
Conheça os efeitos da reforma da Previdência para os Auditores 
Fiscais 

  
A Emenda Constitucional 103/19 foi publicada no Diário Oficial da União 
(DOU) de 13 de novembro. Com isto, passaram a valer as novas regras para 
aposentadoria e pensão, como idade mínima e fórmula de cálculo dos 
benefícios. Fiquem atentos, caros associados! 
  
Para os Auditores Fiscais e o conjunto dos servidores ocupantes de cargos 
efetivos da União, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), a reforma extingue a aposentadoria por tempo de contribuição 
e implementa a aposentadoria voluntária por idade. 
  
As regras, carências e demais exigências se assemelham às dos trabalhadores 
do setor privado, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
  
A idade mínima para a aposentadoria do Auditor Fiscal que ingressar no 
serviço público a partir de 13 de novembro de 2019 será de 65 anos para os 
homens e de 62 anos para as mulheres, com tempo mínimo de 
contribuição de 25 anos, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. 
  

FICA ASSIM 
 
•   Quem ingressou no serviço público até 31/12/2003 (Data da publicação 
da EC41/03)  
 
O valor do provento de aposentadoria será igual à última remuneração, com 
reajustes iguais aos da ativa (integralidade e paridade) se o Auditor Fiscal se 
aposentar com a idade mínima de 65 anos e a Auditora com 62 anos. Desde 
que tenham também 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de 
contribuição, se mulher, com 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. 

  
Caso não queira esperar a idade mínima para ter o direito à integralidade, o 
servidor poderá se aposentar antes (57 anos, se mulher, e 60 anos, homem), 
seguindo uma regra de transição de proventos. Neste caso, o cálculo do 
benefício será 60% da média de todos os salários de contribuição (desde 
quando começou a trabalhar) + 2% por ano que exceder os 20 anos de 
contribuição. 
  
•       Quem ingressou no serviço público depois de 31/12/2003 até 
04/02/2013  
 



Pode se aposentar pela média salarial de acordo com a regra de transição por 
pontos. O cálculo do benefício, para este caso, é de 60% da média dos 
salários de contribuição mais 2% por ano que exceder 20 anos de 
contribuição. Esse cálculo também vale para quem optou pela adesão à 
Funpresp-Exe (Fundação de Previdência Complementar do Poder 
Executivo). Por exemplo, se a Auditora Fiscal contribuiu por 31 anos, 11 
anos a mais que o tempo de contribuição exigido (20 anos), ela se aposentará 
com 82% da média salarial (60% de piso +2% x 11= 82%). 

  
•       Para quem ingressou no serviço público após 04/02/2013 (início da 
operação da Funpresp)  
 
A forma de cálculo do benefício é 60% da média de todos os salários de 
contribuição + 2% por ano que exceder os 20 anos de contribuição, limitado 
ao teto do INSS (atualmente em R$ 5.839,45). Desde 04/02/2013, o Auditor 
Fiscal pode optar pela adesão à Funpresp-Exe para complementar sua 
aposentadoria (para quem não optou, o valor da aposentadoria será somente 
até o teto do INSS). 
  
 

REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA ATUAIS SERVIDORES 
 

Os Auditores Fiscais que estiverem prestes a se aposentar poderão optar por 
regras de transição para as quais serão necessários, além dos requisitos de 
idade mínima e de tempo de contribuição, ter 20 anos de serviço público, 
10 anos de carreira e 5 anos no cargo. 
  
São duas regras de transição trazidas pela EC 103/19, válidas inclusive 
para aqueles que ingressaram no serviço público antes de 2003. 
  
•        Transição com pedágio de 100% do tempo de contribuição faltante 
 
Os Auditores Fiscais poderão se aposentar com integralidade e paridade a 
partir dos 60 anos, e as Auditoras, dos 57, desde que cumpram um "pedágio" 
de 100% do tempo que faltava em 13 de novembro de 2019 para chegar aos 
35 anos de contribuição (homens) ou 30 anos (mulheres). 
  
Isso significa que, mesmo que o Auditor Fiscal complete o tempo de 
contribuição, só poderá se aposentar quando alcançar a idade mínima da 
regra (57 anos para mulheres e 60 anos para homens). 
  
Uma mulher tem 43 anos de idade e contribuiu com 25 anos, por exemplo, 
teria que contribuir mais 5 anos para atingir o mínimo de 30 anos. Com o 



“pedágio” de 100%, faltariam mais 10 anos (5 anos multiplicado por 2). 
Assim, a aposentadoria seria aos 53 anos (43 anos + 10 anos). Porém, é 
preciso ainda atingir a idade mínima de 57 anos para cumprir a regra de 
transição. 
  
•        Transição por pontos com tempo de contribuição 
 
Para fazer jus à aposentadoria por esta regra, a soma da idade com o tempo 
de contribuição deve ser de 96 pontos, no caso dos Auditores Fiscais, e de 
86 pontos, para as Auditoras. Os homens deverão ter idade mínima de 61 
anos e 35 anos de contribuição (96 pontos). As mulheres, 56 anos de idade e 
30 anos de tempo de contribuição (86 pontos).  Ambos precisam ainda de 20 
anos no serviço público e 5 anos no cargo que vão se aposentar. 
 
Essa pontuação vale apenas para 2019. A partir de 2020, será acrescido um 
ponto a cada ano até alcançar a soma de 100 pontos, para as mulheres, e 105 
pontos para os homens. 
 
A partir de janeiro de 2022, a idade mínima será aumentada em um ano para 
ambos os sexos, passando para 57 anos, no caso das mulheres, e 62, para 
homens.  
 
O cálculo do benefício, para este caso, é de 60% da média dos salários de 
contribuição mais 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição. Somente 
será integral o valor da aposentadoria se o servidor tiver 65 anos, se homem, 
ou 62 anos, se mulher. 
 
  

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 
As novas alíquotas de contribuição previdenciária vigoram no primeiro dia 
do quarto mês subsequente a 13 de novembro de 2019 (data da publicação 
da EC 103/2019 no DOU), ou seja, a partir de 1º de março de 2020. 
  
Quanto os Auditores (as) passarão a descontar 
 
- A contribuição básica será de 14% podendo ser reduzida ou majorada 
(apenas para servidores públicos federais), de forma progressiva e 
cumulativa, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida 
nos respectivos limites, considerando o valor da base de contribuição ou do 
benefício recebido, de acordo com os seguintes critérios: 
 
 
  



Tabela das Alíquotas: ativos 
Faixa Salarial Alíquota da 

faixa 
Contribuição por faixa

Até R$ 998,00 7,5% até R$ 74,85 
De R$ 998,01 a R$ 2.000,00 9% até R$ 90,18 
De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 12% até R$ 120,00 
De R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45 14% até R$ 397,52 
De R$ 5.839,46 a R$ 10.000,00 14,5% até R$ 603,28 
De R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 16,5% até R$ 1.650,00 
De R$ 20.000,01 a R$ 39.000,00 19% até R$ 3.610,00 
Acima de R$ 39.000,01 22%  - 

  
- Os Auditores que ingressaram a partir de 4/2/2013 contribuem até o teto do 
INSS (hoje R$ 5.839,45), complementando a aposentadoria por meio da 
previdência complementar. 
  
- A contribuição de aposentados e pensionistas, em regra, apenas incidirá 
sobre a parcela do benefício que exceder ao teto do INSS, conforme tabela a 
seguir. O benefício da isenção do duplo teto do INSS, anteriormente devido 
aos portadores de doenças graves (cardiopatia, cegueira, tuberculose ativa, 
esclerose múltipla, etc) foi revogado pela EC 103/19. 
 
 
Tabela das Alíquotas: inativos 
Faixa Salarial Alíquota  Contribuição por faixa
Até R$ 5.839,45 0  
De R$ 5.839,46 a R$ 10.000,00 14,5% até R$ 603,28 
De R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 16,5% até R$ 1.650,00 
De R$ 20.000,01 a R$ 39.000,00 19% até R$ 3.610,00 
Acima de R$ 39.000,01 22%  - 

 
 
Exemplo: 
 
Um Auditor Fiscal na ativa na Classe Padrão SIV, que sofria desconto de 
contribuição previdenciária de 11% sobre o total da remuneração, antes da 
reforma, contribuía com R$ 3.003,39. A partir de março de 2020, passará a 
contribuir com R$ 4.323,51. 
  
 
 
 



PENSÃO POR MORTE 
 

O valor da pensão por morte do Auditor (a) Fiscal será dividido em cotas: 
- 50% do valor da aposentadoria + 10% por dependente, até o limite de 
100% 
  
Observações: 
- Como o cônjuge/companheiro também é dependente, a cota familiar será 
de 60% da aposentadoria. 
 
- A cota dos dependentes menores cessará com a perda desta qualidade e não 
será reversível ao cônjuge/companheiro nem aos demais dependentes. 
 
- Se existir dependente inválido ou com deficiência (intelectual, mental ou 
grave) o valor da pensão será de 100% do benefício até o teto do INSS (R$ 
5.839,45) + cota familiar de 50% sobre a parcela que excede o teto, acrescida 
de cota de 10% por dependente, até o limite de 100% da aposentadoria. 
 
- As regras poderão ser modificadas por lei. 
 
- O tempo de duração da pensão por morte, bem como sua qualificação e as 
condições necessárias para o enquadramento, serão aqueles estabelecidos na 
Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 13.135, de 2015. 
 
- Não muda nada para quem já recebe o benefício. 
  
Base de cálculo para incidência das cotas 
- Quando a pensão decorrer de óbito de segurado aposentado: valor da 
aposentadoria. 
- Quando o benefício decorrer de óbito de segurado ativo: o valor do 
benefício será como se o instituidor da pensão fosse aposentado por 
incapacidade permanente (proporcional ao tempo de contribuição). 
  
Exemplo: 
Uma pensionista de um Auditor Fiscal aposentado sem dependentes receberá 
de pensão 60% do provento de aposentadoria. 
 
Se o Auditor instituidor da pensão estava na Classe/Padrão SIV, o valor do 
benefício será de R$ 16.381. Antes da reforma, o valor correspondia ao teto 
do INSS acrescido de 70% do valor excedente, ou seja, R$ 20.864. O valor 
sofreu uma redução de cerca de 22%. 
 
 
 



CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 
 

A Emenda Constitucional também permite a cobrança de contribuições 
extraordinárias.  
 
- A primeira medida neste sentido está inserida no § 1º.-A do artigo 149 da 
Constituição Federal, na nova redação dada pelo art. 1º. da EC 103/19:  
 

"Art. 149. 
.............................................................................................................
...           § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição 
ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o 
valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o 
salário-mínimo.” 

 
Com isto, a qualquer momento, diante da constatação de deficit atuarial, os 
inativos (aposentados e pensionistas) da União poderão sofrer novos 
descontos adicionais, sobre valores inferiores ao teto do INSS. 
 
 
- Se a arrecadação resultante da cobrança sobre os inativos não for suficiente, 
o § 1º.-B amplia as possibilidades de arrecadação da União, permitindo uma 
cobrança de alíquota extraordinária de ativos, aposentados e pensionistas por 
tempo determinado 
 

“§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A 
para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de 
contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores 
públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.” 

 
 
- O parágrafo seguinte estabelece que deverão ser implementadas outras 
medidas paralelamente à instituição desta cobrança extraordinária. 
 

“§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá 
ser instituída simultaneamente com outras medidas para 
equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, 
contado da data de sua instituição.” 

 
 
 
 
 



ACÚMULO DE BENEFÍCIOS 
 

É vedada a acumulação integral de aposentadorias, de pensões ou de 
aposentadoria e pensão no mesmo regime previdenciário. Todavia, o 
aposentado/pensionista poderá optar pelo benefício mais vantajoso e poderá 
receber parte do outro, que será calculado cumulativamente por faixas de 
salário: 
 
- 100% sobre a faixa de até um salário mínimo (R$ 998, em 2019) 
- 60% sobre a faixa entre um e dois salários mínimos (R$ 998,01 a R$ 1.996) 
- 40% sobre a faixa entre dois e três salários mínimos (R$ 1.996,01 a R$ 
2.994) 
- 20% sobre a faixa entre três e quatro salários mínimos (R$ 2.994,01 a R$ 
3.992) 
- 10% sobre a faixa que exceder quatro salários mínimos (R$ 3.992,01) 
  
Exemplo: 
  
1 - Uma pensionista de Auditor Fiscal que receba R$ 16.381 de pensão e 
passa a ter direito a uma aposentadoria de R$ 15.000, optará pelo benefício 
mais vantajoso (R$ 16.381).  
 
O segundo benefício, de R$ 15.000, sofrerá as reduções conforme as faixas 
determinadas pela EC 103/2019, chegando ao valor final de benefício em R$ 
3.296,40.  
 
Antes de 13 de novembro de 2019, a pensionista podia acumular ambos os 
benefícios, mantendo uma renda total de R$ 31.381. Com a reforma, o valor 
total de sua renda reduziu-se para R$ 19.677. 
  
Veja como é calculado o segundo benefício: 
100% de um salário mínimo = R$ 998 
Mais 60% do valor entre um e dois salários mínimos = R$ 598,80 
Mais 40% do valor entre dois e três salários = R$ 399,20 
Mais 20% do valor entre três e quatro salários = R$ 199,60 
Mais 10% do que excede quatro salários = R$ 1.100,79 
Total: R$ 3.296,39 
  
 

BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE 
 
Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente serão 
calculados de forma diferente: não poderão mais excluir as contribuições 
menores de todo o período de contribuição desde julho/1994. A 



aposentadoria por invalidez, exceto aquela que decorre de acidente do 
trabalho ou doença ocupacional, não será mais integral. Depois da reforma 
da Previdência, além de incluir as menores contribuições no cálculo, o 
percentual cai para 60%.  
 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

Quem já está recebendo o abono de permanência igual ao valor descontado 
de contribuição previdenciária, bem como o que já faz jus e não requereu 
ainda, os valores permanecem devidos mesmo a partir de 13 de novembro 
de 2019. 

A Emenda Constitucional 103/19 trouxe nova redação ao parágrafo 19 do 
artigo 40 da Constituição: 

“§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do 
respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que 
tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária 
estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade 
poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, 
ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade 
para aposentadoria compulsória.” 

Porém há uma disposição transitória no parágrafo 3º. do art. 3º.: 

“§ 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 
da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha 
cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no 
disposto na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição 
Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, ou no art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005, que optar por permanecer em 
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor 
da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para 
aposentadoria compulsória.” 

Com isto, os Auditores Fiscais que já preencheram os requisitos de 
aposentadoria pelas Emendas Constitucionais 20/98, 41/03 ou 47/05 ou que 
vierem preencher com base nas novas regras e que permanecerem em 
atividade, seguem com o direito à percepção do abono de permanência 
equivalente ao valor da contribuição previdenciária, até a edição de nova 
legislação infraconstitucional sobre a matéria. 



 

DIREITO ADQUIRIDO 

Nenhum Auditor (a) Fiscal que tenha cumprido as regras para aposentadoria 
com base nas Emendas Constitucionais 20/98, 41/03 e 47/05 necessita 
apressar seu pedido de aposentadoria, em razão de que o direito adquirido 
está garantido a qualquer tempo nos termos do art. 3º. da Emenda 
Constitucional 103/19: 

“Art. 3º. A concessão de aposentadoria ao servidor público federal 
vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do 
Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos 
respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde 
que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção destes 
benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data 
em que foram atendidos os requisitos para a concessão da 
aposentadoria ou da pensão por morte. 

§ 1º Os proventos de aposentadoria a serem concedidos ao servidor 
público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos 
seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a 
legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela 
estabelecidos para a concessão destes benefícios. 

§ 2º O valor da aposentadoria e da pensão concedida na forma 
prevista no caput para o segurado do Regime Geral de Previdência 
Social ou para seus dependentes será apurado de acordo com a 
legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela 
estabelecidos para a concessão do benefício. 

§ 3º Até que entre em vigor lei federal de que trata o § 19 do art. 40 
da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha 
cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no 
disposto na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição 
Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta 
Emenda Constitucional, no art. 2º, no § 1º do art. 3º ou no art. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, ou no art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005, que optar por permanecer em 
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor 
da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para 
aposentadoria compulsória.” 

 


