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Esse caderno não era para ter sido escrito.  Como 
assim? Caso a Proposta de Emenda Constitucional - 
PEC 06/2019 não tivesse sido aprovada, não haveria 
reforma da previdência e não teríamos que escre-
ver esse conteúdo contanto más notícias.  Sim, más 
notícias! A classe trabalhadora perdeu muito e, con-
tinua perdendo, com as consequências da aprovação 
dessa “reforma” da previdência. A rede Jubileu Sul 
Brasil, por meio das pessoas que formam as enti-
dades membro, realizou um grande esforço para 
impedir a aprovação da PEC em questão.  

Somos uma rede ampla e plural de organizações, 
pastorais, coletivos de base e movimentos sociais 
que atuam em países da América Latina e Caribe, 
África e Ásia. Formalmente constituído em 1999, o 
Jubileu nasce tendo como objetivo principal o  
cancelamento das dívidas dos países do Sul Global. 
No Brasil, a constituição da rede é fruto de um rico 
processo de debate sobre a dívida nos anos de 1990, 
promovido por organizações sociais e populares. 
Trabalhamos juntos com o movimento global pelo 
cancelamento e repúdio às dívidas públicas externa e 
interna, exigindo a reparação e restituição do imenso 
dano que provoca aos países endividados e ao de-
senvolvimento humano, social, ambiental, político e 
econômico desses países

Lançamos em 2018 outro caderno intitulado “O 
desmonte da Previdência Social no Brasil: a quem 
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interessa?”. Ali já alertávamos para o que iria acon-
tecer. Em maio do mesmo ano fizemos um seminário 
nacional com o mesmo título, fizemos corpo a corpo 
com parlamentares, apoiamos as organizações nos 
estados, participamos de atos, produzimos artigos, 
comunicação popular e muito mais.   Só que o go-
verno Bolsonaro e sua base no congresso nacional 
conseguem sempre piorar o que já está péssimo.  O 
desmonte está em pleno curso! 

Com esse caderno queremos que mais gente saiba o 
que muda na sua vida com essa “deforma”. Que pos-
sam se indignar, se organizar, acumular força para 
apagar da história esse retrocesso para os direitos 
da classe trabalhadora.  Em particular as mulheres e 
homens empobrecidos que nesse país são majorita-
riamente negras e negros. 

Nesses 200 anos de (in)dependência do Brasil nada 
melhor que nos conectemos com nossa historia e 
nossas lutas! A falta de direitos previdenciários, assis-
tência social e saúde pública de qualidade se traduz 
em dívidas sociais que precisam ser pagas em detri-
mento do pagamento da dívida financeira a bancos e 
pessoas que enriquecem à custa do crescimento da 
pobreza extrema. 

Boa leitura!
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introdução
Estamos, mais uma vez, analisando a Reforma da 
Previdência, não como uma proposta. Agora como 
uma Lei que teve origem na Emenda Constitucional 
nº103 de 13 de novembro de 2019.

Naquele ano, já alertávamos a população sobre o 
desmonte da previdência como um artifício do go-
verno Bolsonaro para usar a fonte de recursos que 
garante os benefícios da previdência para milhões 
de trabalhadoras e trabalhadores, no pagamento dos 
juros e amortizações da dívida pública para, segundo 
o governo, recuperar a economia brasileira. 

Não devemos esquecer que essa emenda à Consti-
tuição foi aprovada no Congresso Nacional, ou seja, 
os/as parlamentares tiveram a oportunidade de 
mudar as regras que diminuíam direitos das trabalha-
doras e trabalhadores, mas não o fizeram.

Agora ficou mais explícito de que modo o governo 
define regras para “encher seu saco de maldades”. 
Nele as mulheres estão como as mais penalizadas 
porque são as mais invisíveis na sociedade quando 
se trata da defesa de direitos e do acesso a eles.

As mudanças realizadas na Previdência deixam claro 
a falácia do governo, uma vez que não se recupera 
a economia de um país, aprofundando a desigual-
dade. O grande beneficiário das mudanças na nova 
Lei, além do setor financeiro será a elite brasileira, ou 
seja, 1% da população. 

6 | A Nova Lei da Previdência

Esperamos que vocês aproveitem esse documento 
para conversar nas comunidades sobre o significa-
do e as consequências de leis como esta para suas 
vidas. Que atitudes poderão tomar para evitar que 
esta e outras iniciativas governamentais e de par-
lamentares continuem prejudicando o presente e o 
futuro de vocês? 

Magnólia Said
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A Nova Lei 
da Previdência
O que você perde com ELA? 

Aprovada em 13 de novembro de 2019, a Emenda 
Constitucional Nº 103, conhecida por Reforma da 
Previdência, estabeleceu regras mais rigorosas para 
a concessão desse benefício, em especial para as 
mulheres, que, desde a colonização, vêm sustentan-
do o trabalho produtivo e reprodutivo em nosso país.

As mudanças na lei afetam principalmente também 
quem estava trabalhando no ano em que ela foi 
promulgada. Essas pessoas são as 
mais de 13 milhões de desempre-
gadas, as trabalhadoras e 
trabalhadores que realizam 
trabalhos precarizados e/ou 
estão na informalidade, os 
povos indígenas e comuni-
dades tradicionais que há 
tempos vivem da produ-
ção em seus quintais, 
alimentando famílias 
inteiras, e ainda os mais 
de seis milhões de 
desalentados. Pessoas 
que, além de estarem 
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Até R$1.100,00

  De R$1.100,01 a R$2.203,48

De R$2.203,49 a R$3.305,22

De R$3.305,23 a R$6.433,57

Faixa de Salário Alíquota Aplicada

7,5%

9%

12%

14%

É importante lembrar que a adoção de alíquotas pro-
gressivas por meio de lei é facultativa. Há categorias 
de segurado que, mesmo após a Reforma da Previ-
dência, não pagam alíquotas progressivas. É o caso 
dos contribuintes individuais, que, em regra, pagam 
20% a título de contribuição social, independente-
mente de receberem o salário-mínimo  
ou R$ 5.000,00.

A Reforma da Previdência juntou as antigas 
“aposentadoria por tempo de contribuição” e 
“aposentadoria por idade”. Lembrando que para 
trabalhador/a rural não mudam a idade e o tempo 
de contribuição.

A Reforma também alterou as alíquotas do INSS 
(que é a contribuição previdenciária): quem recebe 
menos de R$ 2.500,00, vai pagar um pouco me-
nos para a Previdência; quem recebe mais de R$ 
2.500,00 vai pagar mais para a Previdência, confor-
me demonstrado no quadro anterior.

As novas regras são válidas para: servidores públi-
cos federais, empregados/as CLT, empregados/as 
domésticas e trabalhadores/as avulsos.

13A Nova Lei da Previdência |

Regras para  
se aposentar
No que se refere às regras de aposentadorias, a 
Emenda Constitucional promoveu mudanças subs-
tanciais no artigo 201 da Constituição Federal de 
1988.  A seguir apresenta-se o quadro comparativo:

Art. 201 § 1º.  É vedada 
a adoção de requisitos 
e critérios diferencia-
dos para a concessão 
de aposentadoria aos 
beneficiários do regime 
geral de previdência 
social, ressalvados os 
casos de atividades 
exercidas sob con-
dições especiais que 
prejudiquem a saúde 
ou a integridade física e 
quando se tratar de se-
gurados portadores de 
deficiência, nos termos 
definidos em lei com-
plementar.

Art. 201. § 1º. É vedada 
a adoção de requisitos 
ou critérios diferencia-
dos para concessão de 
benefícios, ressalva-
da, nos termos de lei 
complementar, a pos-
sibilidade de previsão 
de idade e tempo de 
contribuição distintos 
da regra geral para 
concessão de  
aposentadoria exclusi-
vamente em favor dos 
segurados:

Antes da EC 103/19 Após da EC 103/19



12 | A Nova Lei da Previdência

Até R$1.100,00

  De R$1.100,01 a R$2.203,48

De R$2.203,49 a R$3.305,22

De R$3.305,23 a R$6.433,57

Faixa de Salário Alíquota Aplicada

7,5%

9%

12%

14%

É importante lembrar que a adoção de alíquotas pro-
gressivas por meio de lei é facultativa. Há categorias 
de segurado que, mesmo após a Reforma da Previ-
dência, não pagam alíquotas progressivas. É o caso 
dos contribuintes individuais, que, em regra, pagam 
20% a título de contribuição social, independente-
mente de receberem o salário-mínimo  
ou R$ 5.000,00.

A Reforma da Previdência juntou as antigas 
“aposentadoria por tempo de contribuição” e 
“aposentadoria por idade”. Lembrando que para 
trabalhador/a rural não mudam a idade e o tempo 
de contribuição.

A Reforma também alterou as alíquotas do INSS 
(que é a contribuição previdenciária): quem recebe 
menos de R$ 2.500,00, vai pagar um pouco me-
nos para a Previdência; quem recebe mais de R$ 
2.500,00 vai pagar mais para a Previdência, confor-
me demonstrado no quadro anterior.

As novas regras são válidas para: servidores públi-
cos federais, empregados/as CLT, empregados/as 
domésticas e trabalhadores/as avulsos.

13A Nova Lei da Previdência |

Regras para  
se aposentar
No que se refere às regras de aposentadorias, a 
Emenda Constitucional promoveu mudanças subs-
tanciais no artigo 201 da Constituição Federal de 
1988.  A seguir apresenta-se o quadro comparativo:

Art. 201 § 1º.  É vedada 
a adoção de requisitos 
e critérios diferencia-
dos para a concessão 
de aposentadoria aos 
beneficiários do regime 
geral de previdência 
social, ressalvados os 
casos de atividades 
exercidas sob con-
dições especiais que 
prejudiquem a saúde 
ou a integridade física e 
quando se tratar de se-
gurados portadores de 
deficiência, nos termos 
definidos em lei com-
plementar.

Art. 201. § 1º. É vedada 
a adoção de requisitos 
ou critérios diferencia-
dos para concessão de 
benefícios, ressalva-
da, nos termos de lei 
complementar, a pos-
sibilidade de previsão 
de idade e tempo de 
contribuição distintos 
da regra geral para 
concessão de  
aposentadoria exclusi-
vamente em favor dos 
segurados:

Antes da EC 103/19 Após da EC 103/19







16 | A Nova Lei da Previdência

Sistema de pontos
Essa regra soma o tempo de contribuição com a idade. 

Para a mulher, não tem idade mínima; são 30 anos 
de tempo de contribuição e poderá se aposentar 
a partir de 86 pontos + 1 ponto por ano, a partir de 
2020, até chegar em 100 pontos em 2033.

Para o homem não tem idade mínima; são 25 anos 
de tempo de contribuição, podendo se aposentar 
a partir de 96 pontos + 1 ponto por ano, a partir de 
2020, até chegar a 105 pontos em 2028.

Não esqueça: Sistema de pontos consiste no resulta-
do da soma do tempo de contribuição com a idade 
do trabalhador/a.

O valor do benefício seguirá a regra geral de cálculo 
da Nova Previdência: 60% da média de todas as con-
tribuições registradas desde julho de 1994 mais dois.

Limite e acúmulo 
de benefício
Nos casos em que a lei permitir acúmulo de benefí-
cio, serão pagos 100% do benefício de maior valor 
a que a pessoa tem direito, mais um percentual da 
soma dos demais.

Esse percentual vai variar de acordo com o valor do 
benefício: 100% do valor até um salário mínimo; 
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60% do valor que estiver entre um e dois salários mí-
nimos; 40% do que estiver entre dois e três salários; 
20% entre três e quatro salários mínimos; e 10% do 
que ultrapassar quatro salários mínimos. 

Servidores federais também poderão se aposentar 
pelo sistema de pontos, que exigirá 86 pontos para 
mulheres e 96 pontos para homens (em 2019), desde 
que cumpram também o requisito de idade mínima, 
que começa em 56 anos para as mulheres e em 61 
anos para os homens, em 2019 – passando para 57 
e 62 anos, respectivamente, em 2022. A cada ano 
será exigido mais um ponto, chegando a 105 para os 
homens, em 2028, e a 100 para as mulheres.

Os/as professores/as da educação básica que 
comprovarem, exclusivamente, exercício da função 
de magistério na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio terão redução de cinco pontos. 
Assim, de imediato, as professoras e professores 
poderão pedir aposentadoria a partir da soma de 
81 pontos, desde que tenham o mínimo de 
25 anos de contribuição, e os professores, 
com 91 pontos e, no mínimo, 
30 anos de contribuição. Os 
pontos subirão até 92, para 
elas, e até 100, para eles.
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Aposentadoria 
programada:  
o que é?  
Como funciona?
Atenção: com a Nova Previdência, a aposentadoria 
por idade não existe mais, contudo pode acontecer 
pela regra de transição.

Os homens poderão se aposentar com 65 anos e 
com 15 anos de tempo de contribuição.  Para as  
mulheres, a regra ficou mais dura: antes da  
Reforma, podia se aposentar a mulher que tivesse 
60 anos e comprovasse 15 anos de contribuição. Pela 
nova regra, as mulheres só poderão se aposentar 
com 60 anos de idade + 6 meses por ano, até che-
gar aos 62 anos em 2023, tendo 15 anos de tempo  
de contribuição.

Essa nova aposentadoria chama-se aposentadoria 
programada. A regra diz que para uma mulher se 
aposentar ela deverá ter no mínimo 62 anos de ida-
de e ter contribuído durante 15 anos para o Regime 
Geral de Previdência Social RGPS. Já no caso dos 
homens, eles deverão ter no mínimo 65 anos, além 
de 20 anos de contribuição.
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Sistema de pontos
Essa regra soma o tempo de contribuição com a idade. 

Para a mulher, não tem idade mínima; são 30 anos 
de tempo de contribuição e poderá se aposentar 
a partir de 86 pontos + 1 ponto por ano, a partir de 
2020, até chegar em 100 pontos em 2033.

Para o homem não tem idade mínima; são 25 anos 
de tempo de contribuição, podendo se aposentar 
a partir de 96 pontos + 1 ponto por ano, a partir de 
2020, até chegar a 105 pontos em 2028.

Não esqueça: Sistema de pontos consiste no resulta-
do da soma do tempo de contribuição com a idade 
do trabalhador/a.

O valor do benefício seguirá a regra geral de cálculo 
da Nova Previdência: 60% da média de todas as con-
tribuições registradas desde julho de 1994 mais dois.

Limite e acúmulo 
de benefício
Nos casos em que a lei permitir acúmulo de benefí-
cio, serão pagos 100% do benefício de maior valor 
a que a pessoa tem direito, mais um percentual da 
soma dos demais.

Esse percentual vai variar de acordo com o valor do 
benefício: 100% do valor até um salário mínimo; 
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Aposentadoria programada

Mulheres Homens

Idade Mínima

Tempo de Contribuição

62 anos

15 anos

65 anos

20 anos

De acordo com o art. 201, § 7º, § 8º da Constitui-
ção Federal reformada, acabou a hipótese de uma 
pessoa se aposentar por idade ou por tempo de 
contribuição. Não existem mais esses dois benefícios 
na Constituição Federal. Portanto, para se aposentar, 
o segurado/a deverá preencher tanto o requisito de 
idade como o requisito de tempo de contribuição.

Art. 201 § 7º. É asse-
gurada aposentadoria 
no regime geral de 
previdência social, nos 
termos da lei, obe-
decidas as seguintes 
condições: 

I - 35 anos de contri-
buição, se homem, e 30 
anos de contribuição, se 
mulher; 

Art. 201 § 7º É asse-
gurada aposentadoria 
no regime geral de 
previdência social, nos 
termos da lei, obe-
decidas as seguintes 
condições: 

I - 65 (sessenta e cin-
co) anos de idade, se 
homem, e 62 (sessenta 
e dois) anos de idade, 
se mulher, observado 
tempo mínimo de con-
tribuição;

Antes da EC 103/19 Após da EC 103/19



18 | A Nova Lei da Previdência

Aposentadoria 
programada:  
o que é?  
Como funciona?
Atenção: com a Nova Previdência, a aposentadoria 
por idade não existe mais, contudo pode acontecer 
pela regra de transição.

Os homens poderão se aposentar com 65 anos e 
com 15 anos de tempo de contribuição.  Para as  
mulheres, a regra ficou mais dura: antes da  
Reforma, podia se aposentar a mulher que tivesse 
60 anos e comprovasse 15 anos de contribuição. Pela 
nova regra, as mulheres só poderão se aposentar 
com 60 anos de idade + 6 meses por ano, até che-
gar aos 62 anos em 2023, tendo 15 anos de tempo  
de contribuição.

Essa nova aposentadoria chama-se aposentadoria 
programada. A regra diz que para uma mulher se 
aposentar ela deverá ter no mínimo 62 anos de ida-
de e ter contribuído durante 15 anos para o Regime 
Geral de Previdência Social RGPS. Já no caso dos 
homens, eles deverão ter no mínimo 65 anos, além 
de 20 anos de contribuição.

19A Nova Lei da Previdência |

Aposentadoria programada

Mulheres Homens

Idade Mínima

Tempo de Contribuição

62 anos

15 anos

65 anos

20 anos

De acordo com o art. 201, § 7º, § 8º da Constitui-
ção Federal reformada, acabou a hipótese de uma 
pessoa se aposentar por idade ou por tempo de 
contribuição. Não existem mais esses dois benefícios 
na Constituição Federal. Portanto, para se aposentar, 
o segurado/a deverá preencher tanto o requisito de 
idade como o requisito de tempo de contribuição.

Art. 201 § 7º. É asse-
gurada aposentadoria 
no regime geral de 
previdência social, nos 
termos da lei, obe-
decidas as seguintes 
condições: 

I - 35 anos de contri-
buição, se homem, e 30 
anos de contribuição, se 
mulher; 

Art. 201 § 7º É asse-
gurada aposentadoria 
no regime geral de 
previdência social, nos 
termos da lei, obe-
decidas as seguintes 
condições: 

I - 65 (sessenta e cin-
co) anos de idade, se 
homem, e 62 (sessenta 
e dois) anos de idade, 
se mulher, observado 
tempo mínimo de con-
tribuição;

Antes da EC 103/19 Após da EC 103/19
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Antes da EC 103/19 Após da EC 103/19

II - 65 anos de idade, se 
homem, e 60 anos de 
idade, se mulher, redu-
zido em cinco anos o 
limite para os trabalha-
dores rurais de ambos 
os sexos e para os que 
exerçam suas atividades 
em regime de economia 
familiar, nestes incluídos 
o produtor rural, o ga-
rimpeiro e o pescador 
artesanal. 

§ 8º O requisito de 
idade a que se refere 
o inciso I do § 7º será 
reduzido em 5 (cinco) 
anos, para o professor 
que comprove tempo 
de efetivo exercício das 
funções de magistério 
na educação infantil e 
no ensino fundamental 
e médio fixado em lei 
complementar.

II - 60 (sessenta) anos 
de idade, se homem, 
e 55 (cinquenta e cin-
co) anos de idade, se 
mulher, para os traba-
lhadores rurais e para 
os que exerçam suas 
atividades em regime 
de economia fami-
liar, nestes incluídos o 
produtor rural, o ga-
rimpeiro e o pescador 
artesanal. 

§ 8º O requisito de 
idade a que se refere 
o inciso I do § 7º será 
reduzido em 5 (cinco) 
anos, para o professor 
que comprove tempo 
de efetivo exercício das 
funções de magistério 
na educação infantil e 
no ensino fundamental 
e médio fixado em lei 
complementar.

Conforme dito no art. 201 § 7º da Constituição 
Federal, os segurados se aposentarão voluntaria-
mente ao preencherem, cumulativamente, idade e 
tempo de contribuição. 
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Mas vale lembrar que a Constituição Federal apenas 
fixou a idade para o segurado se aposentar volunta-
riamente. O tempo de contribuição poderá ser fixado 
por lei ordinária. O tempo de 20 anos de contribuição 
para os homens e de 15 anos de contribuição para as 
mulheres, poderá ser alterado por lei ordinária, não 
necessitando uma reforma por Emenda Constitucio-
nal, ou seja, fica mais fácil para ter a modificação no 
tempo de contribuição, uma vez que o quórum para 
aprovação de lei ordinária é maioria simples.

Para a concessão do benefício de aposentadoria pro-
gramada, deve ser cumprida a carência mínima de 
180 contribuições mensais.

Transição: Tempo 
de contribuição + 
idade mínima
Por essa regra, as mulheres poderão se aposentar 
aos 56 anos + 6 meses por ano a partir de 2020, até 
chegar aos 62 anos em 2031, e desde que tenham 
pelo menos 30 anos de contribuição, a partir de 2019. 

Para os homens, a idade mínima será de 61 anos e  
35 anos de contribuição. A idade mínima exigida 
subirá seis meses a cada ano, até chegar aos 62 anos 
de idade para elas, em 2031, e aos 65 anos de idade 
para eles, em 2027.
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O valor do benefício seguirá a regra geral de cálculo 
da Previdência: 60% da média de todas as contri-
buições efetuadas desde julho de 1994 mais dois 
pontos percentuais a cada ano de contribuição que 
exceder 15 anos, para as mulheres e 20 anos, para 
os homens.

Para trabalhadores da iniciativa privada e de muni-
cípios sem sistema previdenciário próprio, dentre 
outros, a regra geral de aposentadoria passa a exigir, 
das mulheres, pelo menos 62 anos de idade e  
15 anos de contribuição.

No caso dos homens, 65 anos de idade e 20 anos 
de contribuição. O tempo de contribuição mínimo 
permanecerá em 15 anos somente para os homens 
que estavam filiados ao RGPS antes de a Emenda 
Constitucional entrar em vigor.

Explicando melhor:

A nova Lei determina que, para garantir a Aposenta-
doria por idade em 2022, tanto o homem quanto a 
mulher devem se encaixar nos seguintes requisitos:

• 65 anos de idade

• 15 anos de contribui-
ção (para aqueles que 
já contribuíam antes da 
Reforma);

• 20 anos de contribui-
ção (para aqueles que 
começaram a contribuir 
após a Reforma.

• 61 anos e 6 meses de 
idade em 2022;

• 62 anos de idade  
em 2023;

• 15 anos de contribuição.

Homens Mulheres
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Antes da EC 103/19 Após da EC 103/19
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Homens Mulheres
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Pedágio de 50%
Aposentados/as 
do INSS
De acordo com a nova lei, as mulheres com mais de 
28 anos de contribuição e os homens com mais de 
33 anos de contribuição poderão optar pela 
aposentadoria sem idade mínima, desde que cum-
pram um pedágio de 50% sobre o tempo mínimo 
que faltava para se aposentar (30 anos para elas e 
35 anos para eles).

Ou seja, quem está a dois anos de cumprir o tempo 
de contribuição, terá de pagar um pedágio de 50% 
sobre o tempo que falta para se aposentar. Isso quer 
dizer que, se faltarem 2 anos para a aposentadoria, 
a pessoa terá que trabalhar 3 anos para ter o direito. 
Se faltar 1 ano para se aposentar, terá que 
trabalhar 1 ano e 6 meses. 

Por exemplo, uma mulher com 29 anos de 
contribuição poderá se aposentar sem 
idade mínima, desde que contribua por 
mais um ano e meio (desse um ano 
e meio, um ano corresponde 
ao período que originalmente 
faltava para a aposentadoria; 
o meio ano adicional corres-
ponde ao pedágio de 50%.)
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O valor do benefício será calculado levando em 
consideração a média de todas as contribuições 
desde julho de 1994, sobre ela aplicando-se o fator 
previdenciário (fórmula matemática que envolve três 
fatores: idade, expectativa e tempo de contribuição).

Pedágio de 100%
Aposentados/as do 
INSS e servidores
Essa regra estabelece uma idade mínima e um pe-
dágio de 100% do tempo que faltava para atingir o 
mínimo exigido de contribuição (30 anos para mu-
lheres e 35 anos para homens, a partir da data em 
que a nova Lei entrou em vigor). 

Para mulheres, a idade mínima será de 57 anos e, 
para homens, de 60 anos. Além do mais, terão que 
pagar um pedágio equivalente ao mesmo número 
de anos que faltará para cumprir o tempo mínimo de 
contribuição (30 ou 35 anos).

Por exemplo: uma mulher de 57 anos de idade e 28 
anos de contribuição terá de trabalhar mais quatro 
anos (dois que faltavam para atingir o tempo míni-
mo de contribuição mais dois anos de pedágio) para 
requerer o benefício.
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Por exemplo: Um trabalhador/a que já tiver a idade 
mínima, mas tiver 32 anos de contribuição quando a 
nova Lei entrou em vigor, terá que trabalhar os três 
anos que faltam para completar os 35 anos mais três 
de pedágio.

Para trabalhadores vinculados ao RGPS, o valor da 
aposentadoria será de 100% da média de todos os 
salários de contribuição desde julho de 1994.

Professores da educação básica que comprovarem, 
exclusivamente, exercício da função de magistério na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio 
terão redução de cinco anos na idade e no tempo de 
contribuição (52 anos de idade e 25 de contribuição, 
para mulheres, e 55 anos de idade e 30 de contribui-
ção, para homens).

Regras de transição 
do/a servidor/a 
público/a
Sistema de pontos + idade mínima
O tempo de contribuição mínimo será de 30 anos, 
para servidoras, e de 35 anos, para servidores. To-
dos/as deverão ter, pelo menos, 20 anos de serviço 
público e 5 anos no cargo em que se dará a aposen-
tadoria. Poderão se aposentar com o valor integral 
do último salário na ativa: as mulheres que tiverem 
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completado 62 anos e os homens a partir dos 65 
anos, desde que tenham ingressado na carreira até 
31 de dezembro de 2003.

Para quem tiver ingressado a partir de 2004, o cál-
culo seguirá a regra geral da Previdência: 60% da 
média de todas as contribuições mais dois pontos 
percentuais a cada ano de contribuição que exceder 
20 anos (tanto homens quanto mulheres). 

Regra de transição do/a professor/a - 
exclusiva para professores/as até  
o ensino médio
Professores/as da educação básica terão redução de 
cinco anos na idade e no tempo de contribuição, e a 
pontuação partirá de 81 pontos para a professora e 
de 91 para o professor, aumentando um ponto, até 
atingir 92 para mulheres e 100 para homens.

Para isso, esses professores/as deverão compro-
var, exclusivamente, tempo de efetivo exercício das 
funções de magistério na educação infantil ou nos 
ensinos fundamental e médio.

Professores/as da educação básica que compro-
varem, exclusivamente, exercício da função de 
magistério na educação infantil ou no ensino fun-
damental e médio terão redução de cinco anos na 
idade e no tempo de contribuição.

Servidores/as federais
Para os/as servidores/as públicos federais que con-
tribuem para o Regime Próprio de Previdência Social 
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(RPPS) da União, a nova regra geral exigirá 62 anos 
de idade para mulheres e 65 para os homens, com 
pelo menos 25 anos de contribuição para ambos, 
além de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo 
também para ambos. 

Professor/a do setor privado
Para professoras, são 25 anos de tempo de contri-
buição como professora e idade mínima de 57 anos. 
Para professores são 60 anos de idade e também 
25 anos de contribuição como Professor. Essa regra 
somente se aplicará aos professores que comprova-
rem, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas 
funções de magistério na educação infantil, no ensi-
no fundamental ou no ensino médio.

Professor/a servidor/a do setor público
Para a Professora são 57 anos de idade, 25 anos de 
contribuição como professora, 10 anos no serviço 
público e 5 anos no cargo. Para o Professor são  
60 anos de idade, 14 anos de tempo de contribui-
ção como professor, 10 anos no serviço público e  
5 anos no cargo.

Agentes de segurança
Policiais, tanto homens quanto mulheres, poderão se 
aposentar aos 55 anos de idade, desde que tenham 
30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercí-
cio da função. Essa regra se aplicará aos cargos de 
agente penitenciário, agente socioeducativo, policial 
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legislativo, policial federal, policial rodoviário 
federal, policial ferroviário federal e policial civil do 
Distrito Federal.

A aposentadoria de trabalhadores e trabalhado-
ras rurais não mudou. Estão mantidos o tempo de 
contribuição de 15 anos e as idades mínimas de apo-
sentadoria de 55 anos para as mulheres e de 
60 anos para os homens.
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Cálculo 
do benefício
Ao atingir a idade e o tempo de contribuição mí-
nimos, os trabalhadores do RGPS poderão se 
aposentar com 60% da média de todas as contribui-
ções previdenciárias efetuadas desde julho de 1994. 
A cada ano a mais de contribuição, além do mínimo 
exigido, serão acrescidos dois pontos percentuais 
aos 60%. Assim, para ter direito à aposentadoria no 
valor de 100% da média de contribuições, as mulhe-
res deverão contribuir por 35 anos e os homens, por 
40 anos.

O valor das aposentadorias não será inferior a um sa-
lário mínimo nem poderá ultrapassar o teto do RGPS 
(atualmente R$ 5.839,45 por mês). O percentual do 
benefício recebido poderá ultrapassar 100% para 
mulheres que contribuírem por mais de 35 anos e 
para homens que contribuírem por mais de 40 anos 
– sempre limitado ao teto do RGPS.

A forma de calcular a Aposentadoria foi mudada.
O valor será defi nido levando em consideração todas 
as contribuições feitas pelo segurado desde julho 
de 1994. Antes da Reforma da Previdência, o cálculo 
das aposentadorias era feito com base na média de 
80% dos maiores salários de contribuições efetuadas 
nesse mesmo período. Agora, o cálculo das novas 
aposentadorias passa para a média de 100% 
dos salários.
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Em alguns casos, essa alteração pode diminuir em 
15% o valor de uma aposentadoria. Essa regra vai 
afetar com mais força quem:

1- Pagou INSS alguns anos como contribuinte 
individual pelo salário mínimo;

2- Ganhou menos em algum período da vida (ou 
seja, quase todo mundo!).

Para os/as servidores/as públicos federais que in-
gressaram na carreira a partir de 1° de janeiro de 
2004, o cálculo do benefício será semelhante ao do 
Regime Geral com 20 anos de contribuição, 60% da 
média de todas as contribuições, aumentando dois 
pontos percentuais a cada ano a mais de contribui-
ção (tanto homens quanto mulheres). 

Já para os que ingressaram no serviço público até 
31 de dezembro de 2003, ficará mantida a integra-
lidade, ou seja, o valor da aposentadoria será o do 
último salário, desde que atendidos os requisitos das 
regras de transição.

Além da média, foi criado um novo redutor de apo-
sentadorias: Todos vão receber 60% dessa média 
+ 2% por ano de contribuição, acima dos 15 anos de 
tempo de contribuição para a mulher e + 2% por ano 
de contribuição acima dos 20 anos de tempo de  
contribuição para o homem.

A nova Aposentadoria também alterou as Alíquotas 
do INSS (contribuição previdenciária):
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Para o RGPS
Para servidores 

públicos federais no 
RPPS da União

Até um salário mínimo: 7,5%

Entre um salário mínimo e  
R$ 2 mil: 9%

Entre R$ 2 mil e R$ 3 mil: 12%

Entre R$ 3 mil e o teto do 
RGPS: 14%

Até um salário mínimo: 7,5%

Entre um salário mínimo  
e R$ 2 mil: 9%

Entre R$ 2 mil e R$ 3 mil: 12%

Entre R$ 3 mil e o teto do 
RGPS: 14%

Entre o teto do RGPS e  
R$ 10 mil: 14,5%

Entre R$ 10 mil e R$ 20 mil: 
16,5%

Entre R$ 20 mil e o teto 
constitucional: 19%

Acima do teto constitucional: 
22%

As novas alíquotas entraram em vigor em março de 
2020. As alíquotas passarão a incidir sobre cada fai-
xa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo 
do Imposto de Renda.

Por exemplo: um trabalhador que ganha exatamente 
o teto do RGPS (R$ 5.839,35) pagará uma alíquota 
efetiva total de 11,69%. 

Até o teto do INSS, a alíquota é a mesma para o 
trabalhador/a privado ou público. Acima do teto do 
INSS, o trabalhador/a privado continua pagando 
somente sobre o teto do INSS. No caso dos servido-
res/as públicos, as alíquotas são as mesmas do INSS, 
mas ela continua crescendo.
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Aposentadoria 
Especial
A aposentadoria especial que, antes da Reforma 
Previdenciária de 2019 exigia apenas tempo de con-
tribuição sujeito a agentes prejudiciais à saúde ou à 
integridade física, passou a exigir tempo de contri-
buição e idade mínimos.

A Constituição Federal em seu art. 201, § 1º,  
inciso II, dispõe:

Art. 201 (...)

§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de benefícios, 
ressalvada, nos termos de lei complementar, a 
possibilidade de previsão de idade e tempo de 
contribuição distintos da regra geral para conces-
são de aposentadoria exclusivamente em favor 
dos segurados: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019)

...

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológi-
cos prejudiciais à saúde, ou associação desses 
agentes, vedada a caracterização por categoria 
profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019)
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Entende-se por esse artigo que as aposentadorias 
dos segurados do regime geral de previdência social 
(RGPS) não poderão ter requisitos e critérios dife-
renciados. Essa vedação só deixa de existir para os 
casos de o segurado exercer atividades com efetiva 
exposição a agente químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes e 
do segurado com deficiência.

A aposentadoria especial visa atender aos segura-
dos cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes.

Exige-se, nesses casos, um tempo menor de contri-
buição para o RGPS que poderá ser de 25, 20 ou 15 
anos de contribuição, dependendo do tipo de agente 
prejudicial à saúde a que ficar exposto o segura-
do. A regra imposta pela Emenda Constitucional nº 
103/2019 para a concessão da aposentaria especial 
acrescentou o requisito idade mínima.

55 anos

58 anos

60 anos

15 anos de contribuição

20 anos de contribuição

25 anos de contribuição

Idade Tempo

Aposentadoria especial – exposição efetiva a 
agentes prejudiciais à Saúde  

(Tempo de contribuição + idade)
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Destaca-se que as condições especiais que prejudi-
cam a saúde são aquelas nas quais a exposição ao 
agente nocivo ou associação de agentes presentes 
no ambiente de trabalho esteja acima dos limites 
de tolerância estabelecidos, segundo critérios quan-
titativos ou esteja caracterizada segundo critérios 
da avaliação qualitativa. É necessário, também, que 
a exposição seja permanente, não ocasional e nem 
intermitente (ou seja, aquele que é alternado). E o 
trabalho permanente é assim considerado pelo art. 
65 do Decreto nº 3.048/99 (atualizado pelo Decreto 
nº 10.410 de 2020):

Art. 65. Considera-se tempo de trabalho per-
manente aquele que é exercido de forma não 
ocasional nem intermitente, no qual a exposição 
do empregado, do trabalhador avulso ou do co-
operado ao agente nocivo seja indissociável da 
produção do bem ou da prestação do serviço.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos 
períodos de descanso determinados pela legisla-
ção trabalhista, inclusive ao período de férias, e 
aos de percepção de salário-maternidade, desde 
que, à data do afastamento, o segurado estivesse 
exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68.

Pelo Decreto, fica complicado conseguir comprovar, 
pois só a percepção do adicional de periculosidade/
insalubridade não é condição necessária e suficiente 
para a concessão da aposentadoria especial, tam-
pouco o benefício vai ser concedido em razão da 
atividade exercida. A condição estabelecida é a ex-
posição aos agentes químicos, físicos e biológicos 
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Destaca-se que as condições especiais que prejudi-
cam a saúde são aquelas nas quais a exposição ao 
agente nocivo ou associação de agentes presentes 
no ambiente de trabalho esteja acima dos limites 
de tolerância estabelecidos, segundo critérios quan-
titativos ou esteja caracterizada segundo critérios 
da avaliação qualitativa. É necessário, também, que 
a exposição seja permanente, não ocasional e nem 
intermitente (ou seja, aquele que é alternado). E o 
trabalho permanente é assim considerado pelo art. 
65 do Decreto nº 3.048/99 (atualizado pelo Decreto 
nº 10.410 de 2020):

Art. 65. Considera-se tempo de trabalho per-
manente aquele que é exercido de forma não 
ocasional nem intermitente, no qual a exposição 
do empregado, do trabalhador avulso ou do co-
operado ao agente nocivo seja indissociável da 
produção do bem ou da prestação do serviço.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos 
períodos de descanso determinados pela legisla-
ção trabalhista, inclusive ao período de férias, e 
aos de percepção de salário-maternidade, desde 
que, à data do afastamento, o segurado estivesse 
exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68.

Pelo Decreto, fica complicado conseguir comprovar, 
pois só a percepção do adicional de periculosidade/
insalubridade não é condição necessária e suficiente 
para a concessão da aposentadoria especial, tam-
pouco o benefício vai ser concedido em razão da 
atividade exercida. A condição estabelecida é a ex-
posição aos agentes químicos, físicos e biológicos 
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ou a associação desses agentes prejudiciais à saúde 
de forma permanente no período exigido pela lei 
previdenciária, acrescido do cumprimento da idade 
mínima que passou a ser exigida com a reforma  
da previdência.

A aposentadoria especial não contempla todos os 
segurados do RGPS. Têm direito à aposentadoria 
especial somente os segurados: empregado, tra-
balhador avulso e os filiados às cooperativas de 
produção e de trabalho.

Vale lembrar ainda que a aposentadoria especial 
não poderá ser recebida conjuntamente com al-
guns benefícios listados a seguir:

a) Auxílio por incapacidade temporária

Não há possibilidade de o segurado receber apo-
sentadoria especial e auxílio por incapacidade 
temporária. No caso de o segurado aposentado 
especial continuar ou voltar a exercer atividade 
abrangida pelo RGPS e ocorrer dele ficar incapa-
citado para o trabalho que habitualmente exercia 
por mais de 15 dias consecutivos, não terá direito de 
receber auxílio por incapacidade em relação a essa 
nova atividade.

A legislação previdenciária veda o acúmulo de apo-
sentadoria com o auxílio por incapacidade temporária.

b) Auxílio-acidente

Com a Lei nº 9.528/97, não é mais possível acumular 
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria. Ao se 
aposentar, o segurado que estava recebendo  
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auxílio-acidente terá este benefício cessado. O seu 
valor, no entanto, será somado ao salário de  
contribuição para o cálculo do salário de benefício 
da aposentadoria.

O segurado que, todavia, recebia auxílio-acidente 
antes da Lei nº 9.528/97, acumulado com sua apo-
sentadoria, continuará recebendo os dois benefícios.

Para isso, é necessário que a lesão incapacitante que 
gerou o auxílio-acidente e a aposentadoria sejam an-
teriores a 11/11/97, observado o critério do artigo 23 
da lei 8.213/91 para definição do momento da lesão 
nos casos de doença profissional ou do trabalho.

c) Aposentadorias

Não há qualquer autorização legal para que o segu-
rado receba mais de uma aposentadoria do RGPS.

Poderá, no entanto, acumular aposentadoria especial 
com pensão por morte. Nesse caso, os benefícios de 
aposentadoria e pensão por morte apresentam pres-
supostos fáticos (aqueles baseados em situações de 
fato) e fatos geradores distintos.

d) Benefício de prestação continuada da assistên-
cia social (BPC-LOAS)

O BPC-LOAS não pode ser recebido com outro be-
nefício da seguridade social, exceto o de assistência 
médica e o de pensão de natureza indenizatória.

e) Auxílio-inclusão

O auxílio-inclusão é benefício assistencial, tem pre-
visão na LOAS e não pode ser recebido juntamente 
com benefício por incapacidade.
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f) Seguro-desemprego

O seguro-desemprego não poderá ser pago ao 
segurado que estiver em gozo de benefício previden-
ciário, exceto auxílio-acidente, pensão por morte e 
auxílio-reclusão.

Pensão por morte
A pensão por morte é benefício devido ao conjunto 
de dependentes em razão do óbito ou da morte pre-
sumida, declarada em sentença judicial, do segurado 
aposentado ou não.

Para comprovação do óbito, basta a apresentação 
da certidão de óbito do segurado.

Já no caso de morte presumida, poderá 
haver a concessão da pensão, em caráter 
provisório, mediante a apresentação de 
sentença declaratória de ausência expedi-
da por autoridade judiciária.

E, nos casos de desaparecimento do 
segurado por motivo de catástrofe, aci-
dente ou desastre, o dependente terá 
direito à pensão provisória apresentando 
prova hábil do acontecimento.

Importante mencionar que, caso o 
falecido não ostente mais a 
qualidade de segurado do 
RGPS, mas tenha alcan-
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çado todas as condições para se aposentar, os seus 
dependentes poderão receber pensão por morte.

A pensão por morte é um benefício concedido aos 
dependentes do segurado, que conforme a legisla-
ção pode ser em até três classes:

Dependentes do Regime Geral 
de Previdência Social

1ª classe – classe 
preferencial

2ª classe

3ª classe

O cônjuge, o compa-
nheiro, a companheira 
e o filho, não eman-
cipado, de qualquer 
condição, menor de 21 
anos ou inválido ou que 
tenha deficiência inte-
lectual ou mental ou 
deficiência grave;

os pais/mães

Irmão, não emancipado, 
de qualquer condição, 
menor de 21 anos ou 
inválido ou que tenha 
deficiência intelectual 
ou mental ou deficiên-
cia grave.

A legislação previdenciária reconhece também o/a 
companheiro/a de união homoafetiva como depen-
dente do RGPS para recebimento da pensão por 
morte de seu companheiro ou companheira.
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O benefício de pensão por morte não exige carência. 
Essa regra é aplicada para todos os dependentes, 
incluindo os cônjuges e companheiros.

Com a Reforma Previdenciária de 2019, a forma de 
cálculo da pensão por morte sofreu alteração. O 
valor da pensão por morte não corresponde mais 
a 100% do valor da aposentadoria que o segurado 
vinha recebendo ao falecer ou ao valor da aposen-
tadoria por incapacidade permanente a que teria 
direito na data do óbito.

Assim, com a nova reforma tem-se os seguintes per-
centuais para pagamento da pensão por morte:

01

02

03

04

05 ou mais

60%

70%

80%

90%

100%

Número de dependentes Percentual da pensão 
por morte

É importante saber que, quando há mais de um pen-
sionista, o valor da pensão por morte será rateado 
entre todos em parte iguais.
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O que a nova Lei 
de Previdência 
prevê para os 
povos indígenas e 
trabalhadores/as 
rurais?
Para a legislação previdenciária, os 
povos indígenas são considerados 
Segurados Especiais, da mesma for-
ma que o trabalhador/a rural. Nesse 
sentido, eles também têm direito 
aos benefícios da aposentadoria.

Enquadra-se como Segurado 
Especial o indígena artesão 
que utilize matéria-prima 
vinda do extrativismo vege-
tal, independentemente do 
local onde reside ou exerça 
suas atividades.

Para ser Segurado 
Especial tanto faz que 
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a pessoa seja indígena aldeada, não-aldeada, em vias 
de integração, isolada ou integrada.

A condição de Segurado Especial dos indígenas será 
comprovada por meio de certidão fornecida pela 
FUNAI, que deve conter: Identifi cação da entidade e 
de seu emitente; Identifi cação, a qualifi cação pessoal 
do benefi ciário e a categoria de produtor a que per-
tença; os documentos e as informações que tenham 
servido de base para sua emissão; dados relativos ao 
período e à forma de exercício da atividade rural, nos 
termos estabelecidos pelo INSS. 

Além da Declaração da FUNAI, deverão ser apresen-
tados: Identidade, CPF, Registro Administrativo de 
Indígena, Certidão de Casamento, Certidão de Nasci-
mento dos fi lhos.

Observação 1: Não é necessário apresentar docu-
mento da terra quando se tratar de indígena, 

uma vez que a terra é propriedade da União.

Importante enfatizar que têm direito à apo-
sentadoria por idade, o trabalhador/a rural 
que tenha 60 anos, no caso dos homens 
ou 55 anos, no caso das mulheres, além da 
comprovação de 15 anos de trabalho, cor-
respondentes a 180 meses de carência.

Observação 2: Carência é o número mínimo 
de contribuições mensais necessárias para 
obter o benefício.

Observação 3: Não são considerados Se-
gurados Especiais aqueles que exercem 
outro tipo de atividade remunerada, como: 
emprego urbano, autônomo, empregada 
doméstica, servidor público.
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Outros benefícios 
a que têm direito 
povos indígenas e 
trabalhadores/as 
rurais
• Aposentadoria por Incapacidade permanente;

• Acréscimo de 25% na aposentadoria por incapaci-
dade especial (em caso de necessidade de auxílio de 
outra pessoa);

• Auxílio – doença (por incapacidade temporária);

• Auxílio acidente;

• Salário–maternidade; Embora a legislação equipare 
como Segurado Especial, somente o filho maior de 
16 anos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) enten-
deu que é devido salário – maternidade à indígena, 
mesmo que no momento do parto tenha menos de 
16 anos.

• Pensão por morte;

• Auxílio – reclusão.

Observação: O valor dos benefícios, com exceção do 
auxílio-acidente será de um salário mínimo.
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a pessoa seja indígena aldeada, não-aldeada, em vias 
de integração, isolada ou integrada.

A condição de Segurado Especial dos indígenas será 
comprovada por meio de certidão fornecida pela 
FUNAI, que deve conter: Identifi cação da entidade e 
de seu emitente; Identifi cação, a qualifi cação pessoal 
do benefi ciário e a categoria de produtor a que per-
tença; os documentos e as informações que tenham 
servido de base para sua emissão; dados relativos ao 
período e à forma de exercício da atividade rural, nos 
termos estabelecidos pelo INSS. 

Além da Declaração da FUNAI, deverão ser apresen-
tados: Identidade, CPF, Registro Administrativo de 
Indígena, Certidão de Casamento, Certidão de Nasci-
mento dos fi lhos.

Observação 1: Não é necessário apresentar docu-
mento da terra quando se tratar de indígena, 

uma vez que a terra é propriedade da União.

Importante enfatizar que têm direito à apo-
sentadoria por idade, o trabalhador/a rural 
que tenha 60 anos, no caso dos homens 
ou 55 anos, no caso das mulheres, além da 
comprovação de 15 anos de trabalho, cor-
respondentes a 180 meses de carência.

Observação 2: Carência é o número mínimo 
de contribuições mensais necessárias para 
obter o benefício.

Observação 3: Não são considerados Se-
gurados Especiais aqueles que exercem 
outro tipo de atividade remunerada, como: 
emprego urbano, autônomo, empregada 
doméstica, servidor público.
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Outros benefícios 
a que têm direito 
povos indígenas e 
trabalhadores/as 
rurais
• Aposentadoria por Incapacidade permanente;

• Acréscimo de 25% na aposentadoria por incapaci-
dade especial (em caso de necessidade de auxílio de 
outra pessoa);

• Auxílio – doença (por incapacidade temporária);

• Auxílio acidente;

• Salário–maternidade; Embora a legislação equipare 
como Segurado Especial, somente o filho maior de 
16 anos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) enten-
deu que é devido salário – maternidade à indígena, 
mesmo que no momento do parto tenha menos de 
16 anos.

• Pensão por morte;

• Auxílio – reclusão.

Observação: O valor dos benefícios, com exceção do 
auxílio-acidente será de um salário mínimo.
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Aposentadoria 
híbrida
No caso de desempenho posterior de atividade remu-
nerada que descaracterize a qualidade de Segurado 
Especial, o indígena pode se aposentar por Idade 
Híbrida (ou seja, contar o período rural e urbano).

A Modalidade de Aposentadoria Híbrida (ou mista) 
é aquela voltada especialmente para trabalhadores 
que migraram entre o campo e a cidade durante sua 
vida profi ssional. É a combinação entre o tempo de 
trabalhador rural e urbano, para atingir os requisitos 
da Aposentadoria por idade. 

Geralmente, essa modalidade é 
concedida a trabalhadores/as que 
começaram a trabalhar no campo 
e depois migraram para a cidade, 
seguindo a carreira em um empre-
go urbano. Dessa forma, a pessoa 
pode aproveitar o tempo de tra-
balho em áreas diferentes para 
conseguir sua aposentadoria. 
Antes da Reforma era mais 
fácil conseguir esse tipo 
de Aposentadoria. Agora 
as regras mudaram, difi -
cultando a conceção da 
Aposentadoria mista.
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Agora, os requisitos são: idade mínima de 65 anos e 
20 anos de tempo de contribuição (homens); idade 
mínima de 62 anos e 15 anos de tempo de contribui-
ção (mulheres).

Além disso, é preciso comprovar o tempo de tra-
balho com as contribuições urbanas (Guia da 
Previdência Social, CTPS) e documentos que com-
provem o tempo de trabalho rural (recibos, contrato, 
bloco de notas de produtor rural...).

Observação: o Segurado que não cumpriu as exigên-
cias anteriores até 13/11/2019, não pode entrar nas 
regras de transição da Reforma da Previdência, como 
ocorre com outros tipos de Aposentadoria.

Documentação 
necessária para 
a aposentadoria 
híbrida
Para os trabalhos em zona urbana 

• Carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS);

• GPS (Guia da Previdência social) ou outro docu-
mento que comprove as contribuições ao INSS;

• Certidão de Tempo de contribuição (CTC);

45A Nova Lei da Previdência |

• Extrato de Cadastro Nacional de Informações So-
ciais (CNIS).

As atividades rurais são mais difíceis de comprovar, 
dependendo do tipo de trabalho. Para empregados 
rurais, comprovantes individuais ou trabalhadores 
avulsos, os documentos são os mesmos exigidos dos 
trabalhadores/as urbanos. 

Para os segurados especiais

Aqueles que são produtores rurais, pescadores, indí-
genas, seringueiros, extrativistas vegetais e familiares 
de pessoas que exercem essas atividades, é preciso 
apresentar uma documentação extra:

• Declaração do sindicato que represente 
o trabalhador/a;

• Comprovante de Cadastro do INCRA para produto-
res da economia familiar;

• Contrato de arrendamento ou parceria;

• Bloco de Notas do produtor rural;

• Notas Fiscais de entrada de mer-
cadorias emitidas pela empresa 
compradora da produção;

• Comprovantes de recolhimento 
de contribuição ao INSS;

• Cópia da Declaração do Imposto 
de Renda com indicação de renda 
proveniente de produção rural;

• Licença de ocupação ou per-
missão do INCRA.

• Contrato de arrendamento ou parceria;

• Bloco de Notas do produtor rural;

• Notas Fiscais de entrada de mer-

• Comprovantes de recolhimento 

• Cópia da Declaração do Imposto 
de Renda com indicação de renda 
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Como calcular 
o valor da 
aposentadoria 
por tempo de 
contribuição híbrida
Será aplicado o mesmo cálculo da aposentadoria  
por idade:

• É calculada a média de todos os salários recebidos 
durante a vida (sem exclusão dos 20% menores);

• É aplicada a alíquota de 60% + 2% ao ano que 
exceder 20 anos de contribuição para homens ou 15 
anos para mulheres;

• A Idade mínima para dar entrada na aposentadoria 
híbrida é 65 anos para homens e 62 anos para mu-
lheres. Para quem adquiriu o direito ao benefício até 
13/11/2019, a idade mínima das mulheres cai para  
60 anos.

Quem já conquistou o direito adquirido até 13/11/2019, 
o cálculo é: 70% + 1 por ano de contribuição sobre a 
média dos 80% maiores salários. Para quem vai se 
aposentar com as novas regras, o cálculo é: 60% + 2 
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Como calcular 
o valor da 
aposentadoria 
por tempo de 
contribuição híbrida
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por ano que exceder 20 anos de contribuição para 
homens e 15 anos para mulheres sobre a média de 
todos os salários recebidos durante a vida.

O afastamento do trabalhador/a por conta de se-
quelas provenientes da Covid, pode favorecer a 
Aposentadoria por Incapacidade Temporária – Au-
xílio – doença ou por Incapacidade Permanente 
(Aposentadoria por Invalidez).

Para ter direito ao auxílio-doença, é preciso apre-
sentar o resultado de exames e laudos médicos que 
comprovem a incapacidade para retornar ao traba-
lho, além de passar pela perícia de órgão federal, e 
comprovar que está com as contribuições do INSS 
em dia, realizadas ao menos nos últimos 12 meses.

Aposentadoria 
por idade do 
trabalhador rural 
ou indígena
A aposentadoria do trabalhador 
rural e do garimpeiro é prevista 
pela Constituição pelo disposto 
no art. 201, §7º, inciso II e não 
sofreu alteração pela Reforma 
Previdenciária de 2019.
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Constituição Federal

Art. 201...

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral 
de previdência social, nos termos da lei, obedeci-
das as seguintes condições: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

...

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 
(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, 
para os trabalhadores rurais e para os que exerçam 
suas atividades em regime de economia familiar, 
nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 
pescador artesanal. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019).

Art. 56. A aposentadoria por idade do trabalhador 
rural, uma vez cumprido o período de carência exi-
gido, será devida aos segurados a que se referem 
a alínea “a” do inciso I, a alínea “j” do inciso V e os 
incisos VI e VII do caput do art. 9º e aos segurados 
garimpeiros que trabalhem, comprovadamente, em 
regime de economia familiar, conforme definido no 
§ 5º do art. 9º, quando completarem cinquenta e 
cinco anos de idade, se mulher, e sessenta anos 
de idade, se homem. (Redação dada pelo Decreto 
nº 10.410, de 2020).

Apesar do texto constitucional não ter sofrido altera-
ções nesse ponto, a redação do art. 56 do Decreto nº 
3.048/99 foi atualizada pelo Decreto 10.410/20:
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Art. 25...

§ 1º Para fins de comprovação de atividade ru-
ral exercida até a data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, o prazo de que tratam os 
§§ 1º e 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, será prorrogado até a data em que o 
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) 
atingir a cobertura mínima de 50% (cinquenta por 
cento) dos trabalhadores de que trata o § 8º do 
art. 195 da Constituição Federal, apurada conforme 
quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad).

Em relação ao segurado especial, importante des-
tacar que a Lei n° 8.213/91 dispõe que, a partir de 1º 
de janeiro de 2023, a comprovação da condição e 
do exercício da atividade rural do segurado especial 
ocorrerá exclusivamente pelas informações cons-
tantes no Cadastro de Segurados Especiais. E que, 
em relação ao período anterior a 2023, o segurado 
especial poderá comprovar o tempo de exercício da 
atividade rural por meio de autodeclaração ratifica-
da por entidades públicas credenciadas e por outros 
órgãos públicos, na forma do regulamento.

Esses prazos, porém, serão prorrogados até a data 
em que o CNIS atingir a cobertura mínima de 50% 
dos segurados especiais, apurada conforme quanti-
tativo do Pnad. É o que consta no art. 25 da Emenda 
Constitucional nº103/2019:

Até 1º de janeiro de 2025, o cadastro dos segurados 
especiais poderá ser realizado, atualizado e corrigido 
e, caso o INSS verifique divergência de informações, 
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poderá exigir a apresentação de documentos para a 
comprovação de atividade rural, referidos no art. 106 
da Lei nº 8.213/91:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade 
rural será feita, complementarmente à autodeclara-
ção de que trata o § 2º e ao cadastro de que trata 
o § 1º, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, 
entre outros: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 
2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comoda-
to rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.846, 
de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que 
trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 12.188, 
de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que 
a substitua; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 
2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação 
dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de 
que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 
de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente 
da produção, com indicação do nome do segura-
do como vendedor; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008)
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Constituição Federal

Art. 201...

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral 
de previdência social, nos termos da lei, obedeci-
das as seguintes condições: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

...

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 
(cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, 
para os trabalhadores rurais e para os que exerçam 
suas atividades em regime de economia familiar, 
nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 
pescador artesanal. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019).

Art. 56. A aposentadoria por idade do trabalhador 
rural, uma vez cumprido o período de carência exi-
gido, será devida aos segurados a que se referem 
a alínea “a” do inciso I, a alínea “j” do inciso V e os 
incisos VI e VII do caput do art. 9º e aos segurados 
garimpeiros que trabalhem, comprovadamente, em 
regime de economia familiar, conforme definido no 
§ 5º do art. 9º, quando completarem cinquenta e 
cinco anos de idade, se mulher, e sessenta anos 
de idade, se homem. (Redação dada pelo Decreto 
nº 10.410, de 2020).

Apesar do texto constitucional não ter sofrido altera-
ções nesse ponto, a redação do art. 56 do Decreto nº 
3.048/99 foi atualizada pelo Decreto 10.410/20:
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Art. 25...
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§§ 1º e 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, será prorrogado até a data em que o 
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VII – documentos fiscais relativos a entrega de 
produção rural à cooperativa agrícola, entreposto 
de pescado ou outros, com indicação do segura-
do como vendedor ou consignante; (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de con-
tribuição à Previdência Social decorrentes da 
comercialização da produção; (Incluído pela Lei 
nº 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, 
com indicação de renda proveniente da comer-
cialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei 
nº 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada 
pelo Incra. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

Diante dessas novas regras, entende-se que a Decla-
ração do Sindicato Rural não é mais documento hábil 
para comprovar o exercício da atividade rural.

Referente ao segurado especial, a carência exigida 
para a obtenção da aposentadoria por idade é de 180 
meses de exercício efetivo na atividade rural, ainda 
que de forma descontínua, imediatamente anteriores 
à data do requerimento do benefício ou ao mês em 
que tiver cumprido o requisito etário (60 anos, se 
homem e 55 anos, se mulher).

Já a aposentadoria por idade do segurado especial 
equivale a 01 salário-mínimo.

Para o empregado rural, o trabalhador avulso rural, o 
garimpeiro que exerce atividade em regime de eco-
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nomia familiar e o segurado especial que contribui 
facultativamente nos moldes de contribuinte indivi-
dual, o valor da aposentadoria por idade será de:

a) 70% de salário de benefício;

b) acrescido de 1% para cada ano de contribuição.

Convém lembrar que se o segurado especial optar 
por contribuir para o RGPS nos moldes em que faz o 
contribuinte individual, o valor de sua aposentadoria 
por idade será calculado conforme a aposentadoria 
programada. Caso contrário, sua aposentadoria por 
idade terá o valor de 01 (um) salário-mínimo.

O trabalhador rural que não completar os requisitos 
para a aposentadoria por idade, poderá se valer de 
período de contribuição sob outras categorias de 
segurado para se aposentar na forma programada.

Na aposentadoria híbrida, o trabalhador não se apo-
senta com a idade prevista para o trabalhador rural, 
mas na idade do trabalhador urbano:

• 65 anos de idade, se homem; e

• 62 anos de idade, se mulher.

Contudo, tem assegurado o direito à contagem do 
seu tempo de atividade rural.

O valor da aposentadoria híbrida será calculado na 
forma da aposentadoria programada, considerado 
como salário de contribuição mensal do período 
como segurado especial, o salário mínimo:

a) 60% do salário de benefício,

b) acrescido de 2% para cada ano que exceder o 
tempo de 20 de contribuição, se homem e, de  
15 anos de contribuição, se mulher.

53A Nova Lei da Previdência |

Outro título sobre o tema:

O desmonte da previdência social no Brasil:  
a quem interessa?

Capa:  
Foto: Freepik.com
Relogio - Foto: Krivec Ales no 
Pexels

Pagina 4
Foto: Ogo no Pexels

Página 6
Foto: cottonbro no Pexels

Página 13
Imagem: Freepik.com

Página 15
Foto: de Katerina Holmes no 
Pexels

Página 21
Foto: RODNAE Productions no 
Pexels

Página 26
Foto: Tuba Kaya no Pexels

Página 34
Foto: Pavel Danilyuk no Pexels

Página 38
Foto: Renato Santana - Cimi

Página 39
Foto: Kelly L no Pexels

Página 41
Foto: Freepik.com

Página 43
Foto: Edgar Kanayko 

Página 45
Foto: Guilherme Cavalli - Cimi

Crédito das imagens ...............................................................



52 | A Nova Lei da Previdência

nomia familiar e o segurado especial que contribui 
facultativamente nos moldes de contribuinte indivi-
dual, o valor da aposentadoria por idade será de:

a) 70% de salário de benefício;

b) acrescido de 1% para cada ano de contribuição.

Convém lembrar que se o segurado especial optar 
por contribuir para o RGPS nos moldes em que faz o 
contribuinte individual, o valor de sua aposentadoria 
por idade será calculado conforme a aposentadoria 
programada. Caso contrário, sua aposentadoria por 
idade terá o valor de 01 (um) salário-mínimo.

O trabalhador rural que não completar os requisitos 
para a aposentadoria por idade, poderá se valer de 
período de contribuição sob outras categorias de 
segurado para se aposentar na forma programada.

Na aposentadoria híbrida, o trabalhador não se apo-
senta com a idade prevista para o trabalhador rural, 
mas na idade do trabalhador urbano:

• 65 anos de idade, se homem; e

• 62 anos de idade, se mulher.

Contudo, tem assegurado o direito à contagem do 
seu tempo de atividade rural.

O valor da aposentadoria híbrida será calculado na 
forma da aposentadoria programada, considerado 
como salário de contribuição mensal do período 
como segurado especial, o salário mínimo:

a) 60% do salário de benefício,

b) acrescido de 2% para cada ano que exceder o 
tempo de 20 de contribuição, se homem e, de  
15 anos de contribuição, se mulher.

53A Nova Lei da Previdência |

Outro título sobre o tema:

O desmonte da previdência social no Brasil:  
a quem interessa?

Capa:  
Foto: Freepik.com
Relogio - Foto: Krivec Ales no 
Pexels

Pagina 4
Foto: Ogo no Pexels

Página 6
Foto: cottonbro no Pexels

Página 13
Imagem: Freepik.com

Página 15
Foto: de Katerina Holmes no 
Pexels

Página 21
Foto: RODNAE Productions no 
Pexels

Página 26
Foto: Tuba Kaya no Pexels

Página 34
Foto: Pavel Danilyuk no Pexels

Página 38
Foto: Renato Santana - Cimi

Página 39
Foto: Kelly L no Pexels

Página 41
Foto: Freepik.com

Página 43
Foto: Edgar Kanayko 

Página 45
Foto: Guilherme Cavalli - Cimi

Crédito das imagens ...............................................................




