defina a instituição da previdência 

complementar como prerrogativa do respectivo 

Poder Executivo, porém, não estabelece que terá 

natureza pública.

Veda a contratação direta, sem licitação, de 

entidade aberta de previdência privada, ou seja, 

por meio de licitação será possível a contratação 

de entidade aberta de previdência privada.

A complementação de voto traz expressamente 

que somente por meio de licitação o ente pode 

contratar entidade fechada (inovando nesse 

caso), não criada por ele, e aberta de previdência 

complementar.

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, 

o disposto nos  §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao 

servidor que tiver ingressado no serviço público até a 

data da publicação do ato de instituição do 

correspondente regime de previdência complementar.

Sem alteração Sem alteração



§ 17. Todos os valores de remuneração considerados 

para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão 

devidamente atualizados, na forma da lei.

Sem alteração

§ 17. Todos os valores de remuneração e salários de 

contribuição considerados para o disposto no § 2º-A 

serão atualizados, na forma da lei.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de 

que trata este artigo que superem o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201, com 

percentual igual ao estabelecido para os servidores 

titulares de cargos efetivos.

Sem alteração Sem alteração

Previdência complementar somente aplicável ao 

servidor que tiver ingressado antes da sua 

instituição e quando houver opção expressa.

Atualização periódica dos proventos.

Contribuição previdenciária nas pensões e 

aposentadorias somente sobre o valor que 

superar o teto do RGPS e no valor igual ao 

exigido dos servidores efetivos em atividade

Manteve a mesma sistemática Manteve a mesma sistemática

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha 

completado as exigências para aposentadoria 

voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de 

permanência equivalente ao valor da sua contribuição 

previdenciária até completar as exigências para 

aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

§ 19. Conforme os critérios a serem estabelecidos pelo 

ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que 

tenha completado as exigências para aposentadoria 

voluntária, estabelecidas no inciso III do § 1º, e que 

opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a 

um abono de permanência equivalente, no máximo, ao 

valor da sua contribuição previdenciária, até completar 

a idade para aposentadoria compulsória.

§ 19. Conforme os critérios a serem estabelecidos pelo 

ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que 

tenha completado as exigências para aposentadoria 

voluntária, previstas no inciso I do § 1º, e que opte por 

permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono 

de permanência equivalente, no máximo, ao valor da 

sua contribuição previdenciária, até completar a idade 

para aposentadoria compulsória.

Abono de permanência no valor da contribuição 

previdenciária até a compulsória.

Mantém o abono, mas estabelece que os critérios 

serão definidos por cada ente federativo.

Mantém a mesma sistemática do texto original da 

PEC



§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime 

próprio de previdência social para os servidores 

titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade 

gestora do respectivo regime em cada ente estatal, 

ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X.

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime 

de previdência dos servidores titulares de cargos 

efetivos e de mais de uma unidade gestora deste 

regime em cada ente federativo, abrangidos todos os 

poderes, os órgãos e as entidades responsáveis, cada 

qual, equitativamente, pelo seu financiamento.

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime 

de previdência aplicável a servidores titulares de cargo 

efetivo e de mais de uma unidade gestora desse 

regime em cada ente federativo, abrangidos todos os 

poderes, os órgãos e as entidades, responsáveis, 

equitativamente, pelo seu financiamento.

Vedação de mais de uma unidade gestora em 

cada ente estatal.

Mantém a vedação, mas utiliza o termo mais 

correto "ente federativo", deixando expresso 

também que a vedação alcança todos os poderes, 

órgãos e entidades responsáveis pelo 

financiamento do respectivo regime.

Mantém a mesma sistemática do texto original da 

PEC

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo 

incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de 

aposentadoria e de pensão que superem o dobro do 

limite máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social de que trata o art. 

201 desta Constituição, quando o beneficiário, na 

forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Revogado Revogado

Contribuição para servidores com doença 

incapacitante somente sobre o dobro do teto do 

RGPS.

Revoga o dispositivo, então seria possível a 

incidência da contribuição previdenciária apenas 

sobre o teto e não sobre o dobro.

Mantém a mesma sistemática do texto original da 

PEC

Não há correspondência

§ 22. Sempre que verificado o incremento mínimo de 1 

(um) ano inteiro na média nacional única 

correspondente à expectativa de sobrevida da 

população brasileira aos sessenta e cinco anos, para 

ambos os sexos, em comparação à média apurada no 

ano de promulgação desta Emenda, as idades previstas 

nos incisos II e III do § 1º serão majoradas em 

números inteiros, nos termos fixados para o regime 

geral de previdência social.

§ 22. A lei prevista no § 15 do art. 201 estabelecerá a 

forma como as idades mínimas estabelecidas no inciso 

I do § 1º e nos §§ 4º-A e 5º serão majoradas em um 

ano, quando houver aumento em número inteiro na 

expectativa de sobrevida da população brasileira aos 

sessenta e cinco anos, para ambos os sexos, em 

comparação com a média apurada no ano de 

publicação desta Emenda.



Possibilidade majoração da idade das 

aposentadorias voluntária e compulsória 

automaticamente assim que a expectativa de 

sobrevida brasileira sofrer incremento.

Majoração da idade da aposentadoria voluntária. 

Inclusão de policiais e professores. Compulsória 

não mais.

O parágrafo 15 do artigo 201 tem a mesma 

redação do parágrafo 22 da redação original da 

PEC.

Trata-se de lei ordinária que irá definir como se 

dará a majoração das idades, ou seja, não será 

necessária uma nova PEC para tanto.

Não há correspondência

§ 23. Lei disporá sobre as regras gerais de organização 

e funcionamento do regime de previdência de que trata 

este artigo e estabelecerá:

§ 23. Lei complementar disporá sobre as regras gerais 

de organização e funcionamento do regime de 

previdência de que trata este artigo e estabelecerá:

Não há correspondência

I - normas gerais de responsabilidade na gestão 

previdenciária, modelo de financiamento, arrecadação, 

gestão de recursos, benefícios, fiscalização pela União e 

controle externo e social; e

I - normas gerais de responsabilidade na gestão 

previdenciária, modelo de financiamento, arrecadação, 

gestão de recursos, benefícios, fiscalização pela União e 

controle externo e social; e

Não há correspondência

II - requisitos para a sua instituição, a serem avaliados 

em estudo de viabilidade administrativa, financeira e 

atuarial, vedada a instituição de novo regime de 

previdência sem o atendimento desses requisitos, 

situação na qual será aplicado o regime geral de 

previdência social aos servidores do respectivo ente 

federativo.

II - requisitos para a sua instituição e extinção, a 

serem avaliados em estudo de viabilidade 

administrativa, financeira e atuarial, vedada a 

instituição de novo regime de previdência sem o 

atendimento desses requisitos, situação na qual será 

aplicado o regime geral de previdência social aos 

servidores do respectivo ente federativo.

Lei ordinária. 

Determina que a lei irá estabelecer normas gerais 

sobre os RPPS, trazendo requisitos e critérios a 

serem observados.

Avanço positivo, pois o IMPRO já segue esses 

parâmetros, os quais são regularmente 

fiscalizados pelo TCE.

Lei complementar.

Determina que a lei irá estabelecer normas gerais 

sobre os RPPS, trazendo requisitos e critérios a 

serem observados.

Avanço positivo, pois o IMPRO já segue esses 

parâmetros, os quais são regularmente 

fiscalizados pelo TCE.

Não há correspondência Não há correspondência

§ 24. É vedada a restrição de acesso a dados de 

qualquer natureza relacionados ao regime de 

previdência de que trata este artigo, inclusive aos que 

se refiram à previdência complementar.



Cria dispositivo expresso sobre disponibilização 

de dados de qualquer natureza relativos ao RPPS 

e RPC, sem restrição de acesso.

O IMPRO já disponibiliza tais dados sem qualquer 

restrição.

Art. 23. Ficam revogados os seguintes dispositivos: Art. 25.  Ficam revogados:

I - da Constituição: I - os §§ 4º, III, e 21 do art. 40 da Constituição:

a) o inciso II do § 4º, o § 5º e o § 21 do art. 40; e Não há correspondência

 - Inciso II do § 4º do art. 40: Aposentadoria 

especial atividade de risco.

- § 5º do art. 40: Aposentadoria diferenciada do 

professor.

- §21 do art. 40: Contribuição previdenciária 

sobre o dobro do teto do RPGS para portadores 

de doenças incapacitantes.

 - Inciso III do § 4º do art. 40: Prevê 

aposentadoria especial para condições que 

prejudiquem a saúde, porém, o substitutivo 

alterou a redação do inciso II para aposentadoria 

em condições que prejudiquem a saúde, 

revogando a aposentadoria especial para 

atividade de risco.

- §21 do art. 40: Contribuição previdenciária 

sobre o dobro do teto do RPGS para portadores 

de doenças incapacitantes.

III - da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 

dezembro de 2003:

III - os arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 

41, de 19 de dezembro de 2003:

a) o art. 2º; Não há correspondência

b) o art. 6º; e Não há correspondência

c) o art. 6º-A; e Não há correspondência

REVOGAÇÕES EXPRESSAS (somente relacionadas à servidores)



 - Art. 2º, EC 41: Regra de transição para quem 

ingressou antes da EC 20. 53/H, 48/M + 

contribuição e pedágio

 - Art. 6º, EC 41: Regra de transição para quem 

ingressou antes da EC 41. Idade 60/H, 55/M 

+Contribuição 35/H, 30/M + 20 serviço pub. + 10 

de carreira + 5 no cargo efetivo.

 - Art. 6º-A, EC 41: Assegura cálculo sobre a 

remuneração do cargo efetivo para aposentadoria 

por invalidez do servidor que ingressou antes da 

EC 41, ou seja, não se aplica a média.

 - O texto original da PEC revoga a as regras de 

transição, trazendo novas regras.

 - O texto original mantém o benefício da 

totalidade da remuneração desde que cumpra 

alguns requisitos, desde que tenha idade 50/H e 

45/M na data da promulgação da PEC, devendo 

cumprir pedágio de 50% sobre o tempo de 

contribuição faltante.

 - Art. 2º, EC 41: Regra de transição para quem 

ingressou antes da EC 20. 53/H, 48/M + 

contribuição e pedágio

 - Art. 6º, EC 41: Regra de transição para quem 

ingressou antes da EC 41. Idade 60/H, 55/M 

+Contribuição 35/H, 30/M + 20 serviço pub. + 10 

de carreira + 5 no cargo efetivo.

 - Art. 6º-A, EC 41: Assegura cálculo sobre a 

remuneração do cargo efetivo para aposentadoria 

por invalidez do servidor que ingressou antes da 

EC 41, ou seja, não se aplica a média.

- O substitutivo revoga as regras de transição da 

EC 41 e traz novas regras. Para obter direito a 

totalidade da remuneração do cargo efetivo é 

preciso 65 anos de idade. Pedágio é de 30%.

IV - da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 

2005: o art. 3º.

IV - o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de 

julho de 2005.



 - Art. 3º, EC 47: Regra de transição para 

servidores que ingressaram antes da EC 20. 

Contribuição 35/H, 30/M + 25 de serviço pub.. + 

15 de carreira + 5 de cargo. Idade mínima é 60/H 

e 55/M, mas prevê a redução de um ano para 

cada ano que exceder o tempo mínimo de 

contribuição.

 - O texto original mantém o benefício da 

totalidade da remuneração desde que cumpra 

alguns requisitos, desde que tenha idade 50/H e 

45/M na data da promulgação da PEC, devendo 

cumprir pedágio de 50% sobre o tempo de 

contribuição faltante.

 - Também mantém o benefício da redução da 

idade, desde que tenha ingressado antes da EC 

20, mas altera a contagem para dias.

 - Art. 3º, EC 47: Regra de transição para 

servidores que ingressaram antes da EC 20. 

Contribuição 35/H, 30/M + 25 de serviço pub.. + 

15 de carreira + 5 de cargo. Idade mínima é 60/H 

e 55/M, mas prevê a redução de um ano para 

cada ano que exceder o tempo mínimo de 

contribuição.

 - O substitutivo revoga o direito a obtenção da 

totalidade da remuneração por esta regra, mas 

mantém os requisitos, porém, com proventos pela 

média.

 - Para obter a totalidade somente com 65 anos 

de idade.


