
Sindilegis
Na luta pelo 
Servidor

O que muda
para o servidor 
público com a
nova reforma 
da Previdência



REGRAS GERAIS

Idade Mínima

Como é hoje?

Mulheres – 55 anos e 30 anos de contribuição 
para receber 100% do benefício. Ou então: 60 
anos de idade, com benefício proporcional ao 
tempo de contribuição. 

Homens – 60 anos e 35 anos de contribuição para 
receber 100% do benefício. Ou então: 65 anos de 
idade, com benefício proporcional ao tempo
de contribuição. 

Alíquotas

Como é hoje?

A contribuição à Previdência é de 
11% sobre o total da remuneração 
para quem ingressou no serviço 
público até 3 de fevereiro de 2013 ou 
de 11% limitada ao teto do INSS para 
quem ingressou de 4 de fevereiro de 
2013 em diante.

Como ficou?

Mulheres - 62 anos e 25 anos de contribuição para 
receber 70% do benefício.

Homens - 65 anos, com no mínimo 25 anos de 
contribuição para receber 70% do benefício.

Para ambos os gêneros, foi mantida a regra que 
exige pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
Só vai receber aposentadoria integral quem 
contribuir por 40 anos. Com o tempo mínimo de 
25 anos, terá direito a 70% do valor do benefício 
definido com base na média dos salários. 

Como ficou?

Com as novas regras propostas na 
reforma, a porcentagem de contribuição 
à Previdência vai variar de 7,5% a 16,79% 
sobre o total da remuneração para os 
servidores que ingressaram no serviço 
público antes da implementação da 
Funpresp, em 2013.

Para ambos os gêneros, foi mantida a regra que exige pelo menos 10 anos de 
serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

Só vai receber aposentadoria integral quem contribuir por 40 anos. Com o tempo 
mínimo de 25 anos, terá direito a 70% do valor do benefício definido com base na 
média dos salários. 



Teto do Cálculo

Como é hoje?

Para os servidores que 
ingressaram até 31/12/2003, estão 
mantidas a integralidade (última 
remuneração do cargo efetivo) e a 
paridade (valor ajustado conforme 
remuneração da ativa). Quem 
entrou entre 1º/1/2004 e 2013 terá 
o benefício limitado ao teto de R$ 
39,2 mil, podendo aderir ao regime 

Cálculo do Benefício

Como é hoje?

O valor do benefício é baseado na média das 80% maiores contribuições feitas 
pelo trabalhador ao longo da vida profissional. Ou seja, são desprezados 20% 
dos menores salários; isso faz com que a média aumente.

Como ficou?

A média para se obter o valor será calculada sobre todas (100%) as contribuições.
Ou seja:

Como ficou?

As regras permanecem quanto ao teto, 
porém com uma alteração: em vez de a 
média ser em cima de 80% dos maiores 
salários, agora será com base em 100% 
das contribuições. 

de previdência complementar – o 
valor é em cima de 80% da média 
das contribuições. Para quem 
ingressou após 2013, o cálculo do 
benefício será restrito ao teto do 
INSS, R$ 5.839,46.



Regra de Transição

Como é hoje?

Aqueles que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003 podem 
se aposentar com o último salário (integralidade) e recebem, na aposentadoria, 
os mesmos reajustes dos servidores da ativa (paridade).

Pensão por Morte

Como é hoje?

Hoje o pensionista tem direito a 
100% do benefício recebido pelo 
contribuinte falecido até o teto do 
INSS mais uma parcela de 70% do 
que superar esse teto. Ainda pelas 
regras atuais, é possível o acúmulo 
de pensão e aposentadorias. 

Como ficou?

O pensionista terá direito a apenas 
50% do benefício recebido pelo 
contribuinte falecido + 10% por 
cada dependente. 

Por exemplo, para ter direito a 100%, 
o trabalhador terá que deixar, além 
da viúva, no mínimo quatro filhos 
órfãos. Se a viúva não tiver filhos 
ou outros dependentes, ela só terá 
direito a 60% do benefício. No mais, 
quando um filho atingir a maioridade 
ou falecer, sua cota não será 
reversível aos demais dependentes.

Exemplos – pensão por morte
no caso de um dependente

Como ficou?

A proposta estipula um sistema de pontuação que permitirá a aposentadoria a 
partir dos 61 anos para homens e 56 para mulheres. A partir de 2022, as idades 
mínimas subirão para 62 anos (homens) e 57 anos (mulheres). São 30 anos de 
contribuição para mulher e 35 para homem (20 anos de serviço público e 5 anos 
no cargo – regra já existente). A pontuação (idade + tempo de contribuição) 
começa em 86 para mulher e 96 para homem, subindo um ponto a cada ano 
até atingir, respectivamente 100 e 105, ou pedágio de 100% do tempo de 
contribuição que faltar na data da promulgação da proposta.


