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A reforma da previdência, que passou a vigorar a partir de 12 de 
novembro de 2019 (EC 103/2019), afetou substancialmente os servido-
res públicos beneficiários de pensão, bem como os pensionistas que 
possuem benefício de aposentadoria pelo RGPS (INSS).

Para compreender as mudanças trazidas pela última reforma, re-
cordaremos as regras que vigoraram até o dia 11 de novembro de 2019, 
passando, a seguir, para as novas regras vigentes a contar de 12 de no-
vembro de 2019. O presente artigo pretende analisar as alterações ati-
nentes à pensão por morte, levando em conta os limites do poder refor-
mador frente ao princípio da vedação ao retrocesso social.
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Importante destacar que as alterações nas regras de pensão por 
morte não se aplicam às pensões já instituídas até 11.11.2019. As regras 
aplicáveis às pensões serão as vigentes na data do falecimento do insti-
tuidor da pensão. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pací-
fica no sentido de que o benefício previdenciário de pensão por morte 
será regido pela lei vigente à data do óbito de seu instituidor1. Assim, as 
novas regras se aplicarão para os pensionistas dos servidores que falece-
ram a contar de 12.11.2019.

Outrossim, permanece possível acumular aposentadorias (Regi-
me Geral de Previdência Social e Regime Próprio de Previdência So-
cial), desde que vertidas regularmente as contribuições aos regimes 
respectivos.

As duas primeiras perguntas que surgem são as mais diretas:

[1] Quem faz jus à pensão?

[2] A reforma trouxe alguma mudança quanto aos beneficiários?

A Lei nº 8.112/1990, em seu art. 2172, assegura pensão aos cônju-
ges e ex-cônjuges que percebem pensão alimentícia judicial, aos com-
panheiros, aos filhos menores de 21 anos, inválidos ou que possuam 
deficiência intelectual ou mental, bem como aos pais ou irmãos que 
comprovem dependência econômica com o servidor público falecido. 
Os pais e irmãos somente serão beneficiários de pensão na hipótese de 
ausência de cônjuge, ex-cônjuge com pensão alimentícia judicial ou 
filhos. Nesse primeiro aspecto – beneficiários de pensão –, a reforma da 
previdência não trouxe grandes alterações. As alterações mais profundas 
dizem respeito ao próprio benefício, como veremos.

Oportuno, de início, um breve retrospecto da situação anterior, 
permitindo, assim, um melhor dimensionamento do impacto da Emenda 
Constitucional nº 103 nos benefícios de pensão.

1 STF, Recurso Extraordinário (RExt) nº 492.633, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.02.2007.
2 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília/DF: 

Presidência da República, [2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. Acesso em: 1º set. 2020.
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1 PASSADO: DAS REGRAS VIGENTES ATÉ A REFORMA

Como era apurado o valor da pensão até 11.11.2019? Desde 
2003, com a superveniência da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 
o fim da integralidade de proventos de aposentadorias e rendimentos 
de pensões, os benefícios deixaram de corresponder à remuneração do 
servidor falecido. Assim, o valor da pensão passou a ser apurado – entre 
2003 e 2019 – das seguintes formas:

PENSÃO DE SERVIDO-
RES QUE INGRESSARAM 
NO SERVIÇO PÚBLICO 
ATÉ FEV./2013 E FALE-
CERAM ATÉ 11.11.2019

Servidores ativos ou aposentados falecidos cuja remuneração não 
ultrapasse o teto do RGPS:

Se o valor dos vencimentos ou proventos de aposentadoria do ser-
vidor falecido for inferior ao teto do RGPS (valor máximo de apo-
sentadoria do Regime Geral), fica assegurado ao(s) pensionista(s) o 
mesmo valor de sua remuneração na ativa ou de seus proventos de 
aposentadoria.

Servidores ativos ou aposentados falecidos cuja remuneração seja 
superior ao teto do RGPS:

Na hipótese de o instituidor da pensão possuir remuneração ou pro-
ventos que ultrapasse o teto estipulado para o Regime Geral, o va-
lor da pensão observará a seguinte equação, conforme previsto no  
art. 2º da Lei nº 10.887/20043:

PENSÃO = A + B sendo que:

A = TETO DO RGPS

B = 70% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO PROVENTO/VEN-
CIMENTO E O TETO4

Se o valor dos vencimentos ou proventos de aposentadoria do servi-
dor falecido for inferior ao teto do RGPS (valor máximo de aposenta-
doria do Regime Geral), hoje estabelecido em R$ 5.839,45, fica as-
segurado ao(s) pensionista(s) o mesmo valor de sua remuneração na 
ativa ou de seus proventos de aposentadoria. Caso supere, fica limi-
tado ao valor estipulado como teto do RGPS, ou seja, R$ 5.839,45.

Alguns outros aspectos relevantes para pensionistas igualmente 
merecem ser acordados, tais como:

•	 pluralidade	de	pensionistas;

•	 reversão	 das	 cotas	 aos	 demais	 pensionistas	 beneficiários	
quando um dos pensionistas perde o benefício (em geral, 

3 BRASIL. Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2004-2006/2004/lei/l10.887.htm>. Acesso em: 1º set. 2020.

4 Exemplo: servidor público que falece recebendo proventos de aposentadoria de R$ 10.000,00 (bruto). 
Cálculo: Valor do teto do RGPS em 2019 (R$ 5.839,45) + 70% de {remuneração total (R$ 10.000,00) – 
teto (R$ 5.839,45) = R$ 4.160,55 X 0,70 = R$ 2.912,38} = Pensão mensal de R$ 8.751,83.
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quando os filhos atingem a maioridade ou por conta de fale-
cimento);

•	 cumulação	de	pensões	com	outros	benefícios,	como	proven-
tos	de	aposentadoria,	por	exemplo;

•	 descontos	incidentes	sobre	os	rendimentos	de	pensão.

Em geral, as dúvidas sobre os pontos supra são colocadas da se-
guinte forma:

a) Havendo mais de um pensionista de um mesmo servidor, como 
essa pensão era dividida entre os beneficiários?

Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor era 
distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados, na forma 
do art. 218 da Lei nº 8.112/1990. Portanto, o número de pensionistas 
não tinha, até novembro de 2019, qualquer interferência no valor do 
benefício instituído. O único impacto da quantidade de pensionistas era 
no valor de cada um, resultante da divisão.

b) Quando cessar o direito ao recebimento de pensão de algum 
pensionista, sua cota reverte aos demais?

Sim. De acordo com o disposto no art. 223 da CF/1988, “por mor-
te ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para 
os cobeneficiários”5.

Assim, na hipótese considerada no exemplo anterior, em que o 
instituidor tenha deixado como beneficiários [1] a esposa com mais de 
44 anos de idade à época do falecimento do servidor, [2] um filho com 
15 anos de idade e [3] a ex-mulher beneficiária de pensão alimentícia 
judicial, as pensões ficariam da seguinte forma:

•	 Na data do óbito do instituidor da pensão: uma cota de 33,33% 
para cada pensionista do valor apurado de R$ 8.751,83, ou 
seja, R$ 2.917,27 para cada pensionista.

5 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília/DF: 
Presidência da República, [2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm>. Acesso em: 1º set. 2020.
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•	 Quando o filho menor atingir 21 anos de idade, deixará 
de receber sua pensão. Sua cota reverterá para as demais 
pensionistas, que passarão a receber, cada uma, o valor de  
R$ 4.375,91.

c) Os pensionistas sofriam desconto de contribuição previdenci-
ária? Sobre qual valor?

Desde 2003, os pensionistas e aposentados sofrem descontos de 
contribuição previdenciária sobre seus proventos. Até fevereiro de 2020, 
o percentual era de 11%. No entanto, tal desconto incidia sobre os valo-
res que superassem o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social – teto do RGPS, o qual, em 2019, era 
de R$ 5.839,45). Assim, no caso dos pensionistas referidos no exemplo 
trazido no texto, considerando que os valores de suas pensões não atin-
gem o teto do RGPS, não sofreriam qualquer desconto previdenciário.

d) Antes da reforma da previdência de Bolsonaro, havia proibição 
de recebimento de mais de uma pensão ou de pensão com aposenta-
doria?

Até a reforma de 2019 (11.11.2019), não havia vedação ou res-
trição de valores para acumulação de pensão com aposentadoria. As 
únicas vedações eram de recebimento cumulativo de pensão deixada 
por mais de um cônjuge ou companheiro/companheira e de mais de 2 
(duas) pensões do mesmo instituidor (art. 225 da Lei nº 8.112/19906). 
Ainda assim, caso o servidor falecido ocupasse dois cargos acumuláveis 
(exemplo: dois cargos de professor, profissionais da saúde, cargos técni-
cos e docente, etc.), as pensões poderiam ser cumuladas.

Essas eram, pois, as principais regras existentes até 11.11.2019 
acerca das pensões de servidores públicos federais, disciplinadas na 
Constituição Federal em dispositivo específico que trata dos servidores 
públicos, combinado com legislação ordinária do Regime Jurídico Úni-
co dos Servidores (Lei nº 8.112/1990).

Cabe frisar que as pensões instituídas por conta de falecimento 
anterior à Emenda Constitucional nº 103 não podem por ela ser afetadas, 

6 BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8112cons.htm>. Acesso em: 1º set. 2020.
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salvo no que toca aos descontos previdenciários. Assim, por exemplo, a 
regra de reversão das contas entre pensionistas seguirá vigorando para 
esses beneficiários mesmo depois de novembro de 2019.

2 PRESENTE E FUTURO: EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103 – REFORMA DA PREVIDÊNCIA (A 
PARTIR DE 12.11.2019)

Como visto antes, embora a reforma não tenha trazido altera-
ção nos critérios de elegibilidade de pensionistas, as alterações foram 
profundas no que toca aos valores dos benefícios e demais aspectos já 
analisados anteriormente, o quais recuperamos para podermos traçar o 
paralelo:

•	 pluralidade	de	pensionistas;

•	 reversão	 das	 cotas	 aos	 demais	 pensionistas	 beneficiários	
quando um dos pensionistas perde o benefício (em geral, 
quando os filhos atingem a maioridade ou por conta de fale-
cimento);

•·descontos	incidentes	sobre	os	rendimentos	de	pensão;

•	 cumulação	de	pensões	com	outros	benefícios,	como	proven-
tos de aposentadoria, por exemplo.

A pensão por morte ganhou novos contornos e as famílias dos se-
gurados da previdência social não estão mais protegidas como até então 
estavam representando verdadeiro retrocesso social7.

2.1 regrAs pArA ApurAção do vAlor dAs pensões

Alterando profundamente a regra anterior, a partir de novembro 
de 2019 o número de pensionistas habilitados interferirá diretamente no 
valor do benefício. Quanto mais pensionistas, maior o valor da pensão 
instituída a ser partilhada entre eles.

Essa regra, embora possa parecer razoável à primeira vista, padece 
de um grande equívoco e sensível injustiça: o valor dos recolhimentos 

7 MUSSI, C. M. A alteração da natureza jurídica do benefício pensão por morte no regime geral de previdência 
social brasileiro com a reforma da previdência. Revista Científica Disruptiva, 1, 3 (jun. 2020), 4-25. 
Disponível em: <http://revista.cers.com.br/ojs/index.php/revista/article/view/37>. Acesso em: 27 set. 2020.
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previdenciários feitos pelo servidor não guardava relação alguma com 
o número de dependentes, ou seja, um servidor com 8 filhos sofreu o 
mesmo recolhimento previdenciário que seu colega que não tem filho 
algum. Ainda que se compreenda que o sistema previdenciário é soli-
dário e há um pacto geracional no custeio, resta uma nota dissonante: o 
custeio feito na forma das contribuições previdenciárias desses dois ser-
vidores usados como exemplo é o mesmo, mas os benefícios não serão.

Conforme o art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, a pen-
são por morte será dividida em cotas:

1. Uma cota familiar equivalente a 50% do valor da aposen-
tadoria ou daquela a que teria direito o segurado caso fosse 
aposentado	por	incapacidade	permanente	na	data	do	óbito;

2. Outras cotas individuais de 10% por dependente, até o limite 
de cinco.

Aplicando esse novo critério de cotas, resulta em um novo método 
de cálculo da pensão, a saber.

•	 Ainda	que	haja	somente	um	pensionista,	ele	será	considerado	
dependente. Dessa forma, o valor final será de 60% da apo-
sentadoria na hipótese de haver apenas um pensionista. Ha-
vendo mais dependentes, serão acrescidas cotas de 10% por 
cada outro dependente até o limite de 100%. Então, 1 depen-
dente = 60%, 2 dependentes = 70%, e assim sucessivamente, 
limitado a 100%, ainda que sejam mais de 5 dependentes.

•	 A	cota	de	cada	dependente	cessará	com	a	perda	dessa	qua-
lidade, e não será reversível ao cônjuge/companheiro/a nem 
aos demais dependentes (§ 1º do art. 23) remanescentes.

•	 Somente	na	hipótese	de	existir	dependente	inválido	ou	com	
deficiência (intelectual, mental ou grave) é que o valor da 
pensão será de 100% até o teto do RGPS, mais uma cota fa-
miliar de 50% sobre a parcela que excede o teto do INSS, 
acrescida da cota de 10% por dependente, até o limite de 
100% (§ 2º do art. 23).
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•	 Todas	as	regras	previstas	na	Constituição	sobre	pensão	pode-
rão ser modificadas por lei (art. 23, § 7º), não sendo necessá-
ria nova reforma da Constituição.

Assim, pelas novas regras, os valores das pensões seriam constitu-
ídos da seguinte forma, considerando como exemplo um servidor faleci-
do já aposentado, com proventos de R$ 10.000,00 (base de cálculo para 
incidência da contribuição previdenciária da aposentadoria):

•	 Cota	familiar	fixa	de	50%	do	valor	da	aposentadoria	do	servi-
dor	falecido:	R$	5.000,00;

•	 Cota	de	10%	por	dependente	do	valor	da	aposentadoria	do	
servidor falecido: R$ 1.000,00.

Hipótese de pensão com apenas um dependente/pensionista:  
R$ 6.000,00.

Hipótese de pensão com três dependentes/pensionistas:  
R$ 8.000,00.

2.2  QuAndo cessAr o direito Ao recebimento de pensão de Algum pensionistA, suA cotA 
reverte Aos demAis?

A perda de qualidade de pensionista pode se dar por diversas for-
mas. Em geral, se dá por conta do falecimento da pensionista ou, no caso 
das pensões provisórias, quando o pensionista filho atinge a maioridade. 
Até a EC 103, a perda da condição de pensionista resultava na reversão 
integral dessa cota aos pensionistas remanescentes. Isso mudou8.

Na hipótese considerada no exemplo anterior, em que o institui-
dor tenha deixado como beneficiários [1] a viúva com uma pensão vita-
lícia, [2] um filho com 15 anos de idade e [3] a ex-mulher beneficiária 
de pensão alimentícia judicial, com a EC 103 as pensões ficariam da 
seguinte forma:

•	 Na data do óbito do instituidor da pensão: uma cota de 
33,33% para cada pensionista do valor instituído pelo servi-

8 DOS SANTOS, Enoque Ribeiro; RIBEIRO, Juliana de Oliveira Xavier. A Reforma da Previdência Social e 
os direitos de cidadania dos segurados. Revista Jurídica, v. 3, n. 60, p. 223-249, 2020. Disponível em:  
<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/4180>. Acesso em: 27 set. 2020.
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dor falecido de R$ 8.000,00, ou seja, R$ 2.666,66 para cada 
pensionista.

•	 Esse	valor	da	pensão	corresponde,	pelo	novo	sistema	de	cotas	
familiar e individual ao seguinte: 50% (cota familiar) + 10% 
(conta individual do filho) + 10% (cota da viúva) + 10% (cota 
familiar da ex-mulher beneficiária de pensão), totalizando 
80% do valor da aposentadoria do falecido.

•	 Quando o filho menor atingir 21 anos de idade, deixará de 
receber sua pensão. Sua cota de 10% será extinta, não re-
vertendo para as demais pensionistas. Assim, o valor inicial 
da pensão apurado em R$ 8.000,00 para os três pensionistas 
reduzirá para o equivalente a 70%, ou seja, para R$ 7.000,00 
e será dividida entre as duas pensionistas remanescentes.

2.3 AcumulAções de pensão com outros benefícios

A EC 103 trouxe profundas alterações nas hipóteses de cumulação 
de benefícios. Uma das mais draconianas alterações diz respeito à brutal 
violação ao direito a benefícios previdenciários. Essa violação fica mais 
fácil de ser compreendida se usarmos um exemplo concreto de um casal 
em que ambos são servidores públicos. O que acontecerá quando um 
dos cônjuges falecer? Qual será o valor da pensão?

Embora a reforma não vede, de forma explícita, a acumulação de 
benefício de aposentadoria e de pensão, ela termina impondo uma séria 
restrição ao gozo desses direitos por conta de redutores que, ao fim e ao 
cabo, demonstram que a real intenção da reforma é cortar gastos, e não 
garantir direitos sociais.

A EC 103 limita o valor dos benefícios acumulados para aqueles 
que na data de publicação da reforma previdenciária ainda não tenham 
preenchido os requisitos para o usufruto dos dois benefícios. Retomando 
o exemplo supra do casal de servidores: se o falecimento houver ocorri-
do antes da EC 103, o cônjuge pensionista receberia sua aposentadoria 
e também a pensão por morte do parceiro.

Sendo o falecimento posterior a novembro de 2019, o cônjuge 
vivo terá que optar por sua aposentadoria ou o valor da pensão (prevale-
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cendo o de maior valor) e receberá apenas uma pequena parte do outro 
benefício.

Da mesma forma, um professor de universidade federal que for 
também vinculado ao INSS por conta de atividade privada poderá insti-
tuir duas pensões, uma em cada regime previdenciário (o regime geral, 
INSS, e o regime próprio, da União). O que parece ser algo bom, porém, 
se mostrará um grande engodo quando verificarmos o resultado da tabe-
la de redução o valor dos benefícios. O art. 24 da Emenda Constitucio-
nal nº 103 proíbe o recebimento integral de proventos de aposentadoria 
com rendimentos de pensão e várias outras hipóteses de acumulação, 
sendo, nesse caso, aplicado o redutor previsto no § 2º desse artigo, como 
veremos no item seguinte.

Fica mantida, entretanto, a possibilidade de recebimento acumu-
lado de pensões do mesmo regime no caso das pensões cujo instituidor 
seja detentor de cargos acumuláveis9 (art. 37, XI, da CF/1988). No que 
se refere a tais pensões, não se imporá redução no valor de nenhum 
desses benefícios, considerando tal hipótese ter sido ressalvada das de-
mais em que aplicada tal redução, nos termos do caput do art. 24 da  
EC 103/2019.

a) Quais os benefícios que permanecem possíveis de serem acu-
mulados?

De acordo com o art. 24, § 1º, da EC 103, será admitida a acumu-
lação de:

I – Duas pensões do mesmo instituidor detentor de cargos públicos acu-
muláveis no mesmo regime de previdência social – sem redutor do valor 
de nenhuma das pensões;

II – Pensão por morte do RGPS (INSS) + pensão do RPPS (Regime Próprio) 
ou com pensões das atividades militares + limitação do valor;

9 “a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

 b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional  
nº 19, de 1998)

 c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)”
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III – Pensão por morte de qualquer regime previdenciário + aposentado-
ria do RGPS ou do RPPS ou com proventos de inatividade de atividades 
militares + limitação do valor;

IV – Aposentadoria do RGPS ou do RPPS + pensões decorrentes das ati-
vidades militares + limitação do valor.

b) Como ficam os valores dos benefícios quando há acumulação? 
Aqui está o grande prejuízo da reforma.

Não será mais possível o recebimento do valor integral de ambos 
os benefícios quando não se tratar de cargos cumuláveis em atividade. O 
beneficiário receberá 100% do valor do maior benefício a que faça jus, 
acrescido de uma pequena parte dos demais benefícios.

O quadro a seguir resume a situação de acumulações possíveis e 
em quais casos haverá limitação no valor dos benefícios:

HIPÓTESES DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS VALOR DOS BENEFÍCIOS

Duas pensões do mesmo instituidor de cargos cumuláveis 
em atividade (RPPS)

Pensão por morte do RGPS (INSS) + pensão do RPPS (Regime 
Próprio) ou com pensões das atividades militares

COM REDUÇÃO no valor do be-
nefício de menor valor

Pensão por morte de qualquer regime previdenciário + apo-
sentadoria do RGPS OU do RPPS OU com proventos de ina-
tividade de atividades militares

COM REDUÇÃO no valor do be-
nefício de menor valor

Aposentadoria do RGPS OU do RPPS + pensões decorrentes 
das atividades militares

COM REDUÇÃO no valor do be-
nefício de menor valor

Antes de explicarmos a fórmula apresentada para apuração da par-
te dos demais benefícios a serem acumulados, precisamos esclarecer 
como as pensões serão pagas desde a distribuição das cotas até a apu-
ração de seus valores. Isso porque é bem possível que maior parte dos 
“demais benefícios acumuláveis” sejam as pensões, considerando que 
a PEC traz como consequência a redução do valor das pensões em seu 
bojo.

Voltemos, pois, à “possibilidade” de acumulação de benefícios. 
Considerando a possibilidade de manutenção do maior benefício (apo-
sentadoria ou pensão) em 100% de seu valor, como será calculado o 
valor dos demais benefícios a serem acumulados? O valor será apurado 
de forma cumulativa, de acordo com as seguintes faixas definidas no  
§ 2º do art. 24 da PEC:
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FAIxAS DE VALORES 
DO 2º BENEFÍCIO

REDUTOR (RECEBE  
APENAS O % DA FAIxA)

VALOR QUE PODERá  
RECEBER EM CADA FAIxA

R$ 0,00 R$ 1.045,00 Não reduz R$ 1.045,00

R$ 1.045,01 R$ 2.090,00 60% Até R$ 626,99

R$ 2.090,01 R$ 3.135,00 40% Até R$ 418,00

R$ 3.135,01 R$ 4.180,00 20% Até R$ 209,00

A partir de 
R$ 4.180,01

10% Dependerá do valor que 
exceder 4 salários-mínimos

Na prática, isso significa que se o benefício que será reduzido 
for superior a 4 salários-mínimos, o limite máximo de tal benefício será 
correspondente a 2 salários-mínimos + 10% do que exceder 4 salários-
-mínimos.

•	 Exemplo	1:	Se	uma	das	pensionistas	indicadas	no	exemplo	do	
texto tiver uma aposentadoria de R$ 10.000,00, sua pensão 
apurada em R$ 2.546,49 poderá ser acumulada pelo valor 
de R$ 1.854,59, segundo a tabela supra. Assim, a pensionista 
receberá cerca de 72% do valor apurado de pensão.

•	 Exemplo	2:	Um	casal	de	servidores	públicos,	em	que	ambos	
recebem uma aposentadoria de R$ 10.000,00 cada. Juntos, 
em vida, o orçamento da família é de R$ 20.00,00. Quando 
do falecimento do primeiro, o outro cônjuge (na hipótese de 
ser o único dependente/pensionista) receberá sua aposenta-
doria de R$ 10.000,00 + uma pensão de apenas R$ 2.881,00. 
Para que se tenha uma compreensão exata do impacto da re-
forma: tivesse o falecimento ocorrido até novembro de 2019, 
a pensão seria de R$ 8.751,00.

c) As novas regras de acumulação se aplicam aos atuais pensio-
nistas?

As novas regras se aplicarão aos pensionistas que ainda não te-
nham completado requisitos para aposentadoria até a vigência da nova 
reforma previdenciária. Os pensionistas que já poderiam estar aposen-
tados, mas continuam em atividade, de acordo com o texto proposto 
(art. 3º c/c § 4º do art. 24, ambos da EC 103/2019), estarão resguardados 
pelas regras hoje existentes sobre acumulação sem redução do valor dos 
benefícios na forma ora proposta.
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3 ALTERAÇÃO APLICÁVEL AOS PENSIONISTAS ANTIGOS E NOVOS: AUMENTO DO DESCONTO DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Com a reforma da previdência, os pensionistas (antigos e novos) 
foram afetados tanto na alteração do percentual de desconto quando 
na base de cálculo desse percentual. Quanto ao percentual, passará de 
11% aplicado indistintamente aos pensionistas para um percentual va-
riável de acordo com faixas de valores de pensão, vigentes a contar de 
março de 2020:

ALÍQUOTAS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS

FAIxA PERCENTUAL

Até R$ 5.839,45 0%

De R$ 5.839,46 a R$ 10.000,00 14,5%

De R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 16,5%

De R$ 20.000,01 a R$ 39.000,00 19%

Acima de R$ 39.000,00 20%

Aparentemente, uma faixa dos pensionistas teria tido um benefício 
com a alíquota progressiva. No entanto, até fevereiro de 2020 nenhum 
pensionista sofria desconto de contribuição previdenciária sobre os va-
lores inferiores ao teto do RGPS, ou seja, inferiores a R$ 5.839,45.

Assim, para todos os pensionistas que já sofriam descontos previ-
denciários, haverá aumento de alíquota!

De forma bastante sucinta, a partir da aprovação da reforma, as 
principais diferenças entre as pensões existentes serão as seguintes:

ATÉ 2003 ATÉ 11.11.2019 A PARTIR DE 12.11.2019

•		Pensão	 integral	 com	 pari-
dade

•	Reversão	de	cota

•		70%	da	diferença	e	dos	rea-
justes diferenciados (INSS e 
paridade)

•	Reversão	de	cota

Cota familiar + cota por de-
pendente:

•	sem	paridade

•	sem	reversão	de	cota

•		redução	de	valores	de	pen-
sões acumuladas (exceto de 
cargos acumuláveis)

Como visto, a reforma da previdência trazida pela Emenda Consti-
tucional nº 103/2019 trouxe inúmeras mudanças no que diz respeito ao 
direito à pensão por morte. Nenhuma delas em favor dos pensionistas.
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4 DA PROIBIÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL

Por mais necessárias que sejam as reformas, o Legislativo precisa 
respeitar os princípios e as regras previamente estabelecidos na Consti-
tuição, já que, nesse caso, atua no exercício do poder constituinte de-
rivado ou também denominado reformador ou revisor. Não foi o que 
ocorreu na última reforma da previdência, em especial com os pensio-
nistas.

Converge com esse entendimento o posicionamento do Professor 
Ingo Sarlet. Segundo ele, as reformas devem preservar o núcleo essencial 
dos direitos fundamentais e dos fundamentos do nosso Estado Democrá-
tico de Direito10.

Todavia, por mais necessárias que sejam as reformas, devem elas obede-
cer – ou, ao menos, deveriam – a padrões formais e materiais mínimos 
do ponto de vista político-jurídico e que em qualquer caso se situem no 
âmbito dos princípios que regem um Estado Democrático de Direito, tal 
qual projetado – nem sempre observado – pela Constituição Federal de 
1988.

No mesmo sentido, destacamos o trecho do voto proferido pelo 
Ministro Celso de Mello, no julgamento da ADI 3105, que discorre sobre 
a existência de limites que restringem o exercício do poder reformador, 
pelo Congresso Nacional, por meio das emendas à Constituição:

[...] não pode ser efetivada sem que se respeitem, com estrita fidelidade, 
os valores delineados e as limitações impostas no texto da Constituição 
da República. Argumentos de necessidade, por mais respeitáveis que pos-
sam ser, não devem prevalece, jamais, sobre o império da Constituição.11

A doutrina aponta como um dos limites ao poder reformador o 
princípio da proibição ao retrocesso social. Tal princípio visa conferir 
aos direitos fundamentais, notadamente aos sociais, estabilidade nas 

10 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais. Nada mais atual do que o problema da vedação do retrocesso 
social. Conjur, 2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-mar-24/direitos-fundamentais-nada-
atual-problema-vedacao-retrocesso-social>. Acesso em: 1º jan. 2020.

11 ADI 3105, Tribunal Pleno, Relatora Ellen Gracie, Relator p/o Acórdão Cezar Peluso, J. 18.08.2004,  
DJ 18.02.2005, p. 00005; Ement., v. 02180-02, p. 00123; RTJ, v. 00193-01, p. 00137; RDDT, n. 140, 
p. 202-203, 2007.
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conquistas dispostas na Carta Política, proibindo o Estado de retroceder, 
suprimir ou reduzir os direitos sociais já adquiridos12.

No sentido de que a proibição do retrocesso social funciona como 
uma baliza para impugnar medidas que impliquem em redução dos di-
reitos sociais, leciona Ingo Sarlet:

A proibição de retrocesso atua como baliza para a impugnação de medi-
das que impliquem supressão ou restrição de direitos sociais e que pos-
sam ser compreendidas como efetiva violação de tais direitos, os quais, 
por sua vez, também não dispõem de uma autonomia absoluta no siste-
ma constitucional, sendo, em boa parte e em níveis diferenciados, con-
cretizações da própria dignidade da pessoa humana.13

Na mesma linha, o Ministro Celso de Mello dispõe acerca do prin-
cípio do não retrocesso social enquanto limite de atuação do poder re-
formador:

A cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no proces-
so de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos 
direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em consequência, 
que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, 
venham a ser reduzidos ou suprimidos.14

O Congresso Nacional, portanto, no exercício do poder reforma-
dor, não pode tudo, encontrando limites implícitos e explícitos para mo-
dificar as normas constitucionais.

O princípio da proibição do retrocesso impede que, a pretexto de 
superar dificuldades econômicas, o Estado possa, sem uma contraparti-
da adequada, revogar ou anular o núcleo essencial dos direitos conquis-
tados pelo povo. É que ele corresponde ao mínimo existencial, ou seja, 

12 CEZAR, Renata. Direitos sociais frente ao princípio da proibição do retrocesso social. Disponível em: <http://
www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6963/Direitos-sociais-frente-ao-Principio-da-Proibicao-do-Retrocesso-
Social>. Acesso em: 18 ago. 2014.

13 SARLET, Ingo Wolfgang. Notas sobre a assim designada proibição de retrocesso social no constitucionalismo 
latino-americano. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Porto Alegre/RS, v. 75, n. 3, p. 116-149, jul./set. 
2009.

14 ADI 3105, Tribunal Pleno, Relatora Ellen Gracie, Relator p/o Acórdão Cezar Peluso, J. 18.08.2004,  
DJ 18.02.2005, p. 00005; Ement., v. 02180-02, p. 00123; RTJ, v. 00193-01, p. 00137; RDDT, n. 140, 
p. 202-203, 2007.
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ao conjunto de bens materiais e imateriais sem o qual não é possível 
viver com dignidade15.

Considerando que a previdência social está diretamente relacio-
nada com o núcleo essencial de direitos sociais fundamentais, eis que 
intimamente associada à segurança social e às prestações mínimas que 
visam garantir a dignidade humana, não se poderia admitir que as altera-
ções atinentes à Seguridade Social implicassem na supressão ou redução 
dos direitos, o que acabou acontecendo. Recordando sob o contexto 
histórico, a Seguridade Social foi apresentada no texto da Constituição 
Federal de 1988, quando, há muito tempo, vinha sendo reivindicada por 
trabalhadores e movimentos sociais. Os direitos sociais não foram dados 
de graça, eles são fruto de lutas históricas.

O princípio da vedação ao retrocesso social vem sendo aplicado 
em algumas áreas do direito e deve ser amplamente discutido nos temas 
que envolvem os direitos sociais. No caso da reforma da previdência, 
a nova forma de cálculo da pensão por morte, como visto, implica na 
redução dos direitos sociais. Os segurados já contribuintes do sistema se 
veem diante de novas regras cujo intuito é diminuir o montante de seu 
caráter alimentar em momentos de necessidade16. Resta nítido, no caso, 
o retrocesso de direitos sociais17.

Não se pode aceitar que o Congresso Nacional, por meio de 
emendas à Constituição suprima/reduza os direitos sociais garantidos 
pela Carta Política. É o desmonte do sistema de seguridade social brasi-
leiro ocorrendo no plano constitucional, efetivado pelo Poder Executivo 
e pelo poder reformador, absolutamente questionável quanto à sua le-
gitimidade.

Os direitos conquistados ao longo dos anos, em especial os direi-
tos sociais, não podem ser simplesmente desconsiderados, assim como o 
foram na reforma da previdência. A sociedade deve cobrar do Congresso 
Nacional que as reformas preservem o núcleo essencial dos direitos fun-

15 LEWANDOWSKI, Ricardo. Proibição do retrocesso. Folha de São Paulo, fev. 2018. Disponível em:  
<http://www.stf.jus.br/arquivo/biblioteca/PastasMinistros/RicardoLewandowski/ArtigosJornais/1117223.
pdf>. Acesso em: 1º out. 2020.

16 WEBER, Mateus Henrique. O princípio da proibição de retrocesso social: uma análise da PEC 287/2016. 
Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2018.

17 DOS SANTOS, Enoque Ribeiro; RIBEIRO, Juliana de Oliveira Xavier. A Reforma da Previdência Social e 
os direitos de cidadania dos segurados. Revista Jurídica, v. 3, n. 60, p. 223-249, 2020. Disponível em:  
<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/4180>. Acesso em: 27 set. 2020.
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damentais e dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, 
evitando que reformas, como a última, impliquem na redução de direi-
tos sociais.
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