
Estudos elaborados pelos assessor da Presidência do TJSP acerca da PEC 287 

 

 

Em face das inúmeras situações ate então vivenciadas em relação as emendas 

constitucionals 20/98, 41/03, 47/03, 47/05, 70/12 e 88/15 com a entrada em vigor da 

efetiva implementação do Regime de Previdência Complementar, PRECOM Lei 

Estadual 14.653/2011 e das prováveis modificações dos regimes de 

aposentadoria e de pensão, em razão da Proposta de Emenda Constitucional, 

287/2016, se aprovada for, o assessor da presidência do TJSP, Dr. Fernando 

Figueiredo Bartoletti, apresenta para conhecimento de todos amplo estudo a 

respeito. 

 

 

ALTERAÇÕES NOS REGIMES DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO PARA INTEGRANTES 
DA MAGISTRATURA E DO SERVIDORISMO PAULISTA E SEUS 

DEPENDENTES 
 

 

1- REGIMES (em vermelho, o da PEC 287/16) 
2- SITUAÇÃO DO SERVIDOR – DATA DE ENTRADA SERVIÇO PÚBLICO (em vermelho,  o 

que mudará se for aprovada a PEC 287/16) 
3- CONCLUSÕES 

 

*obs: 

I - o benefício do RGPS-regime geral de previdência social (artigo 201 da CF) foi 

fixado pela EC 41/03 no valor de R$2.400,00. 

Atualmente, atualizado pelos índices do RGPS, corresponde aproximadamente a 

R$5.100,00. 

II - 21/01/2013, marco de vigência comunicado pelo Governo do Estado após a 

aprovação pela PREVIC do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP- 

PREVCOM instituído com base no Regime de Previdência Complementar de São 

Paulo – LE 14.653/2011 

Há liminar na ADIn proposta pelo MP (Processo nº2165511-31.2014.8.26.0000) 

indicando como marco de vigência 23/06/2014 para servidores e magistrados do 

TJ/SP 



1 - DOS REGIMES: 
 

I  – CF, de 05 de outubro de 1988 - Do Regime até 15 de dezembro de 1998: 
*Regime de aposentadoria (magistrado/servidor): 

-Por invalidez permanente, com proventos integrais, em serviço, ou proporcionais 

nos demais casos; 
-Compulsoriamente (70 anos), com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 

-Voluntariamente: 

com proventos integrais, aos 30 anos de serviço 

com  proventos proporcionais, a partir de 25 anos de serviço 

- Proventos de aposentadoria com revisão integral (mesma data e proporção) e 

concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, 

inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou  

função em que se deu a aposentadoria. 
*Regime de pensão: 

- Benefício por morte é integral (100% do valor dos vencimentos ou dos proventos), 

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função do falecido. 

 
 

II – EC nº20, de 15 de dezembro de 1998 - Do regime após 16 de dezembro de 
1998, data da sua publicação: 
-regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial; 
-no que couber, também observará os requisitos e critérios do RGPS-regime geral 
de previdência social; 
-    o   tempo   de   serviço   considerado   pela   legislação   vigente   para   efeito 
de aposentadoria, cumprido até que  a  lei  discipline  a  matéria,  será  contado 
como tempo de contribuição; 
- o servidor que completar as exigências para aposentadoria integral e continuar 
em atividade fará jus a abono permanência, equivalente à contribuição 
previdenciária até completar as exigências da nova aposentadoria voluntária 
integral (artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, letra “a”); 
-desde que publicada a Lei Complementar Federal que institua o regime de 
previdência complementar oficial para os servidores públicos, poderão fixar, para 
o valor das aposentadorias e pensões, o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do RGPS-regime geral de previdência social (artigo 201, R$1.200,00, 
com atualização pelos mesmos índices do RGPS) ; 

- somente poderá ser aplicado para o valor das aposentadorias e pensões, o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, mediante prévia e expressa 
opção do servidor que ingressou até a data da publicação do ato que instituiu o 
regime de previdência complementar oficial. 
*Regime de aposentadoria: 

-Por invalidez permanente, com proventos integrais, em serviço, ou proporcionais 

nos demais casos; 
-Compulsoriamente (70 anos), com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 



-Voluntariamente, com pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público 

e 05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 

condições: 

com proventos integrais, se homem, aos 60 anos de idade e 35 anos de 

contribuição, se mulher, aos 55 anos de idade e 30 de contribuição . 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, se homem, aos 65 anos 

de idade, se mulher, aos 60 anos de idade. 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; será calculado com base no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; na forma da lei, corresponderá a totalidade da remuneração;  

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria. 
*Regime de pensão: 

- Benefício por morte, não poderá exceder a remuneração do servidor falecido; 

será calculado com base no cargo efetivo que serviu de referência para a 

concessão da pensão; será igual ao valor dos vencimentos ou dos proventos do 

falecido; com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de 

benefícios ou vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em 

decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função do  

falecido. 

 
 

III – EC nº41, de 19 de dezembro de 2003 - Do regime após 31 de dezembro de 
2003, data da sua publicação, e até 21/01/2013, marco de vigência comunicado 
pelo Governo do estado após a aprovação pela PREVIC do Convênio de adesão 
ao Plano de Benefícios SP-PREVCOM instituído com base no Regime de Previdência 
Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP 
(Processo nº2165511-31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 
23/06/2014 para servidores e magistrados do TJ/SP: 
- 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; 
- no que couber, também observará os requisitos e critérios do RGPS-regime geral 
de previdência social; 
-    incidirá   contribuição   sobre   os   proventos   de   aposentadoria   e   pensão 
que superem o limite máximo do RGPS (artigo 201, R$5.100,00, com atualização 
pelos mesmos  índices  do  RGPS),  com  percentuais  iguais    ao  estabelecido 
para  os servidores titulares de cargos efetivos; 
- o servidor que completar as exigências para aposentadoria voluntária integral e 
continuar em atividade fará jus a abono permanência, equivalente à contribuição 
previdenciária até a aposentadoria compulsória; 
-d/esde que instituam regime de previdência complementar oficial para seus 
servidores, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões, o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS-regime geral de previdência 
social (artigo 201, R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 



- somente poderá ser aplicado para o valor das aposentadorias e pensões, o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, mediante prévia e expressa 
opção do servidor que ingressou até a data da publicação do ato que instituiu o 
regime de previdência complementar oficial. 
*Regime de aposentadoria: 

-Por invalidez permanente, com proventos integrais, em serviço, ou proporcionais 

nos demais casos (art.6º-A da EC41/2003, introduzido pela EC 70, de 29/3/12); 

-Compulsoriamente aos 70 anos, com proventos proporcionais ao tempo de 

serviço, ou aos 75 anos na forma da Lei Complementar (EC88, de 07/5/2015); 

-Voluntariamente, com pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público 

e 05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 

condições: 

com proventos integrais, se homem, aos 60 anos de idade e 35 anos de 

contribuição, se mulher, aos 55 anos de idade e 30 de contribuição . 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, se homem, aos 65 anos 

de idade, se mulher, aos 60 anos de idade. 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; para seu cálculo será considerada a média aritmética simples das 

maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 

regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o 

período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência; com reajustamento para 

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

estabelecidos em lei. 
*Regime de pensão: 

- Benefício por morte, não poderá exceder a remuneração do servidor; com 

reajustamento para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 

critérios estabelecidos em lei, e será calculado: 

se o servidor for aposentado na data do óbito, ao valor da totalidade dos 

proventos até o limite máximo estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, 

com atualização pelos mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela 

excedente a este limite; 

se o servidor estiver na ativa na data do óbito, ao valor da totalidade dos 

vencimentos do servidor no cargo efetivo até o limite máximo estabelecido para o 

RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a este limite; 

 
 

IV – EC nº47, de 05 de julho de 2005 - Do regime a partir da vigência da EC 
nº41/2003, pois com efeito retroativo expresso (06 de julho de 2005, data de 
publicação): 
-     quando    o    beneficiário    for    portador    de    doença    incapacitante 
incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensão que superem 
o dobro do limite máximo do RGPS (R$10.200,00, com atualização pelos mesmos 
índices do RGPS), com percentuais iguais ao estabelecido para os servidores 
titulares  de cargos efetivos; 



- aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos que se aposentarem na 
forma do caput do artigo 6º da EC 41/03, o disposto no artigo 7 º da mesma 
emenda; 
-   institui  nova  regra  de  transição   para  os  servidores  que  ingressaram  até  16 
de dezembro de 1998 (artigo 3º), aplicável desde a EC nº41/2003 

 

 

V – EC nº41, de 19 de dezembro de 2003 - Do regime a partir de 21/01/2013, marco 
de vigência comunicado pelo Governo do estado após a aprovação pela PREVIC 
do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP-PREVCOM instituído, com base 
no §14 do artigo 40 da CF, o Regime de Previdência Complementar de São Paulo – 
LE 14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP (Processo nº2165511- 
31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 23/06/2014 para servidores 
e magistrados do TJ/SP: 

- 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; 
- no que couber, também observará os requisitos e critérios do RGPS-regime geral 
de previdência social; 
-   incidirá  contribuição  sobre  os  proventos  de  aposentadoria  e  pensão,   
com percentuais iguais ao estabelecido para os servidores titulares de cargos 
efetivos; 
- o servidor que completar as exigências para aposentadoria voluntária integral e 
continuar em atividade fará jus a abono permanência, equivalente à contribuição 
previdenciária até a aposentadoria compulsória; 
-instituído Regime de Previdência Complementar oficial para seus servidores SP- 
PREVCOM, o valor das aposentadorias e pensões terá como limite máximo o 
estabelecido para os benefícios do RGPS-regime geral de previdência social 
(artigo 201, R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 
- para o servidor que ingressou entre 31 de dezembro de 2003 e até o marco de 
vigência do Regime de Previdência Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011, 
somente poderá ser aplicado para o valor das aposentadorias e pensões, o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, mediante prévia e expressa 
opção do servidor. 
-   O regime de previdência complementar oficial de São Paulo, instituído pela      
LE 14.653/2011,   oferecerá   aos   participantes   planos   de   benefícios   somente 
na modalidade de contribuição definida; 
*Regime de aposentadoria: 

-Por invalidez permanente, com proventos integrais, em serviço, ou proporcionais 

nos demais casos (art.6º-A da EC41/2003, introduzido pela EC 70, de 29/3/12); 

-Compulsoriamente aos 70 anos, com proventos proporcionais ao tempo de 

serviço, ou aos 75 anos na forma da Lei Complementar (EC88, de 07/5/2015); 

-Voluntariamente, com pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público 

e 05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 

condições: 

com proventos integrais, se homem, aos 60 anos de idade e 35 anos de 

contribuição, se mulher, aos 55 anos de idade e 30 de contribuição . 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, se homem, aos 65 anos 

de idade, se mulher, aos 60 anos de idade. 



- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; para seu cálculo será considerada a média aritmética simples das 

maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 

regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o 

período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência, limitado ao teto do RGPS-regime 

geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do 

RGPS). 
*Regime de pensão: 

- Benefício por morte, não poderá exceder a remuneração do servidor; com 

reajustamento para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 

critérios estabelecidos em lei, e será calculado: 

se o servidor for aposentado na data do óbito, ao valor da totalidade dos 

proventos até o limite máximo estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, 

com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 

se o servidor estiver na ativa na data do óbito, ao valor da totalidade dos 

vencimentos do servidor no cargo efetivo até o limite máximo estabelecido para o 

RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 

 

 

VI – PEC nº287/16, se promulgada, a partir da data de sua publicação 
XX/XX/XXXX: 
- 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; 
- no que couber, também observará os requisitos e critérios do RGPS-regime geral 
de previdência social; 
-   incidirá  contribuição  sobre  os  proventos  de  aposentadoria  e  pensão,   
com percentuais iguais ao estabelecido para os servidores titulares de cargos 
efetivos; 
- o servidor que completar as exigências para aposentadoria voluntária integral e 
continuar em atividade fará jus a abono permanência, conforme critérios 
estabelecidos pelo ente federativo e equivalente, no máximo, ao valor da sua 
contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria 
compulsória; 
-instituído Regime de Previdência Complementar oficial para seus servidores SP- 
PREVCOM, o valor das aposentadorias e pensões terá como limite máximo o 
estabelecido para os benefícios do RGPS-regime geral de previdência social 
(artigo 201, R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 

- para o servidor que ingressou entre 31 de dezembro de 2003 e até o marco de 
vigência do Regime de Previdência Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011, 
somente poderá ser aplicado para o valor das aposentadorias e pensões, o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, mediante prévia e expressa 
opção do servidor. 
-   O regime de previdência complementar oficial de São Paulo, instituído pela      
LE 14.653/2011,   oferecerá   aos   participantes   planos   de   benefícios   somente 
na modalidade de contribuição definida; 



- é assegurado o reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nos termos fixados para o 
RGPS-regime geral de previdência social. 
*Regime de aposentadoria: 

-Por incapacidade permanente, quando insuscetível de readaptação, com 

proventos correspondentes 

* a 100% da média das remunerações utilizadas como base para as contribuições 

aos regimes de previdência, quando decorrente exclusivamente de acidente de 

trabalho; 

* a 51% da média aritmética das remunerações utilizadas como base para a 

contribuições aos regimes previdenciários, apurado na forma da lei, acrescido de 

1% para cada ano de contribuição, até o limite de 100% da média, nos demais 

casos; 

-Compulsoriamente (75 anos – a idade será majorada em 1 ano sempre que 

verificado o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média única correspondente à 

expectativa de sobrevida da população brasileira aos sessenta e cinco anos, para 

ambos os sexos, em comparação com o ano de promulgação da EC), com 

proventos correspondentes 

* ao resultado do tempo de contribuição dividido por 25, limitado a um inteiro, 

multiplicado pelo resultado da média aritmética das remunerações utilizadas  

como base para a contribuições aos regimes previdenciários, apurado na forma 

da lei; 

* se já completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, os proventos 

corresponderão a 51% da média aritmética das remunerações utilizadas como 

base para a contribuições aos regimes previdenciários, apurado na forma da lei, 

acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o limite de 100% da média 

-Voluntariamente, aos 65 anos de idade(a idade será majorada em 1 ano sempre 

que verificado o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média única 

correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira aos sessenta 

e cinco anos, para ambos os sexos, em comparação com o ano de promulgação 

da EC), 25 anos de contribuição, pelo menos 10 anos de efetivo exercício no 

serviço público e 05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, com 

proventos correspondentes a 51% da média aritmética das  remunerações 

utilizadas como base para a contribuições aos regimes previdenciários, apurado 

na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o limite de 

100% da média 

- Proventos de aposentadoria, não poderão ser inferiores ao limite mínimo ou 

superior ao limite máximo estabelecido para o teto do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS). 
*Regime de pensão: 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais uma cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 



- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, mas até o limite do RGPS-regime 

geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do 

RGPS); 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente 

*§3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, mas até o limite do RGPS-regime geral de previdência 

social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 
*quando a morte decorrer exclusivamente de acidente do trabalho, hipótese    do 

§3º-A do artigo 40 da CF, de 100% da média aritmética, mas até o limite do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS); 



2 - Da situação de cada magistrado/servidor, em razão da 
data em que ingressou no serviço público, em cargo efetivo 
(federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, incluídas 
suas autarquias e fundações), sem qualquer interrupção: 

 

2.1 - Quem ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998 e, em 16 de 
dezembro de 1998, já havia completado os requisitos de aposentadoria do regime 
anterior (a partir de 30 anos de serviço, proventos integrais, e a partir dos 25 anos 
de serviço, proventos proporcionais) aplica-se, a qualquer tempo: 
*Regime de aposentadoria: 

- Proventos de aposentadoria com revisão integral (mesma data e proporção) e 

concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, 

inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou  

função em que se deu a aposentadoria. 
PEC287- artigo 5º e § único – não altera a situação 

- Assegura a concessão, a qualquer tempo, para aquele que tenha cumprido 

todos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria. 

- A base será a dos critérios da legislação vigente na data em que foram 

atendidos os requisitos para a concessão. 

- O cálculo será em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já 

exercido até a data de promulgação da PEC. 
*Regime de pensão (DATA DO ÓBITO A PARTIR DE 31/12/2003, DATA DE 
PUBLICAÇÃO DA EC Nº41/2003): 

- aos dependentes, benefício por morte terá como BASE DE CÁLCULO o valor 

integral (INTEGRALIDADE) dos vencimentos ou proventos, com revisão integral 

(mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, 

mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de transformação ou 

reclassificação do cargo ou função do falecido (PARIDADE). 
PORÉM: o pagamento não é de 100%, pois segue a regra geral: 

Corresponderá  ao  valor   da  totalidade dos   proventos  até  o  limite  máximo 

estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a este limite; 

PEC287- artigo 5º e § único – Assegura a concessão de pensão, a qualquer tempo, 

para aquele beneficiário de servidor, porém com base nos critérios da legislação 

vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da 

pensão – da morte. 

Entretanto, se o servidor morrer após a entrada em vigor da PEC, haverá alteração, 

pois o benefício será calculado nos termos do artigo 4º: 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50%, para a viúva,  

e mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 



* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de acidente 

do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.2 - Quem ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998 e completou 
os requisitos de aposentadoria previstos nas regras de transição da EC nº20/98 
(artigo 8º) até 31 de dezembro de 2003, data da publicação da EC nº41/2003, 
aplicam-se as regras de transição previstas pela ECnº20/1998 , a qualquer tempo: 
*Regime de aposentadoria (magistrado/servidor): 

-Voluntariamente, com proventos integrais, se homem, 53 anos de idade e 35 anos 

de contribuição, este acrescido de 17% do tempo de serviço exercido até a data 

de publicação da emenda, se mulher, 48 anos de idade e 30 anos de 

contribuição; contar com um período de contribuição adicional de 20% do tempo 

que, na data da publicação da EC nº20/1998, faltaria para atingir o limite de 

tempo de contribuição ora exigido; tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo 

em que se dará a aposentadoria; 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (de 70% a 100%, 

acrescidos de 5% por ano de contribuição que supere a soma do tempo mínimo 

de contribuição - ordinário mais os 40%), se homem, 53 anos de idade e 30 anos de 

contribuição, este acrescido de 17% do tempo de serviço exercido até a data de 

publicação da emenda, se mulher, 48 anos de idade e 25 anos de contribuição; 

contar com um período de contribuição adicional de 40% do tempo que, na data 

da publicação da EC nº20/1998, faltaria para atingir o limite de tempo de 

contribuição ora exigido; tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se 

dará a aposentadoria; 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; será calculado com base no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; na forma da lei, corresponderá a totalidade da remuneração;  

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria. 
PEC287- artigo 5º e § único – não altera a situação 

- Assegura a concessão, a qualquer tempo, para aquele que tenha cumprido 

todos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria. 

- A base será a dos critérios da legislação vigente na data em que foram 

atendidos os requisitos para a concessão. 

- O cálculo será em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já 

exercido até a data de promulgação da PEC. 
Regime de pensão (DATA DO ÓBITO A PARTIR DE 31/12/2003, DATA DE PUBLICAÇÃO 
DA EC Nº41/2003): 

- aos dependentes, benefício por morte terá como BASE DE CÁLCULO o valor 

integral (INTEGRALIDADE) dos vencimentos ou proventos, com revisão integral 

(mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, 

mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de transformação ou 

reclassificação do cargo ou função do falecido (PARIDADE). 
PORÉM: o pagamento não é de 100%, pois segue a regra geral: 

Corresponderá ao valor da totalidade dos proventos até o limite máximo 

estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$2.400,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a este limite; 



PEC287- artigo 5º e § único – Assegura a concessão de pensão, a qualquer tempo, 

para aquele beneficiário de servidor, porém com base nos critérios da legislação 

vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da 

pensão – da morte. 

Entretanto, se o servidor morrer após a entrada em vigor da PEC, haverá alteração, 

pois o benefício será calculado nos termos do artigo 4º: 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50%, para a viúva,  

e mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de acidente 

do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.3 - Quem ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998 e não 
completou os requisitos previstos nas regras de transição da EC nº20/98 (artigo 8º) 
até 31/12/2003, data da publicação da EC nº41/2003, mas completará os  
requisitos de transição da ECnº41/2003 e nº47/2005, até a data de publicação da 
PEC 287/16: *Regime do art.2º (opção cálculo parág.3º e 17º, art.40 da CF): 

-Voluntariamente, se homem, 53 anos de idade e 35 anos de contribuição, este 

acrescido de 17% do tempo de serviço exercido até a data de publicação da EC 

nº20/98, se mulher, 48 anos de idade e 30 anos de contribuição; contar com um 

período de contribuição adicional de 20% do tempo que, na data da publicação 

da EC nº20/1998, faltaria para atingir o limite de tempo de contribuição ora 

exigido; tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo da aposentadoria; 

Entretanto, os proventos serão calculados com base nos parágrafos 3º e 17º do 

artigo 40 da CF, ou seja, para seu cálculo será considerada a média aritmética 

simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do 

servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 

80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde 

a do início da contribuição, se posterior àquela competência. 

E, ainda, serão reduzidos, por ano de antecipação da idade mínima ordinária de 

aposentadoria (se homem, 60 anos de idade, e se mulher, 55 anos de idade), de 

3,5%/ano, se completado os requisitos até 31 de dezembro de 2005, e de 5%/ano, 

se completados os requisitos a partir de 1º de janeiro de 2006. 

Porém, o reajustamento será para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor 

real, conforme critérios estabelecidos em lei. 
Não há mais aposentadoria voluntária com proventos proporcionais 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; será calculado com base no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de 

benefícios ou vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em 

decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se 

deu a aposentadoria. 
PEC287- artigo 5º e § único – não altera a situação 

- Assegura a concessão, a qualquer tempo, para aquele que tenha cumprido 

todos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria. 

- A base será a dos critérios da legislação vigente na data em que foram 

atendidos os requisitos para a concessão. 

- O cálculo será em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já 

exercido até a data de promulgação da PEC. 
*Regime de pensão(DATA DO ÓBITO A PATIR 31/12/03,PUBLICAÇÃO EC Nº41/2003): 

- aos dependentes, benefício por morte terá como BASE DE CÁLCULO o valor 

integral (INTEGRALIDADE) dos vencimentos ou proventos, com revisão integral 

(mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, 

mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de transformação ou 

reclassificação do cargo ou função do falecido (PARIDADE). 
PORÉM: o pagamento não é de 100%, pois segue a regra geral: 

Corresponderá ao valor da totalidade dos proventos até o limite máximo 

estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$2.400,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a este limite; 



PEC287- artigo 5º e § único – Assegura a concessão de pensão, a qualquer tempo, 

para aquele beneficiário de servidor, porém com base nos critérios da legislação 

vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da 

pensão – da morte. 

Entretanto, se o servidor morrer após a entrada em vigor da PEC, haverá alteração, 

pois o benefício será calculado nos termos do artigo 4º: 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50%, para a viúva,  

e mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de acidente 

do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.4 - Quem ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998 e completará 
os requisitos das regras de transição previstas pela EC nº47/2005 até a data de 
publicação da PEC 287/16: 
*Regime de aposentadoria: 

com proventos integrais, se homem, 35 anos de contribuição, se mulher, 30 anos 

de contribuição; contar com 25 anos de efetivo exercício no serviço público; 15 

anos de carreira e 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 

aposentadoria; e com idade mínima resultante da redução, relativamente aos 

limites da idade ordinária de aposentadoria (se homem, 60 anos de idade, e se 

mulher, 55 anos de idade), de um ano de idade para cada ano que exceder a 

condição mínima de anos de contribuição (se homem, 35 anos, se mulher, 30 

anos). 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; será calculado com base no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; na forma da lei, corresponderá a totalidade da remuneração;  

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria. 
PEC287- artigo 5º e § único – não altera a situação 

- Assegura a concessão, a qualquer tempo, para aquele que tenha cumprido 

todos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria. 

- A base será a dos critérios da legislação vigente na data em que foram 

atendidos os requisitos para a concessão. 

- O cálculo será em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já 

exercido até a data de promulgação da PEC. 
*Regime de pensão (DATA DO ÓBITO A PARIR DE 31/12/2003, DATA DE PUBLICAÇÃO 
DA EC Nº41/2003): 

- aos dependentes, benefício por morte terá como BASE DE CÁLCULO o valor 

integral (INTEGRALIDADE) dos vencimentos ou proventos, com revisão integral 

(mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, 

mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de transformação ou 

reclassificação do cargo ou função do falecido (PARIDADE). 
PORÉM: o pagamento não é de 100%, pois segue a regra geral: 

Corresponderá  ao  valor   da  totalidade dos   proventos  até  o  limite  máximo 

estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$2.400,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a este limite; 

PEC287- artigo 5º e § único – Assegura a concessão de pensão, a qualquer tempo, 

para aquele beneficiário de servidor, porém com base nos critérios da legislação 

vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da 

pensão – da morte. 

Entretanto, se o servidor morrer após a entrada em vigor da PEC, haverá alteração, 

pois o benefício será calculado nos termos do artigo 4º: 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50%, para a viúva,  

e mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 



* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de acidente 

do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.5 – PEC 287- Quem ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998 e 
não completou os requisitos de aposentadoria previstos no artigo 40 da CF ou nas 
regras de transição da ECnº41/2003 e da EC nº47/2005, mas na data de  
publicação da PEC 287/16 TERÁ idade igual ou superior a 50 anos, se homem, e a 
45 anos, se mulher: 
*Regime de aposentadoria: 

-Voluntariamente, desde que preencha os seguintes requisitos: 

*se homem, 60 anos de idade e, se mulher, 55 anos de idade, podendo optar pela 

redução em 1 dia de idade para cada dia de contribuição que exceder o tempo 

mínimo de contribuição (homem - 35 anos, mulher - 30 anos de contribuição); 
*se homem, 35 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição; 

*tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público 

*tiver 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

*completar período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, 

na data da promulgação da PEC 287, faltaria para atingir o tempo de 35 anos de 

contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição se mulher; 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; será calculado com base no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; na forma da lei, corresponderá a totalidade da remuneração;  

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50%, para a viúva,  

e mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de acidente 

do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 



- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.6 – PEC287 - Quem ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998 e 
não completou os requisitos de aposentadoria previstos no artigo 40 da CF ou nas 
regras de transição da ECnº41/2003 e da EC nº47/2005, mas na data de  
publicação da PEC 287/16 NÃO terá idade igual ou superior a 50 anos, se homem, 
e a 45 anos, se mulher: 
*Regime de aposentadoria: 

-Voluntariamente, desde que preencha os seguintes requisitos: 

*se homem, 60 anos de idade e, se mulher, 55 anos de idade; 

*se homem, 35 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição; 

*tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público 

*tiver 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

*completar período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, 

na data da promulgação da PEC 287, faltaria para atingir o tempo de 35 anos de 

contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição se mulher; 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; será calculado com base no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; na forma da lei, corresponderá a totalidade da remuneração;  

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- do §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de 

acidente do trabalho,sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo 

do RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 



* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.7 - Quem ingressou no serviço público de 17 de dezembro de 1998 até 31 de 
dezembro de 2003, aplicam-se as regras de transição previstas pela EC nº41/2003 
(artigo 6º), com as alterações da EC nº47/2005, que teve efeito retroativo, desde 
que completado os requisitos até a data de publicação da PEC 287/16: 
*Regime de aposentadoria: 

com proventos integrais, se homem, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, 

se mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição; contar com 20 anos de 

efetivo exercício no serviço público; 10 anos de carreira e 05 anos de efetivo 

exercício  no cargo em que se der a aposentadoria; 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; será calculado com base no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; na forma da lei, corresponderá a totalidade da remuneração;  

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria. 
PEC287- artigo 5º e § único – não altera a situação 

- Assegura a concessão, a qualquer tempo, para aquele que tenha cumprido 

todos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria. 

- A base será a dos critérios da legislação vigente na data em que foram 

atendidos os requisitos para a concessão. 

- O cálculo será em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já 

exercido até a data de promulgação da PEC. 
*Regime de pensão (DATA DO ÓBITO A PARTIR DE 31/12/2003, DATA DE 
PUBLICAÇÃO DA EC Nº41/2003): 

- aos dependentes, benefício por morte terá como BASE DE CÁLCULO o valor 

integral (INTEGRALIDADE) dos vencimentos ou proventos, com revisão integral 

(mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, 

mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de transformação ou 

reclassificação do cargo ou função do falecido (PARIDADE). 
PORÉM: o pagamento não é de 100%, pois segue a regra geral: 

Corresponderá  ao  valor   da  totalidade dos   proventos  até  o  limite  máximo 

estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$2.400,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a este limite; 

PEC287- artigo 5º e § único – Assegura a concessão de pensão, a qualquer tempo, 

para aquele beneficiário de servidor, porém com base nos critérios da legislação 

vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da 

pensão – da morte. 

Entretanto, se o servidor morrer após a entrada em vigor da PEC, haverá alteração, 

pois o benefício será calculado nos termos do artigo 4º: 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50%, para a viúva,  

e mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 



* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de acidente 

do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.8 – PEC 287 - Quem ingressou no serviço público a partir de 17 de dezembro de 
1998 até 31 de dezembro de 2003, e não completou os requisitos de aposentadoria 
previstos no artigo 40 da CF ou nas regras de transição da ECnº41/2003 e da EC 
nº47/2005, mas na data de publicação da PEC 287/16 TERÁ idade igual ou superior 
a 50 anos, se homem, e a 45 anos, se mulher: 
*Regime de aposentadoria: 

-Voluntariamente, desde que preencha os seguintes requisitos: 

*se homem, 60 anos de idade e, se mulher, 55 anos de idade, podendo optar pela 

redução em 1 dia de idade para cada dia de contribuição que exceder o tempo 

mínimo de contribuição (homem - 35 anos, mulher - 30 anos de contribuição); 
*se homem, 35 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição; 

*tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público 

*tiver 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

*completar período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, 

na data da promulgação da PEC 287, faltaria para atingir o tempo de 35 anos de 

contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição se mulher; 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; será calculado com base no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; na forma da lei, corresponderá a totalidade da remuneração;  

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- do §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de 

acidente do trabalho,sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo 

do RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 



do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.9 – PEC 287 - Quem ingressou no serviço público a partir de 17 de dezembro de 
1998 até 31 de dezembro de 2003, e não completou os requisitos de aposentadoria 
previstos no artigo 40 da CF ou nas regras de transição da ECnº41/2003 e da EC 
nº47/2005, mas na data de publicação da PEC 287/16 NÃO terá idade igual ou 
superior a 50 anos, se homem, e a 45 anos, se mulher: 
*Regime de aposentadoria: 

-Voluntariamente, desde que preencha os seguintes requisitos: 

*se homem, 60 anos de idade e, se mulher, 55 anos de idade; 

*se homem, 35 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição; 

*tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público 

*tiver 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

*completar período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, 

na data da promulgação da PEC 287, faltaria para atingir o tempo de 35 anos de 

contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição se mulher; 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; será calculado com base no cargo efetivo em que se der a 

aposentadoria; na forma da lei, corresponderá a totalidade da remuneração;  

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- do §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de 

acidente do trabalho,sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo 

do RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 



* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.10 - Quem ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004 até 
21/01/2013 - marco de vigência comunicado pelo Governo do estado após a 
aprovação pela PREVIC do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP- 
PREVCOM instituído, com base no §14 do artigo 40 da CF, o Regime de Previdência 
Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP 
(Processo nº2165511-31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 
23/06/2014 para servidores e magistrados do TJ/SP, aplica-se o regime 
previdenciário previsto no Art.40 da CF com as alterações introduzidas pelas EC 
nº41/2003, nº47/2005, 70/12 e 88/15, desde que completado os requisitos até a 
data de publicação da PEC 287/16: 
*Regime de aposentadoria: 

-Por invalidez permanente, com proventos integrais, em serviço, ou proporcionais 

nos demais casos (art.6º-A da EC41/2003, introduzido pela EC 70, de 29/3/12); 

-Compulsoriamente aos 70 anos, com proventos proporcionais ao tempo de 

serviço, ou aos 75 anos na forma da Lei Complementar (EC88, de 07/5/2015); 

-Voluntariamente, com pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público 

e 05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 

condições: 

com proventos integrais, se homem, aos 60 anos de idade e 35 anos de 

contribuição, se mulher, aos 55 anos de idade e 30 de contribuição . 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, se homem, aos 65 anos 

de idade, se mulher, aos 60 anos de idade. 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa; para seu cálculo será considerada a média aritmética simples das 

maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 

regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o 

período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência; com reajustamento para 

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

estabelecidos em lei. 

OBS:Entretanto, quando entrar em vigor a Lei de iniciativa do respectivo Poder 

Executivo que institua regime de previdência complementar oficial para servidores 

públicos, poderão ou não optar pelo novo regime de contribuição e de benefícios 

de aposentadoria e pensão. 
PEC287- artigo 5º e § único – não altera a situação 

- Assegura a concessão, a qualquer tempo, para aquele que tenha cumprido 

todos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria. 

- A base será a dos critérios da legislação vigente na data em que foram 

atendidos os requisitos para a concessão. 

- O cálculo será em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já 

exercido até a data de promulgação da PEC. 
*Regime de pensão: 

- Benefício por morte, não poderá exceder a remuneração do servidor; com 

reajustamento para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 

critérios estabelecidos em lei, e será calculado: 

se o servidor for aposentado na data do óbito, ao valor da totalidade dos 

proventos até o limite máximo estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, 



com atualização pelos mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela 

excedente a este limite; 

se o servidor estiver na ativa na data do óbito, ao valor da totalidade dos 

vencimentos do servidor no cargo efetivo até o limite máximo estabelecido para o 

RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a este limite; 

PEC287- artigo 5º e § único – Assegura a concessão de pensão, a qualquer tempo, 

para aquele beneficiário de servidor, porém com base nos critérios da legislação 

vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da 

pensão – da morte. 

Entretanto, se o servidor morrer após a entrada em vigor da PEC, haverá alteração, 

pois o benefício será calculado nos termos do artigo 4º: 
*Regime de pensão: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50%, para a viúva,  

e mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de acidente 

do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 



de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.11 – PEC 287 - Quem ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 
2004 até 21/01/2013 - marco de vigência comunicado pelo Governo do estado 
após a aprovação pela PREVIC do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP- 
PREVCOM instituído, com base no §14 do artigo 40 da CF, o Regime de Previdência 
Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP 
(Processo nº2165511-31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 
23/06/2014 para servidores e magistrados do TJ/SP, e NÃO completou os requisitos 
de aposentadoria previstos no artigo 40 da CF ou nas regras de transição da 
ECnº41/2003 e da EC nº47/2005, mas na data de publicação da PEC 287/16 TERÁ 
idade igual ou superior a 50 anos, se homem, e a 45 anos, se mulher: 
*Regime de aposentadoria de Transição da PEC 287/16: 

-Voluntariamente, desde que preencha os seguintes requisitos: 

*se homem, 60 anos de idade e, se mulher, 55 anos de idade, podendo optar pela 

redução em 1 dia de idade para cada dia de contribuição que exceder o tempo 

mínimo de contribuição (homem - 35 anos, mulher - 30 anos de contribuição); 
*se homem, 35 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição; 

*tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público 

*tiver 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

*completar período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, 

na data da promulgação da PEC 287, faltaria para atingir o tempo de 35 anos de 

contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição se mulher; 

- Proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da média aritmética 

simples das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor 

aos regimes de previdência aos quais esteve vinculado, desde a competência de 

julho de 1994 ou desde a competência do início de contribuição, se posterior 

àquela; com reajustamento do benefício para preservar-lhe, em caráter 

permanente, o valor real, nos termos fixados para o regime geral de previdência 

social; 
*Regime de pensão de transição da PEC 287/16: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- do §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de 

acidente do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo 

do RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 



- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.12 – PEC 287 - Quem ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 
2004 até 21/01/2013 - marco de vigência comunicado pelo Governo do estado 
após a aprovação pela PREVIC do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP- 
PREVCOM instituído, com base no §14 do artigo 40 da CF, o Regime de Previdência 
Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP 
(Processo nº2165511-31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 
23/06/2014 para servidores e magistrados do TJ/SP, e NÃO completou os requisitos 
de aposentadoria previstos no artigo 40 da CF ou nas regras de transição da 
ECnº41/2003 e da EC nº47/2005, mas na data de publicação da PEC 287/16 NÃO 
terá idade igual ou superior a 50 anos, se homem, e a 45 anos, se mulher: 
*Regime de aposentadoria de transição da PEC 287/16: 

-Voluntariamente, desde que preencha os seguintes requisitos: 

*se homem, 60 anos de idade e, se mulher, 55 anos de idade, *se homem, 35 anos 

de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição; 
*tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público 

*tiver 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

*completar período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, 

na data da promulgação da PEC 287, faltaria para atingir o tempo de 35 anos de 

contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição se mulher; 

- Proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da média aritmética 

simples das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor 

aos regimes de previdência aos quais esteve vinculado, desde a competência de 

julho de 1994 ou desde a competência do início de contribuição, se posterior 

àquela; com reajustamento do benefício para preservar-lhe, em caráter 

permanente, o valor real, nos termos fixados para o regime geral de previdência 

social; 
*Regime de pensão de transição da PEC 287/16: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- do §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de 

acidente do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo 

do RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 



- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 



2.13 - Quem ingressou no serviço público a partir 21/01/2013, marco de vigência 
comunicado pelo Governo do estado após a aprovação pela PREVIC do Convênio 
de adesão ao Plano de Benefícios SP-PREVCOM instituído, com base no §14 do 
artigo 40 da CF, o Regime de Previdência Complementar de São Paulo – LE 
14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP (Processo nº2165511- 
31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 23/06/2014 para servidores 
e magistrados do TJ/SP, e completou os requisitos do regime previdenciário 
previsto no Artigo 40 da CF com a nova redação dada pela EC 41/2013 até a 
entrada em vigor da PEC 287/16 
*Regime de aposentadoria: 

-Por invalidez permanente, com proventos integrais, em serviço, ou proporcionais 

nos demais casos (art.6º-A da EC41/2003, introduzido pela EC 70, de 29/3/12); 

-Compulsoriamente aos 70 anos, com proventos proporcionais ao tempo de 

serviço, ou aos 75 anos na forma da Lei Complementar (EC88, de 07/5/2015); 

-Voluntariamente, com pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público 

e 05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 

condições: 

com proventos integrais, se homem, aos 60 anos de idade e 35 anos de 

contribuição, se mulher, aos 55 anos de idade e 30 de contribuição . 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, se homem, aos 65 anos 

de idade, se mulher, aos 60 anos de idade. 

- Proventos de aposentadoria, não poderão exceder a remuneração do servidor 

na ativa e limitado ao teto do RGPS-regime geral de previdência social 

(R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS). 
PEC287- artigo 5º e § único – não altera a situação 

- Assegura a concessão, a qualquer tempo, para aquele que tenha cumprido 

todos os requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria. 

- A base será a dos critérios da legislação vigente na data em que foram 

atendidos os requisitos para a concessão. 

- O cálculo será em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já 

exercido até a data de promulgação da PEC. 
*Regime de pensão: 

- Benefício por morte, não poderá exceder a remuneração do servidor; com 

reajustamento para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 

critérios estabelecidos em lei, e será calculado: 

se o servidor for aposentado na data do óbito, ao valor da totalidade dos 

proventos até o limite máximo estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, 

com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 

se  o  servidor  estiver  na  ativa  na  data  do  óbito,  ao  valor  da  totalidade dos 

vencimentos do servidor no cargo efetivo até o limite máximo estabelecido para o 

RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 

PEC287- artigo 5º e § único – Assegura a concessão de pensão, a qualquer tempo, 

para aquele beneficiário de servidor, porém com base nos critérios da legislação 

vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da 

pensão – da morte. 

Entretanto, se o servidor morrer após a entrada em vigor da PEC, o regime será o 

previsto na PEC 287: 
*Regime de pensão: 



- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais uma cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, mas até o limite do RGPS-regime 

geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do 

RGPS); 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente 

*§3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, mas até o limite do RGPS-regime geral de previdência 

social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 
*quando a morte decorrer exclusivamente de acidente do trabalho, hipótese    do 

§3º-A do artigo 40 da CF, de 100% da média aritmética, mas até o limite do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS); 



2.14 - Quem ingressou no serviço público a partir 21/01/2013, marco de vigência 
comunicado pelo Governo do estado após a aprovação pela PREVIC do Convênio 
de adesão ao Plano de Benefícios SP-PREVCOM instituído, com base no §14 do 
artigo 40 da CF, o Regime de Previdência Complementar de São Paulo – LE 
14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP (Processo nº2165511- 
31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 23/06/2014 para servidores 
e magistrados do TJ/SP- até a data de entrada em vigor da PEC 287/16, e NÃO 
completou os requisitos de aposentadoria previstos no artigo 40 da CF com a 
redação dada pelas ECnº41/2003, mas na data de publicação da PEC 287/16 TERÁ 
idade igual ou superior a 50 anos, se homem, e a 45 anos, se mulher: 
*Regime de aposentadoria de Transição da PEC 287/16: 

-Voluntariamente, desde que preencha os seguintes requisitos: 

*se homem, 60 anos de idade e, se mulher, 55 anos de idade, podendo optar pela 

redução em 1 dia de idade para cada dia de contribuição que exceder o tempo 

mínimo de contribuição (homem - 35 anos, mulher - 30 anos de contribuição); 
*se homem, 35 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição; 

*tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público 

*tiver 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

*completar período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, 

na data da promulgação da PEC 287, faltaria para atingir o tempo de 35 anos de 

contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição se mulher; 

- Proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da média aritmética 

simples das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor 

aos regimes de previdência aos quais esteve vinculado, desde a competência de 

julho de 1994 ou desde a competência do início de contribuição, se posterior 

àquela; com reajustamento do benefício para preservar-lhe, em caráter 

permanente, o valor real, nos termos fixados para o regime geral de previdência 

social; 
*Regime de pensão da PEC 287/16: 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 



de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, mas até o limite do RGPS-regime 

geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do 

RGPS); 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente 

*§3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média; 
*quando a morte decorrer exclusivamente de acidente do trabalho, hipótese    do 

§3º-A do artigo 40 da CF, de 100% da média aritmética; 



2.15 - Quem ingressou no serviço público a partir 21/01/2013, marco de vigência 
comunicado pelo Governo do estado após a aprovação pela PREVIC do Convênio 
de adesão ao Plano de Benefícios SP-PREVCOM instituído, com base no §14 do 
artigo 40 da CF, o Regime de Previdência Complementar de São Paulo – LE 
14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP (Processo nº2165511- 
31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 23/06/2014 para servidores 
e magistrados do TJ/SP- até a data de entrada em vigor da PEC 287/16, e NÃO 
completou os requisitos de aposentadoria previstos no artigo 40 da CF com a 
redação dada pelas ECnº41/2003, mas na data de publicação da PEC 287/16 NÃO 
terá idade igual ou superior a 50 anos, se homem, e a 45 anos, se mulher: 
*Regime de aposentadoria de Transição da PEC 287/16: 

-Voluntariamente, desde que preencha os seguintes requisitos: 

*se homem, 60 anos de idade e, se mulher, 55 anos de idade; 

*se homem, 35 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição; 

*tiver 20 anos de efetivo exercício no serviço público 

*tiver 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; 

*completar período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, 

na data da promulgação da PEC 287, faltaria para atingir o tempo de 35 anos de 

contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição se mulher; 

- Proventos de aposentadoria corresponderão à totalidade da média aritmética 

simples das remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor 

aos regimes de previdência aos quais esteve vinculado, desde a competência de 

julho de 1994 ou desde a competência do início de contribuição, se posterior 

àquela; com reajustamento do benefício para preservar-lhe, em caráter 

permanente, o valor real, nos termos fixados para o regime geral de previdência 

social; 
*Regime de pensão da PEC 287/16: 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 

- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 



de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, mas até o limite do RGPS-regime 

geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do 

RGPS); 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente 

*§3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média; 
*quando a morte decorrer exclusivamente de acidente do trabalho, hipótese    do 

§3º-A do artigo 40 da CF, de 100% da média aritmética; 



2.16 – PEC287 - Quem ingressar no serviço público a partir da publicação da data 
de publicação da PEC 287/16, é assegurado o reajustamento dos benefícios de 
aposentadoria e pensão para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 
nos termos fixados para o RGPS-regime geral de previdência social. 
*Regime de aposentadoria: 

-Por incapacidade permanente, quando insuscetível de readaptação, com 

proventos correspondentes 

* a 100% da média das remunerações utilizadas como base para as contribuições 

aos regimes de previdência, quando decorrente exclusivamente de acidente de 

trabalho; 

* a 51% da média aritmética das remunerações utilizadas como base para a 

contribuições aos regimes previdenciários, apurado na forma da lei, acrescido de 

1% para cada ano de contribuição, até o limite de 100% da média, nos demais 

casos; 

-Compulsoriamente (75 anos – a idade será majorada em 1 ano sempre que 

verificado o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média única correspondente à 

expectativa de sobrevida da população brasileira aos sessenta e cinco anos, para 

ambos os sexos, em comparação com o ano de promulgação da EC), com 

proventos correspondentes 

* ao resultado do tempo de contribuição dividido por 25, limitado a um inteiro, 

multiplicado pelo resultado da média aritmética das remunerações utilizadas  

como base para a contribuições aos regimes previdenciários, apurado na forma 

da lei; 

* se já completado os requisitos para a aposentadoria voluntária, os proventos 

corresponderão a 51% da média aritmética das remunerações utilizadas como 

base para a contribuições aos regimes previdenciários, apurado na forma da lei, 

acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o limite de 100% da média 

-Voluntariamente, aos 65 anos de idade(a idade será majorada em 1 ano sempre 

que verificado o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média única 

correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira aos sessenta 

e cinco anos, para ambos os sexos, em comparação com o ano de promulgação 

da EC), 25 anos de contribuição, pelo menos 10 anos de efetivo exercício no 

serviço público e 05 anos no cargo em que se dará a aposentadoria, com 

proventos correspondentes a 51% da média aritmética das  remunerações 

utilizadas como base para a contribuições aos regimes previdenciários, apurado 

na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o limite de 

100% da média 

- Proventos de aposentadoria, não poderão ser inferiores ao limite mínimo ou 

superior ao limite máximo estabelecido para o teto do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS). 
*Regime de pensão: 

- A identidade do rol de dependentes, as condições necessárias para o 

enquadramento e a qualificação dos dependentes serão os mesmos 

estabelecidos para o RGPS-regime geral de previdência social; 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais uma cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas; 



- As cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente e não 

serão reversíveis aos demais beneficiários; 

- O período de pagamento de pensão será pelo mesmo critério do RGPS - Regime 

Geral de Previdência Social, ou seja, de acordo com o número de contribuições 

do segurado e a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, na forma 

do RGPS-regime geral de previdência social; 

* até 18 contribuições ou casamento/união estável com menos de 2 anos até a 

data do óbito – somente 4 meses de benefício 

* após a 19ª contribuição e mais de dois anos de casamento/união estável na 

data do óbito ou se decorrente a morte de acidente de trabalho, 
- dependente, só até 21 anos 

- cônjuge/companheira na data do óbito 

menos de 21 anos = 3 anos de benefício 

de 21 a 26 anos = 6 anos de benefício 

de 27 a 29 anos = 10 anos de benefício 

de 30 a 40 anos = 15 anos de benefício 

de 41 a 43 anos = 20 anos de benefício 

a partir de 44 anos = vitalício; 
- O cálculo de cada cota terá por base: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, mas até o limite do RGPS-regime 

geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do 

RGPS); 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente 

*§3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, mas até o limite do RGPS-regime geral de previdência 

social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 
*quando a morte decorrer exclusivamente de acidente do trabalho, hipótese    do 

§3º-A do artigo 40 da CF, de 100% da média aritmética, mas até o limite do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS); 



3 – CONCLUSÕES para magistrado/servidor que ingressaram 
no serviço público até a data de entrada em vigor da PEC 
287/16: 

 

3.1 - Regime de Aposentadoria: 
 

*Para quem entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, desde que 

preenchidos os requisitos de aposentação até a data de entrada em vigor da PEC 

287/16, a paridade e a integralidade estão garantidas para os proventos de 

aposentadoria, exceto para aqueles que optem pelo Regime de aposentadoria 

do artigo 2º (norma de transição) da EC nº41/2003 (opção pelo cálculo com base 

nos parágrafos 3º e 17º do artigo 40 da CF – ou seja, pelas regras comuns ao 

RGPS), com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios 

ou vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 

aposentadoria. 
 

*Para quem entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e NÃO 

preencheu os requisitos de aposentação até a data de entrada em vigor da PEC 

287/16, , a paridade e a integralidade estão garantidas para os proventos de 

aposentadoria, pois o benefício corresponderá a totalidade da remuneração do 

cargo em que se der a aposentadoria, com revisão integral (mesma data e 

proporção) e concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, mesmo que 

posteriores, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do 

cargo ou função em que se deu a aposentadoria – norma de transição da PEC 

287/16. 
 

*Para quem entrou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004 e até 

21/01/2013, marco de vigência comunicado pelo Governo do estado após a 

aprovação pela PREVIC do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP- 

PREVCOM instituído, com base no §14 do artigo 40 da CF, o Regime de Previdência 

Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP 

(Processo nº2165511-31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 

23/06/2014 para servidores e magistrados do TJ/SP, desde que preenchidos os 

requisitos de aposentação até a data de entrada em vigor da PEC 287/16, os 

proventos de aposentadoria serão calculados pela média aritmética simples das 

maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 

regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de todo o 

período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência; com reajustamento para 

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

estabelecidos em lei (RGPS). 

 
*Para quem entrou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004 e até 
21/01/2013, marco de vigência comunicado pelo Governo do estado após a 
aprovação pela PREVIC do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP- 
PREVCOM instituído, com base no §14 do artigo 40 da CF, o Regime de Previdência 



Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP 

(Processo nº2165511-31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 

23/06/2014 para servidores e magistrados do TJ/SP, e NÃO preencheu os requisitos 

de aposentação até a data de entrada em vigor da PEC 287/16, os proventos 

corresponderão à totalidade da média aritmética simples das remunerações 

utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência 

aos quais esteve vinculado, desde a competência de julho de 1994 ou desde a 

competência do início de contribuição, se posterior àquela; com reajustamento 

do benefício para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real, nos termos 

fixados para o regime geral de previdência social – norma de transição da PEC 

287/16. 
 

*Para quem entrou no serviço público a partir de 21/01/2013, marco de vigência 

comunicado pelo Governo do estado após a aprovação pela PREVIC do Convênio 

de adesão ao Plano de Benefícios SP-PREVCOM instituído, com base no §14 do 

artigo 40 da CF, o Regime de Previdência Complementar de São Paulo – LE 

14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP (Processo nº2165511- 

31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 23/06/2014 para servidores 

e magistrados do TJ/SP, e preencheu os requisitos de aposentação até a 

aprovação da PEC 287/16, os proventos não poderão exceder a remuneração do 

servidor na ativa; para seu cálculo será considerada a média aritmética simples 

das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor 

aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% de 

todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do 

início da contribuição, se posterior àquela competência, limitado ao teto do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS). 
 

*Para quem entrou no serviço público a partir de 21/01/2013, marco de vigência 

comunicado pelo Governo do estado após a aprovação pela PREVIC do Convênio 

de adesão ao Plano de Benefícios SP-PREVCOM instituído, com base no §14 do 

artigo 40 da CF, o Regime de Previdência Complementar de São Paulo – LE 

14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP (Processo nº2165511- 

31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 23/06/2014 para servidores 

e magistrados do TJ/SP, e não preencheu os requisitos de aposentação até a 

aprovação da PEC 287/16, os proventos corresponderão à totalidade da média 

aritmética simples das remunerações utilizadas como base para as contribuições 

do servidor aos regimes de previdência aos quais esteve vinculado, desde a 

competência de julho de 1994 ou desde a competência do início de contribuição, 

se posterior àquela, mas não poderão exceder o teto do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 

com reajustamento do benefício para preservar-lhe, em caráter permanente, o 

valor real, nos termos fixados para o regime geral de previdência social – regra de 

transição da PEC 287/16. 



3.2 - Regime de Pensão 
 

3.2.1 - Para servidores segurados que ingressaram no serviço público até 
21/01/2013, marco de vigência comunicado pelo Governo do estado após a 
aprovação pela PREVIC do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP- 
PREVCOM instituído, com base no §14 do artigo 40 da CF, o Regime de Previdência 
Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP 
(Processo nº2165511-31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 
23/06/2014 para servidores e magistrados do TJ/SP: 

 

-  DATA DO ÓBITO ATÉ 31/12/2003: 

Benefício por morte é integral (100% do valor dos vencimentos ou dos proventos), 

com revisão integral (mesma data e proporção) e concessão de benefícios ou 

vantagens dos ativos, mesmo que posteriores, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função do falecido. 

 

-   DATA  DO  ÓBITO  A  PARTIR  DE  1º/01/2004  e  até  21/01/2013,  marco  de 

vigência comunicado  pelo  Governo  do  estado  após   a   aprovação   pela 

PREVIC do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP-PREVCOM instituído, 

com base no 

§14 do artigo 40 da CF, o Regime de Previdência Complementar de São Paulo – LE 

14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP (Processo nº2165511- 

31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 23/06/2014 para servidores 

e magistrados do TJ/SP: 

- Benefício por morte terá como BASE DE CÁLCULO o valor integral 

(INTEGRALIDADE) dos vencimentos ou proventos, com revisão integral (mesma 

data e proporção) e concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, mesmo 

que posteriores, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do 

cargo ou função do falecido (PARIDADE). 
PORÉM: o pagamento não é de 100%, pois segue a regra geral: 

Corresponderá ao valor da totalidade dos proventos até o limite máximo 

estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$2.400,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a este limite; 

 

-   DATA  DO  ÓBITO  A  PARTIR  DE  21/01/2013, marco de vigência comunicado 

pelo Governo do estado após a aprovação pela PREVIC do Convênio de     

adesão ao Plano de Benefícios SP-PREVCOM instituído, com base no §14 do artigo 

40 da CF, o Regime de Previdência Complementar de São Paulo – LE    

14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP (Processo nº2165511-

31.2014.8.26.0000) indicando como marco  de  vigência  23/06/2014 para 

servidores e magistrados do TJ/SP, e até a entrada em vigor da EC 287/16: 

Benefício por morte terá como BASE DE CÁLCULO o valor  integral  

(INTEGRALIDADE) dos vencimentos ou proventos, com revisão integral (mesma  

data e proporção) e concessão de benefícios ou vantagens dos ativos, mesmo 

que posteriores, inclusive em  decorrência  de  transformação  ou reclassificação 

do cargo ou função do falecido (PARIDADE). 
PORÉM: o pagamento não é de 100%, pois segue a regra geral: 

Corresponderá ao valor da totalidade dos proventos até o limite máximo 

estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a este limite; 



- DATA DO ÓBITO A PARTIR DE da entrada em vigor da EC 287/16, pela norma de 

transição, o benefício corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas, e será calculado: 

* Se aposentado, sobre a totalidade do provento, respeitado o limite máximo do 

RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente, nos termos do 

- §3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, respeitado o limite máximo do RGPS-regime geral de 

previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS), 

acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

- do §3º-A do artigo 40 da CF, quando a morte decorrer exclusivamente de 

acidente do trabalho, sobre 100% da média aritmética, respeitado o limite máximo 

do RGPS-regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos 

mesmos índices do RGPS), acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite; 

 

 
3.2.1 - Regime de Pensão para servidores segurados que ingressaram a partir de 
21/01/2013, marco de vigência comunicado pelo Governo do estado após a 
aprovação pela PREVIC do Convênio de adesão ao Plano de Benefícios SP- 
PREVCOM instituído, com base no §14 do artigo 40 da CF, o Regime de Previdência 
Complementar de São Paulo – LE 14.653/2011- há liminar na ADIn proposta pelo MP 
(Processo nº2165511-31.2014.8.26.0000) indicando como marco de vigência 
23/06/2014 para servidores e magistrados do TJ/SP: 

 

- DATA DO ÓBITO ATÉ a entrada em vigor da EC 287/16: o benefício não poderá 

exceder a remuneração do servidor, e será calculado: 

se o servidor for aposentado na data do óbito, ao valor da totalidade dos 

proventos até o limite máximo estabelecido para o RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, 

com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 

se o servidor estiver na ativa na data do óbito, ao valor da totalidade dos 

vencimentos do servidor no cargo efetivo até o limite máximo estabelecido para o 

RGPS (artigo 201, de R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 

 

-  DATA DO ÓBITO APÓS a entrada em vigor da EC 287/16: 

- O benefício por morte, corresponderá a uma cota familiar de 50% para a viúva e 

mais uma cota de 10% para cada dependente, limitada a 5 cotas, e será 

calculada: 

Se aposentado, sobre a totalidade do provento, mas até o limite do RGPS-regime 

geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do 

RGPS); 

* Se servidor ativo, terá por base o provento como se fosse aposentado por 

incapacidade permanente 



*§3º do artigo 40 da CF – 51% da média aritmética das remunerações e salários, 

apurado na forma da lei, acrescido de 1% para cada ano de contribuição, até o 

limite de 100% da média, mas até o limite do RGPS-regime geral de previdência 

social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos índices do RGPS); 
*quando a morte decorrer exclusivamente de acidente do trabalho, hipótese    do 

§3º-A do artigo 40 da CF, de 100% da média aritmética, mas até o limite do RGPS- 

regime geral de previdência social (R$5.100,00, com atualização pelos mesmos 

índices do RGPS); 


