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PEC 287/2016 – Reforma da Previdência

Escopo Geral - Substitutivo adotado pela CESP Escopo Geral - Emenda Aglutinativa

Aspectos comuns

1. Pilares: modifica os três pilares de formação do benefício previdenciário:

i. a idade
ii. o tempo de contribuição, e
iii. o valor do benefício

2. Regras Gerais: unifica as regras de acesso ao RGPS e ao RPPS

3. Aposentadorias Especiais (altera a regra sobre):

i. Condições prejudiciais à saúde
ii. Professores do ensino infantil, fundamental e médio
iii. Policiais
iv. Deficientes

Aspectos divergentes

Benefícios de Prestação Continuada (BPC): eleva a idade para acesso
ao benefício

Trabalhador Rural: modifica as regras atuais

Aspectos divergentes

Benefícios de Prestação Continuada (BPC): não modifica as regras
para acesso ao benefício

Trabalhador Rural: mantém as regras atuais apenas para os pequenos
produtores rurais
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Regras Gerais - Substitutivo adotado pela CESP Regras Gerais - Emenda Aglutinativa

Pontos Comuns

1. Idade Mínima - Futura: idade mínima em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres (RGPS e RPPS)

2. Aumento da Idade Mínima por Lei Complementar: estabelece que lei complementar irá prever a elevação da idade mínima sempre que houver
aumento, em número inteiro, da expectativa de sobrevida da população brasileira aos 65 anos de idade para ambos os sexos (RGPS e RPPS)

3. Aposentadoria Compulsória: aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade para segurados do RPPS (com regra específica para o serviço exterior
brasileiro) e Estatais

4. Cálculo do Benefício (RPPS): 70% da média dos salários + 1,5% para cada ano que superar 25 anos de contribuição + 2% para cada ano que superar 30
anos + 2,5% para cada ano que superar 35 anos (RGPS e RPPS)

5. Tempo de Contribuição para obter Benefício Integral: 40 anos de contribuição (RGPS e RPPS)

6. Contribuições utilizadas para o Cálculo da Média: considera 100% das contribuições desde 1994 e não apenas a média dos 80% maiores salários de
contribuição

Pontos divergentes

Tempo de Contribuição: eleva de 15 para 25 anos de contribuição para
concessão do benefício previdenciário (RGPS e RPPS)

Cálculo do Benefício (RGPS): 70% da média dos salários + 1,5% para cada
ano que superar 25 anos de contribuição + 2% para cada ano que superar 30
anos + 2,5% para cada ano que superar 35 anos (RGPS e RPPS)

Pontos divergentes

Tempo de Contribuição: 25 anos de contribuição para concessão do
benefício previdenciário, no caso do RPPS, e 15 anos de contribuição no RGPS

Cálculo do Benefício (RGPS): 60% da média dos salários + 1% para cada ano
que superar 25 anos de contribuição + 1,5% para cada ano que superar 35 anos
+ 2% para cada ano que superar 40 anos + 2,5% para cada ano que superar 45
anos (RGPS)
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Substitutivo adotado na CESP Emenda Aglutinativa

RGPS
(Regra permanente)

Requisitos comuns:
i. 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres

Observações comuns:
 Extingue a aposentadoria por tempo de contribuição
 Ficam revogadas todas as demais regras de transição, incluindo a fórmula 85/95 e o fator previdenciário
 Assegura o direito adquirido até a data da promulgação da Reforma

Requisito divergente:
ii. 25 de contribuição (ambos os sexos)

Requisito divergente:
ii. 15 de contribuição (ambos os sexos)

RGPS
(Regra de transição)

Requisitos comuns:
i. 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem
ii. 53 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher
iii. Acréscimo de 30% sobre o tempo que faltava para completar o tempo de contribuição na data da promulgação da reforma

Observação divergente:
 Aumento da idade mínima a partir do 3º ano de

promulgação da reforma, à razão de um ano para cada dois
anos até chegar as idades de 62 anos para mulheres e 65 para
homens (20 anos)

Observação divergente:
 Aumento da idade mínima a partir de 2020, à razão de um ano para

cada dois anos até chegar as idades de 62 anos para mulheres e 65
para homens (até 2038)
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Substitutivo adotado na CESP Emenda Aglutinativa

RPPS
(Regra permanente)

Requisitos comuns:
i. 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres
ii. 25 de contribuição (ambos os sexos)

Observações comuns:
i. O servidor que ingressou no serviço público até 16/12/1998 poderá optar pela redução de idade em um dia por cada dia de contribuição acima dos 35 anos,

se homem, e 30 anos, se mulher
ii. Mantém o abono no valor da contribuição do servidor em condições de se Aposentar, mas que optou por continuar trabalhando
iii. Assegura o direito adquirido até a data da promulgação da Reforma
iv. Faculta aos Estados, Distrito Federal e Municípios a instituição de regras de aposentadoria e pensão para os seus servidores

RPPS
(Regra de transição)

Requisitos comuns:
i. 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem
ii. 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher
iii. 25 anos de efetivos exercício de serviço público
iv. 5 anos no cargo efetivo
v. Acréscimo de 30% sobre o tempo que faltava para completar o tempo de contribuição na data da promulgação da reforma, os 35 anos, se homem, e 30 anos,

se mulher

Observação comuns:
 Paridade e integralidade para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 aos 65 anos, se homem, e 62 anos, se mulher (exceto policiais

e professores)
 100% da média das contrições para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 e que se aposentem antes da idade mínima e 62/65 anos

Observação divergente:
 Aumento da idade mínima a partir do 3º ano de promulgação da

reforma, à razão de um ano para cada dois anos até chegar as
idades de 62 anos para mulheres e 65 para homens (10 anos)

Observação divergente:
 Aumento da idade mínima a partir do 2020, à razão de um ano para cada dois

anos até chegar as idades de 62 anos para mulheres e 65 para homens (até 2032)
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Substitutivo adotado na CESP Emenda Aglutinativa

Policiais – civis, 
federais, rodoviários,

ferroviários e 
legislativos

(Regra permanente)

Requisitos comuns:
Até que lei complementar defina, exige-se:
i. 55 anos para ambos os sexos
ii. 30 anos de contribuição, se homem
iii. 25 anos de contribuição, se mulher
iv. 25 anos de atividade policial, se homem
v. 20 anos de atividade policial, se mulher

Policiais – civis, 
federais, rodoviários,

ferroviários e 
legislativos

(Regra de transição)

Requisitos comuns:
Até que lei complementar defina, exige-se:
i. 55 anos para ambos os sexos
ii. 30 anos de contribuição, se homem
iii. 25 anos de contribuição, se mulher
iv. 20 anos de atividade policial, se homem
v. 15 anos de atividade policial, se mulher

Observação comum:
 Assegura aposentadoria integral com paridade aos servidores policiais que tiverem ingressado até a implantação do regime de previdência

complementar

Observação divergente:
Acréscimo no tempo de atividade policial em um ano a cada dois
anos, a partir do terceiro exercício de promulgação da reforma, até
alcançar 25 anos para homens e 20 anos para mulheres

Observação divergente:
Acréscimo no tempo de atividade policial em um ano a cada dois anos, a
partir de 2020, até alcançar 25 anos para homens e 20 anos para
mulheres
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Substitutivo adotado na CESP Emenda Aglutinativa

Professores – ensino 
infantil, fundamental e 

médio

(Regra permanente)

Requisitos comuns:
i. 60 anos para ambos os sexos (RGPS e RPPS)
ii. 10 anos de efetivo exercício no cargo (RPPS)
iii. 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria (RPPS)

Requisito divergente:
ii. 25 anos de contribuição para ambos os sexos (RGPS e RPPS)

Requisito divergente:
ii. 15 anos de contribuição para ambos os sexos, se RGPS, ou 25 anos, se RPPS

Professores – ensino 
infantil, fundamental e 

médio

(Regra de transição)

Requisitos comuns RGPS:
i. 50 anos de idade e 30 de contribuição, se homem
ii. 48 anos de idade e 25 de contribuição, se mulher
iii. Acréscimo de 30% sobre o tempo que faltava para completar o tempo de contribuição na data da promulgação da reforma

Requisitos comuns RPPS:
i. 55 anos de idade e 30 de contribuição, se homem
ii. 50 anos de idade e 25 de contribuição, se mulher

Observação comum:
 Paridade e integralidade para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 aos 60 anos de idade para ambos os sexos

Observação divergente RGPS:
Aumento da idade mínima a partir do 3º ano de promulgação da reforma, à
razão de um ano para cada dois anos até chegar a idade exigida na regra
permanente

Observação divergente RPPS:
Aumento da idade mínima a partir do 3º ano de promulgação da reforma, à
razão de um ano para cada dois anos até chegar a idade exigida na regra
permanente

Observação divergente RGPS:
Aumento da idade mínima a partir de 2020, à razão de um ano para cada dois
anos até chegar a idade exigida na regra permanente (até 2042)

Observação divergente RPPS:
Aumento da idade mínima a partir de 2020, à razão de um ano para cada dois
anos até chegar a idade exigida na regra permanente (até 2038)
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Substitutivo adotado na CESP Emenda Aglutinativa

Condições 
prejudiciais à saúde
(Regra permanente)

Requisitos comuns (RPPS):
i. 55 anos para ambos os sexos
ii. 20 anos de contribuição para ambos os sexos

Requisitos comuns (RGPS):
i. 55 anos para ambos os sexos
ii. 15 anos de contribuição para ambos os sexos

Condições 
prejudiciais à saúde
(Regra de transição)

Requisitos comuns:
Até que seja editada lei complementar para regulamentar o art. 40, § 4º e art. 201, § 1º, ambos da Constituição, poderão se aposentar,
independentemente de idade, os segurados que comprovarem tempo de serviço em condições prejudiciais à saúde de 15, 20 ou 25 anos, conforme a
classificação do agente nocivo, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (RGPS e RPPS)

Pessoas com 
deficiência

(Regra permanente)

Requisitos comuns:
Lei complementar definirá a idade mínima e o tempo de contribuição

Pessoas com 
deficiência

(Regra de transição)

Requisitos comuns:
Até que seja editada lei complementar para regulamentar o art. 40, § 4º e art. 201, § 1º, ambos da Constituição, poderão se aposentar,
independentemente de idade, os segurados que comprovarem, conforme a classificação da deficiência, 20, 25 ou 35 anos de contribuição

Pensões Características comuns:
i. Estabelece que o benefício será calculado por meio de cotas: 50% do valor do benefício + cota de 10% por dependente
ii. Constitucionaliza as regras da Lei nº 13.135/2015, que modula o tempo de percepção da pensão por morte, conforme a idade do pensionista
iii. Veda, em regra, o recebimento conjunto de pensão por morte e aposentadoria cuja soma seja superior a dois salários mínimos
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Substitutivo adotado na CESP Emenda Aglutinativa

Trabalhador rural, 
exceto pequeno 
produtor rural

(Regra permanente)

Requisitos comuns:
i. 60 anos de idade, se homem
ii. 55 anos de idade, se mulher
iii. 15 anos de contribuição para ambos os sexos
iv. Comprovação do tempo de contribuição em atividade rural

Benefício de 
Prestação Continuada 

(BPC)

Requisito divergente:
i. 68 anos a idade para acesso aos BPC, observados os

demais critérios, a serem definidos em lei

Observação:
 Na definição do limite de renda mensal familiar integral

per capita devem ser considerados os rendimentos brutos
auferidos por todos os membros da família, inclusive o
próprio BPC

Requisito divergente:
i. Ao idoso que comprove não possuir meios de prover à própria

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a
lei
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