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APOSENTADORIA COMUM VOLUNTÁRIA  

 

o 60% da média aritmética das remunerações 
do servidor atualizadas monetariamente 
desde julho de 1994, acrescido de 2% para 
cada ano que exceder 20 anos de 
contribuição; 

o valor do benefício limitado ao teto da RGPS 
para os que ingressaram a partir da 
instituição do Regime de Previdência 
Complementar. 

BENEFÍCIOS: 

o Pela variação do IPC na mesma data de 
reajuste para os vinculados ao RGPS. 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE: 

o 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de 
idade, se homem; 

o 25 anos de contribuição; 

o 10 anos de efetivo exercício de serviço 
público ; 

o 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em 
que for concedida a aposentadoria. 

INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS 06/03/2020 



APOSENTADORIA COMUM VOLUNTÁRIA  

 
o À totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der 

a aposentadoria (integralidade), para quem tenha ingressado no serviço 
público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, desde que 
se aposente aos 62 anos de idade, se mulher e aos 65 anos de idade, se 
homem. Obs. para efeito de remuneração será considerada o valor do 
salário base + vantagens/adicionais permanentes. 

o 60% da média aritmética das remunerações do servidor atualizadas 
monetariamente desde julho de 1994, acrescida de dois pontos percentuais 
para cada ano que exceder 20 anos de contribuição , para os demais 
servidores. Obs. valor do benefício será limitado ao teto da RGPS para os 
que ingressaram a partir da instituição do Regime de Previdência 
Complementar. 

BENEFÍCIO: 

o Na mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos (paridade) 
para quem tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de 
dezembro de 2003; 

o pela variação do IPC na mesma data de reajuste para os vinculados ao RGPS. 

 

 

 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE: 

o 56 anos, se mulher, 61 anos se homem. Em 01 de 
janeiro de 2022 as idades se elevam para 57 e 62 
anos respectivamente;  

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

o 20 anos de efetivo exercício no serviço público;  

o 5 anos no cargo; 

o somatória de idade e tempo de contribuição igual 
a 86 pontos, se mulher, e 96 pontos se homem, 
que se elevam um ponto a cada ano, a partir de 
janeiro de 2020, até o atingir 100 pontos, se 
mulher, e 105 pontos, se homem.  

 

 INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 06/03/2020 

REGRA DE TRANSIÇÃO - POR PONTUAÇÃO 



APOSENTADORIA COMUM VOLUNTÁRIA  

 

o À totalidade da remuneração (integralidade) no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria, para quem tenha 
ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de 
dezembro de 2003. Obs. para efeito de remuneração será 
considerada o valor do salário base + vantagens/adicionais 
permanentes; 

o a 100% da média aritmética, para os demais 
servidores. Obs. valor do benefício será limitado ao teto da 
RGPS para os que ingressaram a partir da instituição do 
Regime de Previdência Complementar. 

BENEFÍCIO: 

o Na mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos 
(paridade) para quem tenha ingressado no serviço público 
em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003; 

o pelo IPC-FIPE, na mesma data utilizada para fins de 
reajuste dos benefícios do RGPS para os demais servidores. 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE: 

o 57 anos, se mulher, 60 anos se homem;  

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

o 20 anos de efetivo exercício no serviço público;  

o 5 anos no cargo; 

o período adicional de contribuição 
(pedágio) correspondente ao tempo que, na data de 
entrada em vigor da lei complementar 1.354/2020 
(07.03.2020), faltaria para atingir o tempo mínimo de 
contribuição referido no segundo Item. 

 INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ 06/03/2020 

REGRA DE TRANSIÇÃO - POR PEDÁGIO 



DEMAIS APOSENTADORIAS COMUNS 

 

o 60% da média aritmética das remunerações do servidor 
atualizadas monetariamente desde julho de 1994; Obs: No 
caso de incapacidade permanente decorrente de acidente 
de trabalho, doença profissional ou do trabalho, os 
proventos corresponderão a 100% da média aritmética das 
remunerações do servidor atualizadas 
monetariamente desde julho de 1994. 

o valor do benefício limitado ao teto da RGPS para os que 
ingressaram a partir da instituição do Regime de 
Previdência Complementar. 

 

BENEFÍCIO: 

o pela variação do IPC na mesma data de reajuste para os 
vinculados ao RGPS. 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

INCAPACIDADE PERMANENTE NO CARGO QUANDO 
INSUSCETÍVEL DE READAPTAÇÃO COM AVALIAÇÕES 
PERIÓDICAS A CADA 5 ANOS NO MÍNIMO 

COMPULSORIAMENTE AOS 75 ANOS DE 
IDADE 

o igual ao resultado do tempo de 
contribuição dividido por 20, limitado a 1 
inteiro, multiplicado pelo valor 
apurado correspondente a 100% da média 
aritmética simples das remunerações do 
servidor desde julho de 1994, ressalvado o 
caso de cumprimento de requisitos 
para aposentadoria que resulte em 
situação mais favorável. 

 

BENEFÍCIO: 

o pela variação do IPC na mesma data de 
reajuste para os vinculados ao RGPS. 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 



APOSENTADORIAS ESPECIAIS  

 

o 100% da média aritmética das remunerações do servidor 
atualizadas monetariamente desde julho de 1994 
nas hipóteses do 3º, 4º e 5º item do quadro ao lado; 

o 70% mais 1% da média aritmética das remunerações do 
servidor atualizadas monetariamente desde julho de 1994,  
por grupo de cada 12 contribuições mensais, até o máximo 
de 30%, no caso de aposentadoria por idade, na hipótese 
do 6º item do quadro ao lado. 

o valor do benefício limitado ao teto da RGPS para os que 
ingressaram a partir da instituição do Regime de 
Previdência Complementar. 

 

BENEFÍCIO: 

o pela variação do IPC na mesma data de reajuste para 
os vinculados ao RGPS. 

 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE: 

o 10 anos de efetivo exercício de serviço público;  

o 5 anos no cargo; 

o 20 anos de contribuição, se mulher, e 25 anos de 
contribuição, se homem, no caso de deficiência grave; 

o 24 anos de contribuição, se mulher, e 29 anos de 
contribuição, se homem, no caso de deficiência 
moderada; 

o 28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de 
contribuição, se homem, no caso de deficiência leve; 

o 55 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se 
homem, independentemente do grau de deficiência, 
desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 
15 anos e comprovada a existência de deficiência 
durante igual período. 

 

SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA APÓS 06/03/2020 



APOSENTADORIAS ESPECIAIS  

 

o 60% da média aritmética das remunerações do 
servidor atualizadas monetariamente desde 
julho de 1994, acrescida de 2% para cada ano 
que exceder 20 anos de contribuição , para os 
demais servidores; 

o valor do benefício limitado ao teto da RGPS para 
os que ingressaram a partir da instituição do 
Regime de Previdência Complementar. 

 

 

BENEFÍCIO: 

o pela variação do IPC na mesma data de 
reajuste para os vinculados ao RGPS. 

 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE (após 06/03/2020): 

o 60 anos de idade; 

o 10 anos de efetivo exercício de serviço público; 

o 5 anos de cargo efetivo; 

o 25 anos de contribuição e de efetiva exposição; 

Obs. passa a ser vedada a conversão de tempo especial em 
comum. 

 

POR EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS QUÍMICOS, FÍSICOS E BIOLÓGICOS 
PREJUDICIAIS À SAÚDE, OU A ASSOCIAÇÃO DESSES AGENTES 

 

REGRA DE TRANSIÇÃO (até 06/03/2020): 

o 20 anos de efetivo exercício de serviço público; 

o 5 anos de cargo efetivo; 

o 25 anos de efetiva exposição; 

o somatório da idade e do tempo de contribuição 
(apurados em dias) equivalente a 86 pontos, 
para ambos os sexos. 

 

 



APOSENTADORIAS ESPECIAIS  

 
o 60% da média aritmética das remunerações 

do servidor atualizadas monetariamente 
desde julho de 1994, acrescida de 2% 
para cada ano que exceder 20 anos 
de contribuição , para os demais servidores; 

o valor do benefício limitado ao teto da RGPS 
para os que ingressaram a partir 
da instituição do Regime de 
Previdência Complementar. 

 

 

BENEFÍCIO: 

o pela variação do IPC na mesma data de 
reajuste para os vinculados ao RGPS. 

 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE: 

o 57 anos, se mulher, 60 anos se 
homem; 

o 25 anos de contribuição na função 
exclusiva de magistério; 

o 10 anos de efetivo exercício no serviço 
público ; 

o 5 anos no cargo efetivo. 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA APÓS 06/03/2020  

 



APOSENTADORIAS ESPECIAIS  

o à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria, para quem tenha ingressado no serviço público 
em cargo efetivo até 31/12/2003, desde que se aposente aos 57 
anos de idade, se mulher e aos 60 anos de idade, se homem. Obs. 
para efeito de remuneração será considerada o valor do salário 
base + vantagens/adicionais permanentes. 

o 60% da média aritmética das remunerações do servidor 
atualizadas monetariamente desde julho de 1994, acrescida de 
dois pontos percentuais para cada ano que exceder 20 anos de 
contribuição, para os demais servidores. 

o valor do benefício será limitado ao teto da RGPS para os que 
ingressaram a partir da instituição do Regime de Previdência 
Complementar. 

BENEFÍCIO: 

o na mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos 
(paridade) para quem tenha ingressado no serviço público em 
cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003; 

o pela variação do IPC na mesma data de reajuste para os 
vinculados ao RGPS. 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE: 

o  51 anos, se mulher, 56 anos se homem; 

o 25 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos se 
homem, idades que se elevam para 57 e 62 anos 
em 1º de janeiro de 2022; 

o somatório de idade e tempo de contribuição igual 
a 81 pontos, se mulher, e 91 pontos se homem, 
que se elevam um ponto a cada ano, com 
acréscimo de 1 ano a partir de janeiro de 2020, 
até o atingir 92 pontos, se mulher, e 100 pontos, 
se homem. 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA ATÉ 06/03/2020 

REGRA DE TRANSIÇÃO POR PONTOS 



APOSENTADORIAS ESPECIAIS  

o À totalidade da remuneração (integralidade) no cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria, para quem tenha 
ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de 

dezembro de 2003. Obs. para efeito de remuneração será 

considerada o valor do salário base + vantagens/adicionais 
permanentes. 

o A 100% da média aritmética, para os demais servidores. 

o valor do benefício será limitado ao teto da RGPS para os que 
ingressaram a partir da instituição do Regime de Previdência 
Complementar 

 

BENEFÍCIO: 

o na mesma proporção e na mesma data dos servidores 
ativos (paridade) para quem tenha ingressado no serviço 
público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003; 

o pela variação do IPC na mesma data de reajuste para os 
vinculados ao RGPS. 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE: 

o  52 anos, se mulher, 55 anos se homem; 

o 25 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de 
contribuição, se homem; 

o 20 anos de efetivo exercício no serviço público;  

o 5 anos  no cargo; 

o período adicional de contribuição (pedágio) 
correspondente ao tempo que, na data de entrada 
em vigor desta lei complementar, faltaria para 
atingir o tempo mínimo de contribuição. 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA ATÉ 06/03/2020  

 
REGRA DE TRANSIÇÃO POR PEDÁGIO 



APOSENTADORIAS ESPECIAIS  

 
 
 

 

o 60% da média aritmética das remunerações 
do servidor atualizadas monetariamente 
desde julho de 1994, acrescida de 2% 
para cada ano que exceder 20 anos 
de contribuição , para os demais servidores; 

o valor do benefício limitado ao teto da RGPS 
para os que ingressaram a partir 
da instituição do Regime de 
Previdência Complementar. 

 

 

BENEFÍCIO: 

o pela variação do IPC na mesma data de 
reajuste para os vinculados ao RGPS. 

 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE (ambos os sexos): 

o 55 anos de idade; 

o 30 anos de contribuição; 

o 25 anos de efetivo exercício em cargo 
de natureza estritamente policial; 

o 5 anos na carreira. 

INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, AGENTES DE SEGURANÇA  
PENITENCIÁRIA OU AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA, APÓS 06/03/20 

 



APOSENTADORIAS ESPECIAIS  

 

o à totalidade da remuneração (integralidade) no cargo efetivo em que se der 
a aposentadoria, para quem tenha ingressado no serviço público em cargo 
efetivo até 31/12/2003, desde que cumpridos 5 anos no cargo; 

o 100% da média aritmética simples das 80 maiores remunerações, 
atualizadas monetariamente de julho de 1994, para os que tenham 
ingressado após 31/12/2003 até implantação do Regime de Previdência 
Complementar; 

o 60% da média aritmética das remunerações do servidor atualizadas 
monetariamente desde julho de 1994, acrescida de dois pontos percentuais 
para cada ano que exceder 20 anos de contribuição , para os que tenham 
ingressado após o Regime Complementar de Previdência; 

o obs: valor do benefício será limitado ao teto da RGPS para os que 
ingressaram a partir da instituição do Regime de Previdência Complementar. 

BENEFÍCIO: 

o na mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos (paridade) para 
quem tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de 
dezembro de 2003; 

o pela variação do IPC na mesma data de reajuste para os vinculados ao RGPS, 
para os que tenham ingressado após o Regime de Previdência 
Complementar. 

REAJUSTE DO BENEFÍCIO: 

O SERVIDOR(A) DEVERÁ CUMPRIR 
CUMULATIVAMENTE: 

o 55 anos de idade para ambos os sexos;  

o 25 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos 
se homem; 

o 15 anos de exercício em cargo de natureza 
estritamente policial , se mulher, e 20 anos, se 
homem; 

o Os que em 07/03/2020 contarem com 20 anos 
de contribuição se mulher e 24 anos se 
homem, poderão se aposentar com 52 anos 
de idade se mulher ou 53 se homem, desde 
que completados também os requisitos 
previstos nos dois primeiros itens. 

INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, AGENTES DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIA OU AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA, ATÉ 06/03/20 

 REGRA DE TRANSIÇÃO  



PENSÃO POR MORTE 

o por 4 meses, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais ou 
se o casamento ou união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos do 
óbito; 

o pelos seguintes períodos, de acordo com idade do beneficiário na data do óbito 
do servidor depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos 
após o início do casamento ou da união estável: 

• 3 anos, com menos de 21 anos de idade; 

• 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade; 

• 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade; 

• 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade; 

• 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade; 

• sem prazo determinado, com 44 ou mais anos de idade.  

o o prazo de 2 anos de casamento ou união estável, bem como as 18 
contribuições mensais, não serão exigidos se o óbito do servidor decorrer de 
acidente do trabalho ou doença profissional ou do trabalho. 

o A  pensão  do  cônjuge,  companheiro  ou  companheira  dos  integrantes  das  car
reiras  de  Policial  Civil,  Polícia  Técnico-
Científica,  Agente  de  Segurança  Penitenciária  e  Agente  de  Escolta  e  Vigilânci
a  Penitenciária,  cujo  óbito  seja  decorrente  de  agressão  sofrida  no  exercício  
ou  em  razão  da  função,  será  concedida sem prazo determinado. 

o a pensão será paga por cotas; 

o será paga uma cota familiar de 50% mais 
10% por dependente, até o limite de 100%; 

o a cota deixará de ser paga quando o 
dependente atingir a maioridade e não 
será reversível aos demais dependentes; 

o no caso de dependente inválido ou com 
deficiência intelectual o valor da pensão 
será de 100% da aposentadoria recebido 
pelo servidor ou do benefício a que teria 
direito se fosse aposentado por 
incapacidade permanente, até o teto do 
INSS ; 

o para o valor que superar o teto do INSS 
será pago uma cota familiar de 50% , mais 
10% por dependente, até o limite de 100%. 

 

SOMENTE PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 06/03/2020 

TEMPO DE RECEBIMENTO DA PENSÃO PELO CÔNJUGE 



ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

o Fica vedado o recebimento de mais de uma aposentadoria no 
regime próprio de previdência, ressalvadas as decorrentes de 
cargos acumuláveis nos termos da Constituição Federal; 

o fica vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte 
deixada por cônjuge ou companheiro(a), no âmbito do mesmo 
regime próprio de previdência, ressalvadas as decorrentes de 
cargos acumuláveis nos termos da Constituição Federal; 

o será admitida a acumulação de:  

• pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro(a) do 
regime próprio de previdência com pensão por morte 
concedida por outro regime de previdência ou decorrentes 
de atividades militares; 

• pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro(a) do 
regime próprio de previdência com aposentadoria concedida 
pelo mesmo regime próprio de previdência ou de outro 
regime de previdência social ou com proventos de inatividade 
de atividades militares; 

• aposentadoria concedida no âmbito do regime próprio de 
previdência com pensões decorrentes de atividades militares. 

 

o pagamento integral do benefício de maior 
valor; 

o aplicação de redutores no benefício de 
menor valor por faixa de salário mínimo; 

o 60% do valor que exceder 1 salário mínimo, 
até o limite de 2 salários mínimos; 

o 40% do valor que exceder 2 salários 
mínimos, até o limite de 3 salários mínimos; 

o 20% do valor que exceder 3 salários 
mínimos, até o limite de 4 salários mínimos; 

o 10% do valor que exceder 4 salários 
mínimos; 

Obs. as restrições de acumulação não serão 
aplicadas se o direito aos benefícios houver sido 
adquirido até 06/03/2020. 

 

APLICÁVEL A PARTIR DE 06/03/2020 

REGRAS DE PAGAMENTO 



ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA 

A contribuição passa a ser de: 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CONTRIBUIÇÃO ESTADO 

11% até um salário mínimo 22% 

12% de um salário mínimo até R$ 3.000,00 24% 

14% de R$ 3.000,01 até o teto do INSS 28% 

16% acima do teto do INSS 32% 

Obs: os novos percentuais de contribuição social serão devidos após 90 dias contatos 
da publicação da Lei Complementar nº 1.354/2020 (07/03/2020) e a aplicação será de 
forma progressiva sobre a base de contribuição de cada servidor. 

Os aposentados e pensionistas continuaram a contribuir sobre a parcela dos proventos que 
supere o teto do INSS. 

 



O servidor que completar todas as exigências para a 
aposentadoria voluntária e optar por permanecer na 
função fará jus ao recebimento do abono de permanência 
equivalente no máximo ao valor de sua contribuição, até a 
aposentadoria compulsória, cabendo a regulamentação ao 
respectivo poder, órgão ou entidade autônoma. 

Fica vedada a incorporação à remuneração do cargo 
efetivo de vantagens pecuniárias temporárias (ex: 
horas-extras, adicional noturno, insalubridade e 
outras gratificações que não são vinculadas ou 
guardem pertinência ao exercício do cargo efetivo) 
ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou 
de cargo em comissão. 

Obs. essa disposição já está inserida na EC 103/19, 
vigente desde 13/11/2019, decorrente da inclusão 
do § 9º no artigo 37 da Constituição Federal que se 
aplica a todos os entes federados (União, Distrito 
Federal, Estados e Municípios). Desse modo, o 
entendimento prevalente é de que a vedação de 
incorporação de vantagens pecuniárias transitórias , 
vinculadas ao exercício de função ou de cargo em 
comissão se aplica desde 13/11/2019. 

VANTAGENS TRANSITÓRIAS ABONO DE PERMANÊNCIA 

A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de 
contribuição decorrente de cargo, emprego ou função 
pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, 
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido 
tempo de contribuição. 

Obs. a extinção não se aplica aos empregados públicos 
(contratados pela CLT), referente as aposentadorias 
concedidas pelo INSS antes de 13/11/2019, data da 
entrada em vigor da EC 103/2019. 

EXTINÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL POR 
APOSENTADORIA 

DISPOSIÇÕES FINAIS 



DISPOSIÇÕES FINAIS 

o Fica assegurado ao servidor público titular de cargo efetivo, a qualquer tempo, a concessão de aposentadoria e de 
pensão por morte a seus dependentes desde que cumpridos todos os requisitos para obtenção desses benefícios até 
a 06/03/2020, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para 
esses benefícios. 

o Obs. As alterações preservam o direito adquirido para aqueles que cumpriram todos os requisitos para concessão 
de aposentadoria e pensão por morte até 06/03/2020, nos termos da legislação vigente na data de obtenção desses 
direitos. 

o Muitas dúvidas têm surgido sobre os proventos de aposentadoria dos servidores que cumpriram todos os requisitos 
na antiga legislação e que venham aposentar-se após 07/03/2020, se teriam incorporadas vantagens temporárias 
definidas por lei como incorporáveis até a entrada em vigor das novas regras, como, por exemplo, o adicional de 
insalubridade. Nesse ponto existe divergência de entendimento, haja vista que as alterações são recentes. Embora 
ainda não exista regramento especifico por cada Ente Público, temos o entendimento que essas vantagens transitórias 
devem ser incorporadas nos proventos de aposentadoria para aqueles que preencheram os requisitos pelo menos até 
12/11/2019, pois conforme entendimento prevalente, a Emenda Constitucional 103/19 passou a não mais permitir a 
incorporação das vantagens transitórias a partir da sua vigência em 13/11/2019.  Assim a dúvida a ser esclarecida, ao 
que tudo indica pelo Poder Judiciário, será relativa à incorporação nos proventos de aposentadoria para aqueles que 
preencheram todos os requisitos no período de 13/11/2019 a 06/03/2020. 
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