
Reforma da Previdência e os servidores estaduais 

 

No dia 18 de dezembro de 2019 a Assembleia Legislativa 

aprovou o PLC 503/19, e, com a sanção governamental, foi transformado 

na Lei Complementar nº 15.429/19, publicada no Diário Oficial do estado 

em 23.12.2019. 

A referida norma faz várias alterações no sistema 

previdenciário dos servidores públicos estaduais, como alterações de 

alíquotas de contribuição e regras de aposentadoria. As novas regras de 

aposentadoria e o regime de transição seguiram, basicamente, o que já 

havia sido aprovado em âmbito federal com a instituição da EC nº 103/19. 

 

Aposentadoria Voluntária (regra geral) 

Idade Mínima: a LC 15.429/19, art. 2º, III, instituiu a idade 

mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. 

A idade mínima para os professores que comprovem tempo 

exclusivo de magistério poderá ser reduzida em 5 anos, passando a ser de 

57 anos para mulheres e 60 anos para homens. 

 

Tempo de contribuição: aqui, importante diferenciar o 

tempo mínimo para poder se aposentar e o tempo necessário para receber 

100% da média das contribuições. 

Tanto para homens como para mulheres o tempo mínimo 

de contribuição para poder se aposentar passa a ser de 25 anos, e, ainda, 

10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo, classe e 

nível em que for solicitada a aposentadoria. A inclusão do requisito 

temporal de 5 anos na classe e no nível é inovação em relação ao texto da 

EC nº 103/19.  

Duas interpretações poderão advir: i) que os servidores, 

mesmo que preenchidos os requisitos mínimos para aposentadoria terão 

que “esperar” pelos cinco anos na nova classe e/ou nível para poder se 

aposentar, ou ii) poderão se aposentar, porém, pela classe e/ou nível 

anterior, em casos de integralidade. 



 

Cálculo do benefício – regra geral. 

 

Para cada 20 anos de contribuição o servidor terá direito à 

60% da média, e será acrescido de 2% a cada 1 ano a mais, assim, para 

atingir 100% da média, tanto homem como mulher necessitam trabalhar 40 

anos com contribuição previdenciária. 

Por isso a ressalva da diferença entre tempo mínimo e 

tempo para aposentadoria com 100% da média, o servidor que se afastar 

com o tempo mínimo (25 anos) se aposentará com 70% da média. A média 

passa a ser calculada sobre 100% de todas as contribuições desde julho de 

1994, ao passo que, anteriormente, eram descartadas os 20% mais baixas, 

o que necessariamente elevava a média. 

Os servidores que ingressaram até 31/12/2003, que 

preencham os requisitos das regras de transição adiante demonstradas, 

poderão se aposentar com sua última remuneração (integralidade) e com 

reajustes automáticos aos ativos (paridade), desde que tenham as novas 

idades mínimas de 62/65 anos. 

 

Direito Adquirido 

Os servidores que já haviam preenchidos as regras 

anteriores para aposentadoria integral até a data de 23.12.2019 poderão 

vir a se inativar por aquelas regras, não se aplicando as atuais. Esta regra de 

direito adquirido vale tanto para regras de aposentadoria como cálculo do 

benefício. 

 

Acumulação de Benefícios. 

Fica vedada a acumulação de duas aposentadorias ou de 

duas pensões no mesmo regime, salvo nas hipóteses autorizadas de 

acumulação de cargos (dois professores, dois da área da saúde e 1 de 

professor e 1 da área da saúde). É permitida a acumulação de dois 

benefícios de regimes diferentes, no entanto, o servidor receberá a 

integralidade daquele que tiver maior valor, e parcialmente o de menor 



valor, que será inversamente menor em relação ao valor do próprio 

benefício. 

 

Pensão por morte.  

E LC 15.429/19, seguindo a EC nº 103/19, prevê a redução 

dos valores das pensões por morte dos servidores públicos. Até hoje era 

pago de forma integral até o teto do INSS (R$ 5.839,45), e, para os que 

recebem além disto, pagava-se 70% do montante excedente.  

Pelas novas regras, haverá uma cota familiar de 50% do valor 

da aposentadoria do segurado, acrescido de 10% para cada dependente 

(20% para os menores de 18 anos). Assim, um(a) viúvo(a) fará jus a 60% do 

valor. Um(a) viúvo(a) com um filho menor de 18 anos, a pensão seria de 

80% do valor da aposentadoria. Se houver dependente inválido ou com 

deficiência intelectual, mental ou grave, a pensão será de 100% do valor da 

aposentadoria do segurado até o limite do teto do regime geral (R$ 

5.839,45) e, para os valores excedentes aplica-se a regra de 50% da cota 

familiar acrescida de cotas de 10% por dependentes até o limite de 100%. 

Com a cessação da condição de dependente, as cotas não 

são reversíveis aos demais. 

 

Contribuições com alíquotas progressivas. 

Houve a alteração das alíquotas de contribuição dos 

servidores ativos, que passarão a ser por faixa e de forma progressiva, quer 

dizer, não incidem sobre o total da remuneração, mas por faixa, o que faz 

cair a alíquota efetiva final. As alíquotas passam a ser as seguintes conforme 

renda bruta: 

Renda Bruta Alíquota 
Até 1 SM 7,5% 

1 SM e R$ 2.000,00 9% 
R$ 2.000,01 e R$ 3.000,00 12% 

R$ 3.000,01 e R$ 5.839,45 14% 

R$ 5.839,45 e R$ 10.000,00 14,5% 
R$ 10.000,01 e R$ 20.000,00 16,5% 



 

 

Sempre que houver aumento do valor do teto do INSS, as 

demais faixas serão automaticamente reajustadas nas mesmas proporções. 

As novas alíquotas passam a ser aplicadas em abril de 2020, 

até lá os descontos seguem os mesmos praticados atualmente. 

 

Contribuição dos aposentados em casos de déficit atuarial. 

Em casos de constatação de déficit atuarial, como se 

encontram todos os estados da federação, a faixa de isenção dos servidores 

aposentados, até então no teto do INSS (R$ 5.839,45) passa a ser o valor do 

salário-mínimo nacional, ou seja, a partir de R$ 998,001 o aposentado 

passará a ter descontado contribuição previdenciária nas mesmas alíquotas 

da tabela acima. 

A EC nº 103/19 autorizou que, uma vez aplicada a medida 

acima, em não havendo o equilíbrio atuarial, poderão ainda os entes 

instituírem, mediante lei, contribuições extraordinárias, cujas alíquotas 

podem superar as contribuições ordinárias até a superação do déficit. 

Regras de transição 

A LC 15.429/19 seguiu as regras de transição instituídas pela 

EC nº 103/19 aos servidores da União, que são basicamente duas: 

 

Por pontos. 

Mínimo de 20 anos de serviço público e 5 no cargo. Idades 

mínimas de 56/61 (mulher/homem) e tempo de contribuição mínimo de 

30/35. Além dos requisitos mínimos acima, somatório de pontos de idade 

e tempo de 86/96. A idade mínima sobe uma única vez em 2022 para 57/62, 

e o somatório sobe 1 ponto a cada ano até o limite de 100/105.  

                                                           
1 Valor da data de publicação da LC 15,429/19, atualmente em R$ 1,039,00, 

R$ 20.000,01 e R$ 39.000,00 19% 
Acima de R$ 39.000,01 22% 



Para professores tempo mínimo de 20 anos de serviço 

público e 5 no cargo. Idades mínimas de 51/56 (mulher/homem) e tempo 

de contribuição mínimo de 25/30. Além dos requisitos mínimos acima, 

somatório de pontos de idade e tempo de 81/91. A idade mínima sobe uma 

única vez em 2022 para 52/57, e o somatório sobe 1 ponto a cada ano até 

o limite de 95/100.  

 

Esta regra vale mais a pena para quem tem mais idade e 

menos tempo de contribuição. 

 

Pedágio de 100%. 

Mínimo de 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. 

Idade mínima de 57/60 (mulher/homem) e tempo mínimo de contribuição 

de 30/35, além de um pedágio de 100% sobre o tempo que falta para atingir 

o mínimo de contribuição. 

Para os professores são as mesmas regras, porém, com a 

redução de 5 anos de idade e tempo de contribuição. 

Esta regra vale mais a pena para quem tem bastante tempo 

e pouca idade. 

Como já dito anteriormente, em ambos casos o cálculo do 

benefício será de 60% para 20 anos de contribuição, somado de 2% para 

cada ano além dos 20 iniciais. Para a integralidade e paridade o servidor 

que ingressou antes de 31/12/2003 deverá ter as idades mínimas de 62/65 

(mulher/homem). 

 

Regras de transição para contratados 

Os servidores contratados são abrangidos pelo Regime 

Geral, assim, as regras de aposentadoria e cálculo de benefício já estão em 

vigor desde a promulgação da EC nº 103/19.  

As regras são as mesmas para os servidores federais da 

União, como acima explicitado, no entanto, em relação às regras de 



transição, além das duas acima (pontos e pedágio de 100%), há outras duas 

que passamos a explicar. 

 

Por idade. 

Concedida aos segurados com 30/35 anos de contribuição 

(mulher/homem) e 56/61 anos de idade. As idades aumentam seis meses a 

cada ano, e favorecem quem tem bastante tempo mas pouca idade. O 

cálculo do benefício é da regra geral (60% + 2%). 

 

Pedágio de 50%. 

Atinge apenas os trabalhadores que estão a 2 anos de 

cumprir o tempo de contribuição das regras atuais – 30/35 

(mulher/homem). Nestes casos, o segurado terá que trabalhar 50% do 

tempo que falta para atingir o tempo de contribuição no momento da 

promulgação da EC nº 103/19 (12.11.2019). Não exige idade mínima, mas 

o cálculo do benefício é pelo fator previdenciário. 

 

Conclusão. 

 

Observa-se, o Governo estadual instituiu as mesmas regras 

aprovadas no Congresso Nacional, que tornam mais difíceis a 

aposentadoria dos servidores públicos e com substantiva perda pecuniária. 

Como já ressalvado, a EC nº 103/19 não incluiu os estados e 

municípios, permitindo que cada ente instituísse as suas regras próprias, no 

entanto, tramita no Congresso Nacional a PEC nº 133/19, chamada de PEC 

Paralela, que objetiva a inclusão dos entes federados. 

O que se vislumbra, numa análise ainda preliminar, é que as 

regras de aposentadoria agora em vigor no Estado serão piores que as 

previstas na PEC paralela, como o cálculo da média.  

A PEC Paralela teve seu texto aprovado em primeiro turno 

no Senado Federal, de modo que, acaso ela venha a ser aprovada, poderá 



ter reflexo imediato no ordenamento jurídico, afetando os estados, o que 

poderá tornar todo o sistema extremamente inseguro. 

 

Quer dizer, mesmo que a EC nº 103/19 tenha autorizado os 

estados a promoverem suas regras particulares, acaso venha ser aprovada 

emenda constitucional superveniente, esta se sobreporá em relação às 

normas estaduais, assim, aqueles servidores que tenham se aposentado 

entre a aprovação da lei local e da emenda constitucional, se verão diante 

de verdadeira incerteza sobre o cálculo do seu benefício. 

 


