
A EC 103 e as regras de cálculo da aposentadoria da pessoa com 
deficiência no serviço público 

 
  A EC 103/2019 dispôs sobre a aposentadoria do servidor com deficiência no 
art. 40, de forma genérica, remetendo o tema a uma lei complementar, na forma do § 4º-A: 

“§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente 
federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de 
servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação 
biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.” 

  Contudo, fixou como regra de transição, até que essa lei seja editada, o 
disposto no art. 22: 

“Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 
201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência 
segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público 
federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, 
desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos 
de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em 
que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei 
Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de 
cálculo dos benefícios. 

Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e 
infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda 
Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna 
relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.” 

  Assim, até que essa lei venha a ser editada, se aplica aos servidores lei 
complementar já em vigor, mas editada para a concessão do direito NO RGPS, ou seja, onde 
não havia a previsão de aposentadoria integral com paridade. 

  Desse modo, se for concedido o direito com base nessa nova regra, o benefício 
observará o seguinte critério de cálculo: 

“Art. 8o A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência 
será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em 
conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 
1991, os seguintes percentuais:   

I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, 
II e III do art. 3o; ou  
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II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de benefício 
por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo de 30% (trinta por 
cento), no caso de aposentadoria por idade. “ 

  Inexistem, nas demais regras de transição ou de cálculo do benefício, 
disposições específicas para a aposentadoria de pessoa com deficiência, diferentemente do 
que ocorre no caso de aposentadoria  por incapacidade permanente. 

  Porém, o  “caput” do art. 26 da EC 103/19, por sua vez, estabelece: 

 “Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de 
previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será 
utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das 
remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de 
previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base 
para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 
42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, 
correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a 
competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior 
àquela competência. 

...............................” 

  Assim, da aplicação combinada desses dispositivos, tem-se que a 
aposentadoria do servidor com deficiência passará a partir de 13.11.2019 a ser calculada com 
base na média de 100% do tempo de contribuição, apurando-se a média, sem distinção entre 
aqueles que ingressaram antes ou depois da EC 41, e sobre ela aplicando-se 100% no caso de 
aposentadoria por tempo de contribuição, ou cálculo proporcional no caso de aposentadoria 
por idade. 

  Não há, portanto, para essa situação, a garantia de proventos integrais 
calculados com base na última remuneração, para o servidor com deficiência, mas apenas 
para os que se aposentem por tempo de contribuição, com o atendimento das regras de idade 
mínima e tempo de contribuição e de serviço público estabelecidas pela EC 103. 

  A PEC Paralela (PEC 133/2019) propõe solução para esse problema, dando ao 
art. 22 a seguinte redação: 

“Art. 22. ..................................................................  

§ 1º ........................................................................  

§ 2º Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal, o 
servidor público federal com deficiência de que trata o caput que tenha 
ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 
terá os proventos de aposentadoria concedidos na forma do inciso I do § 2º do 
art. 20 e reajustados na forma do inciso I do § 3º do art. 20.” (NR)  
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  Se, e quando, a PEC 133 for aprovada e promulgada, haverá portanto a garantia 
de proventos integrais aos servidores com deficiência ingressados até 31.12.2003, ou seja, 
antes da vigência da EC 41/2003, mediante a aplicação do art. 20, § 2º, I da EC 103, que 
prevem: 

“Art. 20 ................. 

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo 
corresponderá: 

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em 
cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que 
trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no 
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do 
art. 4º; e 

................................ 

§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo 
não será inferior ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição 
Federal e será reajustado: 

I - de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º; 

..........................................” 

  A norma, porém, não prevê o recálculo dos proventos dos servidores com 
deficiência que venham a se aposentar até lá. 

  Ao tratar de situação similar, a EC 70, de 2012, que alterou as regras de cálculo 
das aposentadorias por invalidez da EC 41, de 2004, determinou em seu art. 2º a revisão das 
aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, 
com efeitos financeiros a partir da data de sua promulgação. A PEC Paralela, porém, não 
assegura essa revisão. 

  É aspecto que revela mais uma falha desse péssimo texto legal, elaborado de 
forma negligente, mal-intencionada e contrária ao princípio da segurança jurídica. 

  Em 29 de novembro de 2019. 

LUIZ ALBERTO DOS SANTOS 

Advogado – Consultor Legislativo 
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