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APOSENTADORIA NO RGPS (INSS)

Regra atual

Texto original

Emenda Aglu  na  va

Regras de acesso: há 2 possibilidades
1) Por idade:

- Homens: 65 anos*
- Mulheres: 60 anos*
* Sempre com, no mínimo, 15 anos de contribuição

2) Por tempo de contribuição:
- Homens com 35 anos de contribuição
- Mulheres com 30 anos de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
- Média aritmé  ca simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, 
no mínimo, 80% de todo o período contribu  vo
Aplica-se o fator previdenciário* ou a regra 85/95
*Obrigatório para aposentadoria por tempo de contribuição e opcional para a mo-
dalidade por idade

Regras de acesso: há apenas 1 possibilidade
• Homens e Mulheres: 65 anos de idade, com ao menos 25 anos de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
51% da média dos salários de contribuição
+1 ponto percentual por ano de contribuição até o limite de 100%

Regras de acesso:
• Homens: 65 anos*
• Mulheres: 62 anos*
* Sempre com, no mínimo, 15 anos de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
- 60% da média aritmé  ca das contribuições
+ 1% ao ano para cada ano que exceder o tempo de contribuição de 15 anos
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APOSENTADORIA NO RPPS SERVIDORES PÚBLICOS

Regra atual

Texto original

Emenda Aglu  na  va

Regras de acesso:
• Idade mínima:

- Homens: 60 anos de idade + 35 anos de contribuição
- Mulheres: 55 anos de idade + 30 anos de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
- Ingresso no serviço público até 2003: Integralidade e paridade 

- Ingresso entre 2003 e 2013: média aritmé  ca simples dos maiores salários de con-
tribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% do período contribu  vo

- Ingresso após 2013: RGPS

Regras de acesso:
• Homens e Mulheres: 65 anos de idade, com ao menos 25 anos de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
51% da média dos salários de contribuição, mais 1 ponto percentual por ano de 
contribuição até o limite de 100%

Regras de acesso:
• Idade mínima

Homens: 65 anos*
Mulheres: 62 anos*
* Com ao menos 25 anos de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
- Média aritmé  ca das remunerações

+ alíquota de 70%
+ 1,5% por  entre o 26º e o 30º ano de contribuição
+ 2% por ano entre o 31º e o 35º ano de contribuição
+ 2,5% por ano entre o 36º e o 40º ano de contribuição
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PENSÃO POR MORTE

Regra atual

Texto original

Emenda Aglu  na  va

• Vinculação ao piso do salário mínimo

• Pensão equivalente a 100% do bene  cio

• No falecimento de um benefi ciário, a cota é rever  da para os demais

• Desvinculação do piso do salário mínimo

• Cota familiar de 50%, acrescida de 10% por dependente

• No falecimento de um benefi ciário, a cota não é rever  da para os demais

• Vinculação ao piso do salário mínimo

• Cota familiar de 50%, acrescida de 10% por dependente

• Possibilidade de acumulação com aposentadoria até o valor de 2 salários mínimos

• No falecimento de um benefi ciário, a cota não é rever  da para os demais

• Policiais (não militares): em caso de morte em exercício de sua função, ou em razão 
dela, a pensão será integral, igual à úl  ma remuneração recebida

EXEMPLOS:

1) Uma viúva que tenha 1 fi lho receberá 70% do bene  cio (50% + 10% referente à pró-
pria viúva + 10% referente ao fi lho)

2) Uma viúva que tenha 3 fi lhos receberá 90% do bene  cio (50% + 10% referente à 
própria viúva + 30% referente aos 3 fi lhos)

3) Uma viúva, com aposentadoria de 1 salário mínimo, após o falecimento do cônjuge, 
cuja aposentadoria era de 3 salários mínimos, não poderá acumular a pensão com 
a aposentadoria e receber 4 salários mínimos. Como o valor da soma (pensão + 
aposentadoria) excede 2 salários mínimos, será obrigada a optar por apenas um 
dos bene  cios (a pensão ou sua aposentadoria). Nesse caso, a viúva passaria a re-
ceber o equivalente a 3 salários mínimos (apenas a pensão).
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APOSENTADORIA RURAL  SEGURADO ESPECIAL

Regra atual

Texto original*

Emenda Aglu  na  va

Regras de acesso:
- Homens: 60 anos de idade
- Mulheres: 55 anos de idade

• Tempo de contribuição para o grupo familiar: 15 anos

• Alíquota sobre o resultado da comercialização

Regras de acesso:
• Homens e Mulheres:

• 65 anos de idade
• Tempo de contribuição: 25 anos
• Contribuição individual favorecida sobre o salário mínimo, a ser regulamentada 
em 12 meses

• Re  rou do texto todas as alterações na aposentadoria rural

*No Texto Original, foi anunciado que o Rural estava fora da reforma, no 
entanto, a proposta man  nha a mudança na contribuição de familiar para 
individual e no período de trabalho rural imediatamente anterior ao reque-
rimento de aposentadoria.
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APOSENTADORIA DE AGENTES POLÍTICOS

Regra atual

Texto original

Emenda Aglu  na  va

Regra para parlamentares federais (homens e mulheres)

• Regra de acesso:
- Idade mínima: 60 anos
- Parlamentares federais e estaduais com mandato ou ex-mandatários se submetem 
a regime próprio do ente a que se vinculam

• Cálculo do bene  cio:
- Aposentadoria Integral: 35 anos de exercício de mandato

- Aposentadoria Proporcional: 1/35 por ano de mandato, com o requisito de 35 
anos de contribuição, ainda que em qualquer outra a  vidade

Regras de acesso:
• Para os que já par  cipam do regime próprio de parlamentares, vale a regra vigente
• Para novos parlamentares vale a regra do RGPS

• Cálculo do bene  cio:
- Vincula todos os agentes polí  cos ao RGPS, aplicando-se de imediato aos detento-
res de novos mandatos

Regras de acesso:
• Vincula todos os novos agentes (parlamentares em 1º mandato) ao RGPS

• Idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, sendo aplicada de 
imediato a todos os parlamentares federais

• Cálculo do bene  cio:
- Para os que já par  cipam do regime próprio de parlamentares, vale a regra vigente

- Para os demais, vale a regra do RGPS

O parlamentar que pertença a outro Regime Próprio poderá optar pelo regime 
de origem e não aderir às regras dos detentores de mandatos ele  vos
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APOSENTADORIA DE POLICIAIS NÃO MILITARES
PF, PRF, PFF, PC E POLICIAIS LEGISLATIVOS

Regra atual

Texto original

Regras de acesso:
- Homens: 30 anos de contribuição, dos quais 20 anos como policial, sem idade mínima
- Mulheres: 25 anos de contribuição, sendo 15 anos como policial, sem idade mínima

• Cálculo do bene  cio:
- Integralidade e paridade, exceto para os que entraram após a instuição do Funpresp, em 
2013, que estão limitados ao teto do RGPS

Regras de acesso:
- Homens e Mulheres: 65 anos de idade e 25 anos de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
51% da média das remunerações, mais 1 ponto percentual por ano de contribuição

Emenda Aglu  na  va

Regras de acesso:
- Homens e Mulheres: 55 anos de idade

E tempo de contribuição: 
- Homens: 30 anos de contribuição e 25 anos de a  vidade policial
- Mulheres: 25 anos, com 15 anos de a  vidade policial

• Cálculo do bene  cio:
- Integralidade para os que entraram antes de 2013

- Ingresso após 2013: 
70% da média das remunerações 
+ 1,5%, do 26º ao 30º, por ano de contribuição
+ 2,0% do 31º ao 35º
+ 2,5% do 36º ao 40º ano+ 2,5% por ano entre o 36º e o 40º ano de contribuição

•  Mudam as regras para concessão das pensões a cônjuges de policiais mortos em serviço ou em 
razão da a  vidade:

1) A(o) viúva(o) que  ver menos de 21 anos de idade receberá pensão integral por 3 anos
2) Quando  ver entre 21 e 26 anos de idade receberá pensão integral por 6 (seis) anos
3) Quem  ver de 27 a 29 anos receberá pensão integra por 10 (dez) anos
4) Os que  verem de 30 anos a 40 anos de idade receberão pensão integral por 15 (quinze) anos
5) Entre 41 e 43 anos receberá pensão integral por 20 (vinte) anos
6) A pensão integral será vitalícia para aquelas(es) que  verem 44 anos de idade ou mais quan-
do da morte do cônjuge policial.
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APOSENTADORIA DE PROFESSORES REGIME GERAL
EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL/MÉDIO

Regra atual

Texto original

Regras de acesso:

• Por tempo de contribuição:
- Homens: 30 anos de contribuição
- Mulheres: 25 de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
- Média aritmé  ca simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 
80% de todo o período contribu  vo
x fator previdenciário (obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição e opcional para 
aposentadoria por idade)
ou regra 85/95

Regras de acesso:
- Homens e Mulheres: 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
51% da média das remunerações, mais 1 ponto percentual por ano de contribuição

Emenda Aglu  na  va

Regras de acesso:
60 anos de idade para homem e mulher e 15 anos de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
60% da média das remunerações
Aplica-se ao que exceder os 15 anos de contribuição: 

Do 16 º ao 25º ano, 1% por ano;
Do 26º ao 30º ano, 1,5% por ano;
Do 31º ao 35º ano, 2% por ano;
A par  r do 36º ano, 2,5% por ano
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APOSENTADORIA DE PROFESSORES REGIME PRÓPRIO
EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDAMENTAL/MÉDIO

Regra atual

Texto original

Regras de acesso:

- Homens: Idade mínima de 60 anos ou 30 anos de contribuição
- Mulheres: Idade mínima de 55 anos ou 25 anos de contribuição 

• Cálculo do bene  cio:
Servidor com ingresso:

- Antes de 2003: Integralidade e paridade

- Entre 2003 e 2013: média aritmé  ca simples dos maiores salários de contribuição, correspon-
dentes a, no mínimo, 80% de todo o período contribu  vo

- Após 2013: média aritmé  ca simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, 
no mínimo, 80% de todo o período contribu  vo, respeitando o limite do RGPS

Regras de acesso:
- Homens e Mulheres: 65 anos de idade  e 25 anos de tempo de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
51% da média das remunerações, mais 1 ponto percentual por ano de contribuição

Emenda Aglu  na  va

Regras de acesso:
- Homens e Mulheres: 60 anos de idade  e 25 anos de tempo de contribuição

• Cálculo do bene  cio:
- 70% da médias das remunerações

+ 1,5% por ano, entre o 26º e e 30º ano de contribuição
+ 2% por ano entre o 31º e 35º ano de contribuição
+ 2,5 % por ano entre 36 º e 40º ano de contribuição
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Regra atual

Texto original

• As regras da Cons  tuição Federal valem para todos os entes

• As regras da Cons  tuição Federal valem para todos os entes

Emenda Aglu  na  va

• Os entes poderão, dentro de 6 meses, ins  tuir regras específi cas. Caso 
contrário, valerão as regras dispostas na Emenda Cons  tucional
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O QUE MUDOU DESDE O TEXTO
ENCAMINHADO PELO GOVERNO:

O QUE MUDOU DESDE O TEXTO
APRESENTADO EM DEZEMBRO/2017:

• Re  rada das mudanças no Bene  cio de Prestação Con  nuada (BPC);

• Re  rada das mudanças na Aposentadoria Rural;

• Diferenciação da idade mínima para homens e mulheres;

• Garan  a de bene  cio maior ou igual a 1 salário mínimo;

• Tempo de contribuição do RGPS foi reduzido de 25 anos para 15 anos;

• Tratamento diferenciado para professores e policiais não-militares.

• Re  rada de todas as mudanças nas aposentadoria rural;

• Garan  a de pensão integral para policiais em caso de morte em exercício da 
função ou em razão dela;

• Garan  a de integralidade e paridade para policiais que ingressaram entre 
2003 e 2013.


