
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO
REQTE.(S) :ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DEFENSORES 

PÚBLICOS - ANADEP 
ADV.(A/S) : ILTON NORBERTO ROBL FILHO 
INTDO.(A/S) :MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
INTDO.(A/S) :MEDA DO SENADO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DESPACHO:  
      
1.  Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de 

medida  cautelar,  ajuizada  pela  Associação  Nacional  dos  Defensores 
Públicos  –  ANADEP,  contra  dispositivos  da Emenda Constitucional  nº 
103,  de 12 de novembro de 2019,  que altera  o sistema de previdência 
social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.

      
2.  A requerente  aduz,  em síntese,  a  inconstitucionalidade:  (i)  das 

alíquotas progressivas de contribuição previdenciária e da possibilidade 
de instituição de contribuição extraordinária (art. 1º da EC nº 103/2019, na 
parte em que altera a redação dos arts. 40, § 22, X; 149, §§ 1º, 1º-B e 1º-C; e 
195, II, da CF/1988; art. 9º, § 8º; art. 11, §§ 1º, 2º e 4º, da EC nº 103/2019); (ii) 
da  revogação  de  regras  de  transição  contidas  nas  Emendas 
Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 (art. 35, III e IV, da EC nº 103/2019); 
(iii) da regra de transição prevista no art. 4º da EC nº 103/2019; (iv) do art. 
25, § 3º, da EC nº 103/2019, que considera nula a aposentadoria concedida 
no  regime  próprio  de  previdência  social  com  contagem  recíproca  de 
tempo de serviço prestado no regime geral sem a respectiva contribuição 
ou correspondente indenização do segurado; e (v) do art. 26, § 5º, da EC 
nº 103/2019, que prevê critério mais favorável de cálculo da aposentadoria 
apenas para as mulheres do regime geral, concedendo-lhes o direito de 
acrescer 2% (dois por cento),  a cada ano, aos proventos a partir  de 15 
(quinze) anos de contribuição.
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3.  Confira-se, a seguir, o teor das normas impugnadas:
      

Emenda Constitucional nº     103/2019:  

Art. 1º A      Constituição Federal      passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

      
"Art. 40. 
§ 22.      Vedada a instituição de novos regimes próprios de 

previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para 
os  que  já  existam,  normas  gerais  de  organização,  de 
funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, 
entre outros aspectos, sobre:

I  -  requisitos  para sua extinção e  consequente migração 
para o Regime Geral de Previdência Social;”

      
"Art. 149.
§ 1ºA União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão,  por  meio  de  lei,  contribuições  para  custeio  de 
regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores 
ativos,  dos  aposentados  e  dos  pensionistas,  que  poderão  ter 
alíquotas  progressivas  de  acordo  com  o  valor  da  base  de 
contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§  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.

      
§ 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.

      
§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B 

deverá  ser  instituída  simultaneamente  com  outras  medidas 
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para equacionamento do      deficit      e vigorará por período 
determinado, contado da data de sua instituição.

      
"Art. 195. 
II  -      do  trabalhador  e  dos  demais  segurados  da 

previdência  social,  podendo  ser  adotadas  alíquotas 
progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, 
não  incidindo  contribuição  sobre  aposentadoria  e  pensão 
concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;”

      
Art. 9º. (...)
§  8º  Por  meio  de  lei,  poderá  ser  instituída  contribuição 

extraordinária  pelo  prazo  máximo  de  20  (vinte)  anos,  nos 
termos dos      §§ 1º-B      e      1º-C do art. 149 da Constituição 
Federal.                              

      
Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no 

serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor 
desta  Emenda  Constitucional  poderá  aposentarse 
voluntariamente  quando  preencher,  cumulativamente,  os 
seguintes requisitos:

I  -  56 (cinquenta e seis)  anos de idade,  se mulher,  e  61 
(sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto 
no § 1º;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta 
e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV  -  5  (cinco)  anos  no  cargo  efetivo  em  que  se  der  a 

aposentadoria; e
V  -  somatório  da  idade  e  do  tempo  de  contribuição, 

incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se 
mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o 
disposto nos §§ 2º e 3º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que 
se refere o inciso I do      caput      será de 57 (cinquenta e sete) 
anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, 
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se homem.
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se 

refere o inciso V do      caput      será acrescida a cada ano de 1 
(um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, 
e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em 
dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o 
inciso V do      caput      e o § 2º.

§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar 
exclusivamente  tempo  de  efetivo  exercício  das  funções  de 
magistério  na  educação  infantil  e  no  ensino  fundamental  e 
médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de 
que tratam os incisos I e II do      caput      serão:

I  -  51  (cinquenta  e  um) anos  de idade,  se  mulher,  e  56 
(cinquenta e seis) anos de idade, se homem;

II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 
(trinta) anos de contribuição, se homem; e

III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 
(cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º de 
janeiro de 2022.

§ 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de 
que trata o inciso V do      caput      para as pessoas a que se 
refere  o  §  4º,  incluídas  as  frações,  será  de  81  (oitenta  e  um) 
pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos 
quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, 1 (um) 
ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) 
pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.

§  6º  Os  proventos  das  aposentadorias  concedidas  nos 
termos do disposto neste artigo corresponderão:

I  -  à  totalidade da remuneração do servidor público no 
cargo  efetivo  em  que  se  der  a  aposentadoria,  observado  o 
disposto no § 8º, para o 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, desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta 
e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de 

4 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2015-6F1C-E093-9189 e senha 64B1-72AE-84F7-1783



ADI 6254 / DF 

idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de 
que trata o § 4º, 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 
60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II  -  ao  valor  apurado  na  forma  da  lei,  para  o  servidor 
público não contemplado no inciso I.

§  7º  Os  proventos  das  aposentadorias  concedidas  nos 
termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a 
que se refere o      § 2º do art. 201 da Constituição Federal      e 
serão reajustados:

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 § 6º; ou II - nos termos 
estabelecidos  para  o  Regime Geral  de  Previdência  Social,  na 
hipótese prevista no inciso II do § 6º.

§  8º  Considera-se  remuneração  do  servidor  público  no 
cargo  efetivo,  para  fins  de  cálculo  dos  proventos  de 
aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 6º 
ou  no  inciso  I  do  §  2º  do  art.  20,  o  valor  constituído  pelo 
subsídio,  pelo  vencimento  e  pelas  vantagens  pecuniárias 
permanentes  do  cargo,  estabelecidos  em  lei,  acrescidos  dos 
adicionais  de  caráter  individual  e  das  vantagens  pessoais 
permanentes, observados os seguintes critérios:

I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o 
valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo 
do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo 
em  que  se  deu  a  aposentadoria,  considerando-se  a  média 
aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número 
de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou 
intercalados,  em  relação  ao  tempo  total  exigido  para  a 
aposentadoria;

II  -  se  as  vantagens  pecuniárias  permanentes  forem 
variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, 
produtividade  ou  situação  similar,  o  valor  dessas  vantagens 
integrará  o  cálculo  da  remuneração  do  servidor  público  no 
cargo  efetivo  mediante  a  aplicação,  sobre  o  valor  atual  de 
referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da 
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média aritmética simples do indicador, proporcional ao número 
de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, 
contínuos ou intercalados,  em relação ao tempo total exigido 
para  a  aposentadoria  ou,  se  inferior,  ao  tempo  total  de 
percepção da vantagem.

§  9º  Aplicam-se  às  aposentadorias  dos  servidores  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.

§  10.  Estende-se  o  disposto  no  §  9º  às  normas  sobre 
aposentadoria  de  servidores  públicos  incompatíveis  com  a 
redação atribuída por esta Emenda Constitucional aos      §§ 4º,  
4º-A,      4º-B      e      4º-C do art. 40 da Constituição Federal.

      
Art. 11. (...)
§ 1º A alíquota prevista no      caput      será reduzida ou 

majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do 
benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

(...)
IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 

5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e 
cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil,  oitocentos e trinta e nove 
reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 
20.000,00 (vinte mil  reais),  acréscimo de dois  inteiros e  cinco 
décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 
39.000,00 (trinta e nove mil  reais),  acréscimo de cinco pontos 
percentuais; e

VIII  -  acima  de  R$  39.000,00  (trinta  e  nove  mil  reais), 
acréscimo de oito pontos percentuais.

§  2º  A alíquota,  reduzida  ou  majorada  nos  termos  do 
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disposto no § 1º,  será aplicada de forma progressiva sobre a 
base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota 
sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

(...)
§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o      caput, 

com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, 
será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos 
Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas 
fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de 
aposentadoria  e  de  pensões  que  supere  o  limite  máximo 
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor 
do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.

      
Art. 25. (...)
§  3º  Considera-se  nula  a  aposentadoria  que  tenha  sido 

concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de 
previdência social com contagem recíproca do Regime Geral de 
Previdência  Social  mediante o cômputo de tempo de serviço 
sem  o  recolhimento  da  respectiva  contribuição  ou  da 
correspondente  indenização  pelo  segurado  obrigatório 
responsável,  à  época  do  exercício  da  atividade,  pelo 
recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias.

      
Art. 26. (...)
§ 5º O acréscimo a que se refere o      caput      do § 2º será 

aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo 
de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do 
inciso  I  do  §  1º  do  art.  19  e  o  inciso  I  do  art.  21  e  para  as 
mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social.

      
Art. 35. Revogam-se: (...)
III - os   arts. 2º,   6º   e   6º-A da Emenda Constitucional nº 

41, de 19 de dezembro de 2003;
IV - o   art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de 

julho de 2005.
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4.   No  que  diz  respeito  às  novas  regras  sobre  contribuição 

previdenciária, a requerente alega que a progressividade das alíquotas, 
além  de  violar  o  princípio  da  vedação  ao  confisco  (art.  150,  IV,  da 
CF/1988) e a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos (art. 
37,  XV,  da  CF/1988),  é  incompatível  com  o  caráter  retributivo  desse 
tributo, uma vez que o recolhimento de valor superior de contribuição 
não se  traduzirá em majoração proporcional  do benefício.  Além disso, 
argumenta  que  a  possibilidade  de  instituição  de  contribuição 
extraordinária  sem  limite  temporal  razoável  e  sem  parâmetros  de 
alíquotas é inconstitucional, por ofensa aos princípios da razoabilidade, 
da proporcionalidade, da vedação ao confisco, da segurança jurídica e da 
confiança,  ao  direito  fundamental  à  previdência  social  e  ao  direito  à 
irredutibilidade de vencimentos. 

      
5.   Quanto aos incisos III  e IV do art.  35 da EC nº 103/2019,  que 

revogaram as regras de transição contidas nos arts. 2º, 6º, 6º-A, da EC nº 
41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005, a autora sustenta que há violação 
aos princípios da segurança jurídica, da confiança, da proporcionalidade 
e  da  razoabilidade.  Na  sua  visão,  as  regras  de  transição,  uma  vez 
vigentes,  gerariam direitos adquiridos e produziriam efeitos imediatos, 
sem  possibilidade  de  retroação,  pois  firmam  “um  pacto  inicial  de 
confiança”  que  “visa  a  garantir  o  mínimo  de  segurança  jurídica  ao 
patrimônio de direitos subjetivos do servidor”. 

      
6.  A associação afirma, ainda, que a nova regra de transição trazida 

no  art.  4º  da  EC  nº  103/2019  conflita  com  os  princípios  da 
proporcionalidade  e  da  razoabilidade.  Isso  porque,  no  prazo  de 
aproximadamente dez anos, será exigido de homens e mulheres que o 
somatório  da  idade  com  o  tempo  de  contribuição  corresponda  a  105 
(cento  e  cinco)  e  100  (cem)  pontos,  respectivamente,  o  que  seria 
“extremamente gravoso a ponto de inviabilizar o direito fundamental à 
aposentadoria do servidor público, até porque a melhora na longevidade 
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não acompanhará tão abrupto aumento”.
      
7.  Quanto ao art. 25, § 3º, da EC nº 103/2019, que considera nula a 

aposentadoria  já  concedida  pelo  regime  próprio  de  previdência  social 
com contagem recíproca de tempo de serviço prestado no regime geral 
sem  a  respectiva  contribuição  ou  correspondente  indenização  do 
segurado, argumenta terem sido desrespeitados o direito adquirido (art. 
5º, XXXVI, da CF/1988), os princípios da segurança jurídica, da confiança 
e  da  boa-fé  e  a  irredutibilidade  de  vencimentos.  Assevera  que,  para 
carreiras  jurídicas,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  tem  reconhecido  a 
legalidade do cômputo de tempo de advocacia exercido antes do ingresso 
no  serviço  público,  mesmo  sem  comprovação  de  pagamento  de 
contribuição, para aqueles que tomaram posse até a promulgação da EC 
nº 20/1998. 

      
8.  Por fim, a requerente alega a inconstitucionalidade do art. 26, § 5º, 

da EC nº 103/2019. A norma prevê critério mais favorável de cálculo da 
aposentadoria apenas para as mulheres do regime geral, concedendo-lhes 
o direito de acrescer 2% (dois por cento), a cada ano, aos proventos após 
completarem  15  (quinze)  anos  de  contribuição.  Segundo  a  autora,  há 
ofensa  ao  direito  à  igualdade,  uma  vez  que  as  mulheres  do  regime 
próprio não foram contempladas com a mesma regra, podendo somar 2% 
(dois  por  cento)  ao  valor  de  sua  aposentadoria  apenas  a  partir  de  20 
(vinte) anos de contribuição. Na sua visão, os desafios enfrentados pelas 
mulheres  do regime geral  não destoam daqueles  que recaem sobre as 
mulheres do regime próprio,  não havendo justificativa razoável para a 
discriminação realizada pela norma questionada. 

      
9.  A matéria submetida à  apreciação desta  Corte  é  de inequívoca 

relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança 
jurídica.  Assim,  estando  presentes  os  requisitos  legais,  aplico  o  rito 
abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e 
definitiva resolução da questão.
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10. Diante disso, determino as seguintes providências: (i) solicitem-

se  informações  ao  Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  República,  ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal e ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, no prazo de 10 (dez) dias; 
(ii)  em  seguida,  abra-se  vista  ao  Advogado-Geral  da  União  e, 
sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no 
prazo de 5 (cinco) dias.

      
Publique-se. Intime-se.
      

Brasília, 28 de novembro de 2019.
      

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator
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