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PLANEJE SUA APOSENTADORIA ANTES DA 
REFORMA PREVIDENCIÁRIA



A Cons�tuição Federal do Brasil estabelece que a 

Previdência Social atenderá nos termos da lei as 

necessidades de seus segurados também quando 

em idade avançada (Art. 201, I da CF).

Em ato con�nuo, estabelece neste mesmo 

disposi�vo legal acima citado, em seu parágrafo 

sé�mo, que o direito à aposentadoria no Regime 

Geral  de Previdência  Socia l  (RGPS)  está 

condicionado ao preenchimento dos requisitos de 

idade e tempo de contribuição, vejamos:

– 60 anos de idade, se mulher e 30 anos e 

contribuição;

– 65 anos de idade, se homem e 35 anos de 

contribuição

Existem quatro �pos de aposentadoria, a saber: 

por  inval idez;  por  idade;  por  tempo de 

contribuição; e aposentadoria especial.

Vale destacar que, até a presente data, (dizemos 

isto em razão da possibilidade ou não da aprovação 



da PEC 287/2016), o segurado do RGPS pode se 

aposentar, observando apenas, um dos critérios 

acima citados (idade ou tempo de contribuição).

Das formas atuais de aposentadoria

A aposentadoria por idade (65 anos se homem ou 

60 anos se mulher), atualmente exige do segurado 

a carência (tempo mínimo de contribuição), de 180 

meses, ou seja, 15 anos de contribuição.

De mesma sorte, a aposentadoria por tempo de 

contribuição exige do segurado do RGPS, 35 anos 

de contribuição, se homem, e 30 anos de 

contribuição, se mulher, independentemente da 

idade do segurado.

Aposentadorias Especiais

Para os professores, o tempo de contribuição será 

reduzido em cinco anos, sendo para o professor 

aos 30 anos, e para a professora aos 25 anos de 

contribuição e de efe�vo exercício em função de 

magistério na educação infan�l, no ensino 

fundamental ou no ensino médio (Art. 56, § 1º, 



Decreto 3.048/99).

Já para os trabalhadores rurais, a redução será de 

cinco anos na idade, desde que comprove o efe�vo 

exercício de a�vidade rural, ainda que de forma 

descon�nua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do bene�cio (Art. 51, § 1º do 

Decreto 3.048/99).

Do valor da Aposentadoria

O salário-de-bene�cio consiste em aposentadoria 

por tempo de contribuição e por idade, namédia 

aritmé�ca simples dos maiores salários-de-

contribuição correspondentes a 80% de todo o 

período contribu�vo, mul�plicada pelo fator 

previdenciário, não podendo ser inferior ao de um 

salário-mínimo (R$ 954,00), nem superior ao limite 

máximo (R$ 5.654,80), no regime geral da 

previdência social.

Entretanto é comum ver muitos dos trabalhadores 

alcançarem o tempo de contribuição com a idade 

ainda inferior ao mínimo permi�do, e é por esta 



razão que no momento da concessão do bene�cio 

da aposentadoria à previdência social aplica-se o 

fator previdenciário, levando em consideração a 

idade e a expecta�va de sobrevida do contribuinte 

(art. 29, da Lei 8.213/91).

 Fator 85/95

Outrossim, existe a possibilidade de o segurado ao 

alcançar o bene�cio por tempo de contribuição 

optar pela não incidência do fator previdenciário 

no cálculo de sua aposentadoria, para isto é 

necessário que o tempo de contribuição (35 anos 

homem e 30 anos mulher) somado a sua idade 

alcance o total de pontos necessário.

Veja:

Esse sistema de pontuação dá direito quando 

alcançado pelo contribuinte para “realizar a 

opção” pela não aplicação do fator previdenciário 

Tipo Aposentadoria Transição 
Idade 
mínima 

Tempo de
contribuição 

Pontuação 

Mulher 
30/12/2018 

55 anos 30 anos 85 

Homem 60 anos 35 anos 95 

 



no cálculo de sua aposentadoria (art. 29-C, Lei 

8.213/91).

A par�r de 31 de dezembro de 2018, o Fator 85/95 

sofrerá o acréscimo de um ponto a cada dois anos. 

Esse escalonamento até 31 de dezembro de 2026 

quando a soma para as mulheres passará a ser de 

90 pontos e para os homens, de 100 pontos. O 

tempo mínimo de contribuição con�nua de 30 

anos para as mulheres e de 35 anos para os 

homens.

Pelas regras de hoje, a aposentadoria é um direito 

do trabalhador, quando preencher as seguintes 

condições: 60 anos e 30 anos de contribuição se 

mulher e, 65 anos de idade e 35 anos de 

contribuição se homem.

Entretanto, é comum que os trabalhadores 

alcancem o tempo de contribuição com a idade 

inferior ao previsto, fato que se deve observar o 

cálculo da aposentadoria pelas regras tradicionais 

existentes.



Então, agora só se aposenta por tempo de 

contribuição quem a�ngir os 85 ou 95 pontos?

Não. Para ter direito à aposentadoria por tempo de 

contribuição, os segurados da Previdência Social 

precisam ter 30 anos de contribuição, no caso das 

mulheres, e 35 anos, no caso dos homens. A regra 

opcional de cálculo permite afastar a aplicação do 

Fator Previdenciário, mas caso a pessoa deseje se 

aposentar antes de completar a soma de pontos 

necessários, ela poderá se aposentar, mas vai 

haver aplicação do fator previdenciário e, 

portanto, potencial redução no valor do bene�cio.

Aplicação do Fator Previdenciário

O direito à aposentadoria por tempo de 

contribuição, muitas vezes é alcançado quando 

ainda o segurando não a�ngiu a idade mínima de 

65 anos se homem e 60 anos se mulher. Neste caso 

não há óbice ao pedido de aposentadoria, 

entretanto o segurado se sen�rá frustrado, visto 

que neste caso, na hora de apurar o valor de sua 



a p o s e n t a d o r i a  s e r á  a p l i c a d o  o  F a t o r 

Previdenciário, que leva em consideração a 

expecta�va de sobre vida após a concessão da 

aposentadoria, o que, como regra, diminui e muito 

o valor da tão sonhada aposentadoria.

Assim, até que nova lei venha e modifique a norma 

vigente, a aposentadoria pode ser conseguida 

tanto por tempo de contribuição como pela idade. 

Observado, neste úl�mo caso, o prazo de carência 

mínimo de 180 contribuições. Sendo que se a 

aposentadoria é por tempo de contribuição e o 

segurado que a requereu não tenha ainda 

implementado a idade mínima, poderá ser 

frustrado em relação ao valor do bene�cio, porque 

será inferior ao seu salário-de-contribuição, em 

razão da aplicação do fator previdenciário, que 

levará em conta a expecta�va de sobre vida.

Fonte : MULTI-LEX
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