
A análise geral da PEC 06 e do PL 1645 

que tratam da “Reforma da Previdência”   

 

Não é a “nova previdência”  

da propaganda enganosa do governo Bolsonaro,  

é a “destruição da previdência social” e o 

empobrecimento da vida dos/as trabalhadores/as! 

 

É a festa dos bancos com o seu dinheiro trabalhador/a.  

É o seu empobrecimento e tristeza com muitos anos a mais  

de trabalho, com menos aposentadoria e proteção social. 

Não chore depois, conheça a farsa e lute agora. 

Juntos vamos derrotar essa PEC maldita  

e defender nossos direitos e nossa vida digna. 

 

 



Siglas/abreviações 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

Emenda Constitucional (EC) 

Constituição Federal (CF) 

Lei Complementar (LC) 

Regime de Capitalização (RC) 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS)  

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

 

Para uma PEC ser aprovada precisa de 

3/5 do total de parlamentares do 

Congresso Nacional: 

308 deputados/as (de 513) e  

54 senadores/as (de 81). 

 



A PREVIDÊNCIA SOCIAL HOJE 

Está na Constituição Federal: 

- Regime Geral de Previdência Social - Art. 201 

- Regimes Próprios de Previdência Social (dos 

Servidores Públicos) – Art. 40 

- Regime dos Militares - Art. 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O RGPS está estabelecido no Art. 201 da CF, faz 
parte da Seguridade Social do povo brasileiro.  

Seguridade 
Social (Art. 194 
CF) 

Impostos e Contribuições Sociais  
(Art. 195 CF) 

- Saúde 
-Assistência 
Social 
- Previdência 
Social 

- Contribuição previdenciária sobre 
a folha salarial (patronal e dos 
trabalhadores). 
- FUNRURAL 
- COFINS; PIS/PASEP (faturamento), 
 - CSLL (lucro); loterias;  
 - imposto de importação 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGRAS ATUAIS DO RGPS (INSS): 

Aposentadoria: do salário mínimo ao teto do RGPS (R$ 5.839,45) 

Tempo de 
Contribuição 

Fator  

Previdenciário  

Fator 
96/86/ 

81 

Tempo de Contribuição 

em atividade  especial 

35 anos (H),  
30 anos (M),  
30 Prof°  
25 Profª. 
20/25/30 PD 

% da média 
salarial 
dependendo da 
idade e tempo de 
contribuição 

100% da 
média 
salarial  

15 anos 

20 anos 

25 anos  

100% da média 

Aposentadoria por idade, mulheres 60 anos, homem 65 anos, mínimo 

de 15 anos de contribuição e valor da aposentadoria proporcional 70% 

da média salarial mais 1% ao ano de contribuição. 

Agricultura familiar: agricultor 60 anos, agricultora 55 anos, 15 anos 

de nota, aposentadoria de 1(um) salário mínimo. 

Licença Maternidade, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença 

com 100% da média salarial  

Auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda 

no valor de 100% do salário contribuição (até R$ 1.319,18). 

Pensão por Morte: 100% da média salarial ou aposentadoria até o teto 

de R$ 5.839,45. (cônjuge: temporária; vitalícia se maior de 44 anos). 



O RPPS dos Servidores Públicos está 

estabelecido no Art. 40 da CF e não faz parte da 

Seguridade Social. 

 

É um regime previdenciário próprio dos 

servidores efetivos de um ente federativo, de 

caráter contributivo, com unidade gestora 

própria e fundamentado no equilíbrio atuarial 

(ativos e passivos).  

 

 

 

 

 

 

 



O RPPS dos Servidores Públicos criado no Art. 40 da CF de 

1988 já passou por diversas mudanças de aproximação 

dos direitos previdenciários aos do RGPS e de 

autofinanciamento, com unidade gestora do ente 

federativo e busca do equilíbrio financeiro e atuarial 

Item Aposen 
tadoria 

Valor  da 
aposenta doria 

Valor da 
Pensão 

Unidade gestora 
e cálculo atuarial 

Servidores  
segurados 

CF 
1988 

35, 30, 30, 
25 anos de 
Contri-
buição 

integral e  
paridade com 
os ativos 

integral Sem exigência  Todos, 
inclusive 
comissio-
nados 

EC 20 
1998 

Criou idade 
mínima:  60, 
55 e 50 anos 

Integral ou até o teto do 
RGPS se instituir  Regime 
Complementar. 

Equilíbrio 
financeiro  e 
atuarial 

Só efetivos 

EC 41 
2003 

 100% da média 
salarial até o 
teto do RGPS e  
Regime 
Complementar. 

Integral 
até o teto 
e + 70% 
acima do 
teto. 

Exigiu a Unidade 
Gestora em cada 
RPPS 

 

EC 47 
2005 

Redutor de 1 ano de idade para cada 1 ano que sobra de contribuição. 

Lei do 
Teto  

2012 

Lei 12.618/2012. Regulamentou o teto ao Servidores da União. Até o teto 
do RGPS a média salarial, acima do teto, regime complementar público, 
contribuição definida, 1/1 União/Servidor até 8,5% salário. 

OBSERVAÇÂO: o Servidor é enquadrado conforme a lei da época do ingresso pelo 
Concurso Público. 
 

 

 



RPPS dos Servidores Públicos hoje 

Requisitos e valor da aposentadoria  
 
Valor da 
Pensão 

Tempo 
de Contri 
buição 
(anos) 

Idade 
mínima 
(anos)  

ingresso 
até 2003 

ingresso 
depois 
2003 

ingresso depois 
de 2012 (União, 
Estados e 
Municípios que 
instituíram o 
regime 
complementar 

35 - H  
30 - M  
30 -Prof. 
25 Profª 

60 (H),  
55 (M), 
55 
Prof. 
50 
Profª 

Integral 
e 
paridade 
com os 
ativos 

100% 
da 
média 
salarial 

100% da média 
salarial até o teto 
RGPS e regime 
complementar 
contribuição 
definida 1/1 
(8,5% Servidor 
/União)  

Salário ou 
aposentado
ria até o 
teto do 
RGPS e + 
70% do 
valor acima 

 

 

 

 

 

 



Regime dos Militares (Art. 142) 

Aposentadoria:  30 anos de contribuição  

*contribuição de ativos e inativos para a pensão militar: 7,5% 

sobre o salário. 

Promoção no ato da inatividade (reserva/reforma) 

Inativos com remuneração integral e paridade com os ativos 

Pagamento dos inativos pelo Tesouro Nacional 

Pensão: salário ou aposentadoria integral e paridade com os 

ativos 

Pagamento das pensões com  as  receitas das contribuições dos 

ativos e inativos, e, pelo Tesouro Nacional no que faltar.  

*Filhas Solteiras:  

A Lei 3.765 de 1960: Art. 7°, II, garantia pensão vitalícia para as filhas (II 

- aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo 

masculino, que não sejam interditos ou inválidos); revogada em 

2001. 

  

MP 2.215-10 de 2001: Art. 7, d):  filhos ou enteados até vinte e um 

anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes 

universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. 



ANÁLISE GERAL PEC 06 2019 

1. O governo Bolsonaro apresentou uma PEC com 40 páginas de 

texto constitucional para tirar da CF e rebaixar para LC os 

sistemas, os deveres e os direitos previdenciários. Será mais 

fácil para o governo mudar as regras quando quiser (reduz a 

segurança jurídica aos trabalhadores/as). 

 

2. A PEC 06 2019 acaba com a previdência social baseada na 

repartição solidária entre as gerações e as classes sociais em 

que os impostos e contribuições sociais pagam os benefícios 

previdenciários de todos/as (licença maternidade, auxílio 

doença, aposentadoria, pensão, abono salarial ...). Cria a 

“especulação previdenciária” com o regime de capitalização 

(RC) – cada um dependerá exclusivamente de sua conta 

bancária (é lucro para os bancos e risco de pobreza e miséria 

para os/as trabalhadores/as). 

 

 



3. A PEC 06 2019 acaba com o conceito de seguridade social 

separando saúde, previdência e assistência social. Agora é a 

previdência que vira mercadoria, logo será também a saúde. A 

assistência social será impotente para conter a miséria 

crescente. 

 

4. Na capitalização cada trabalhador/a terá sua conta bancária 

individual e os benefícios previdenciários dependerá do 

dinheiro que conseguir descontar do seu salário, sem a 

contribuição da empresa e do Estado (dos impostos e 

contribuições sociais).  No Chile, depois de 40 anos de 

existência, a maioria dos aposentados no regime de 

capitalização ganham menos de um salário mínimo.  

 

4.1 O Regime de Capitalização coloca em risco os benefícios de 

licença maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por 

invalidez, de pessoa com deficiência e de atividade especial. 

Como capitalizar em pouco tempo de contribuição? 



5. O RC (que será regulamentada por LC) não será uma 

coisa para um futuro distante, para os jovens que ainda 

não estão trabalhando; será uma imposição sobre os 

trabalhadores/as desde já: para os novos servidores 

públicos e os trabalhadores em geral - o governo 

pretende criar a carteira de trabalho verde e amarela 

(sem direitos e encargos trabalhistas); com ela, os 

empregadores só contratarão trabalhadores com o RC. 

Quem mudar de emprego terá que mudar de previdência. 

Pela PEC, só os militares ficarão de fora do RC. Por que 

será? 

 
 
 
 
 
 
 



6. Com o RC, o RGPS e os RPPS passarão por grandes 

crises pela falta de novos contribuintes, desequilibrando 

a quantidade de aposentados e pensionistas em relação 

ao número de trabalhadores em atividade, dificultando o 

pagamento dos aposentados e pensionistas. 

 

7. A PEC 06 2019 acaba com o reajuste anual e a 

manutenção do valor real das aposentadorias e pensões. 

Os atuais aposentados/as e pensionistas do RGPS e dos 

RPPS sofrerão com a perda do valor real das 

aposentadorias e pensões (§4°, Art. 201 da CF). 

 

 

 

 

 

 



8. A PEC 06 2019 praticamente acaba com as 

aposentadorias em atividade especial (insalubre) e 

aposentadoria por tempo de contribuição. 

 

8.1 Só será mantida a aposentadoria por tempo de 

contribuição para pessoa com deficiência (leve 35 anos, 

moderada 25 anos e grave 20 anos), com 100% da média 

salarial. 

 

8.2 A aposentadoria em atividade especial dependerá de 

idade mínima: 55 anos de idade para tempo de exposição 

de 15 anos, 58 anos para tempo de exposição de 20 anos 

e 60 anos para tempo de exposição de 25 anos. 

 

 

 

 



9. A PEC 06 2019 estabelece idade mínima e torna mais 
difícil a aposentadoria aos trabalhadores/as:  policiais da 
Polícia Civil (PC), da Polícia Federal (PF), da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Ferroviária Federal, 
da Polícia da Câmara Federal (PCF) e da Polícia do Senado 
Federal (PSF) e os agentes penitenciários (AP) (55 anos); 
atividades especiais (AE) (em anos: 15 AE/55 de idade; 20 
AE/58 de idade; 25 AE/60 de idade); professores/as (60 
anos); agricultores/as familiares (60 anos), mulheres (62 
anos); homens (65 anos).  
Idade 

mínima em 

anos 

PC, PF, 

PRF, 

PFF,AP 

Atividade 

Especial 

Profes-

sora 

Profes-

sor 

Traba 

lhadora 

Traba 

lhador 

RGPS - - -- -- -- -- 

RPPS - - 50 55 55 60 

PEC 06 

2019 

55 55/58/60 60 60 62 65 

 
Observação: pela PEC 06 2019, os policiais militares e os 
bombeiros militares passam a integrar as regras de 
inatividade e pensões dos militares das Forças Armadas. 
 



9.1 A PEC 06 2019 aumentará a idade mínima a cada 4 

anos a partir de 2024.  Previsão de idade mínima de 69 

anos em 2060 (§4º do art. 201 da CF). 

 

9.2 A PEC 06 2019 aumenta de 55 para 60 anos a idade da 

aposentadoria da agricultora familiar e cria um valor 

mínimo anual do FUNRURAL sobre a comercialização do 

produtor rural em regime de economia familiar (Art. 195, 

§8°, §8a).  Se o grupo familiar não somar R$ 600,00/ano 

de FUNRURAL (R$ 40.000,00 de venda) terá que pagar o 

complemento ou o tempo não será contado (Art. 35 PEC). 

 

 

 

 

 

 



10. Pela PEC 06 2019 a regra geral de cálculo do valor das 

aposentadorias, inclusive na transição, será um percentual da 

média salarial proporcional aos anos de contribuição. Eleva de 

15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição (combinada 

com a idade mínima) para requerer a aposentadoria.  O valor da 

aposentadoria inicia com 20 anos de contribuição e 60% da 

média salarial e acrescenta 2% a cada ano a mais de 

contribuição. Só com 40 anos de contribuição para alcançar 

100% da média salarial.  

Tempo de Contribuição 20 
anos 

25 
anos 

30 
anos 

35 
anos 

40 
anos 

Média salarial na 
aposentadoria 

60% 70% 80% 90% 100% 

 

10.1 Só a aposentadoria por incapacidade permanente de 

acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do 

trabalho, e, a aposentadoria por tempo de contribuição da 

pessoa com deficiência terão 100% da média salarial sem 

considerar o tempo de contribuição.  

 



10.2 Hoje no RGPS a média salarial considera as 80% das 

melhores contribuições mensais e descarta as 20% piores. A 

PEC 06 2019 considera todas as contribuições mensais ao 

longo da carreira (exemplo): 

Período Meses 

de 

contri-

buição 

Salário/contribuição Média 

salarial 

aposenta-

doria 

80% dos 
melhores  

20% dos 
piores 

07/1994 a 
03/2019 

297 238 59  

Atual  R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 
PEC 06 2019  R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.800,00 

 

 

 

 

 

 

 



10.3 Essa combinação dos itens 10 e 10.2 produz dois 

movimentos de redução do valor das aposentadorias:  um 

no calcular a média salarial e um segundo movimento ao 

condicionar o percentual da média salarial aos anos de 

contribuição.  

 

10.4 Pela PEC 06 2019, o servidor público que ingressou 

no cargo até 2003, para manter o direito da integralidade 

e paridade salarial terá que trabalhar até os 65 anos o 

servidor, 62 anos a servidora e 60 anos os/as 

professores/as.  

 

10.5 Só os militares continuarão com a integralidade da 

última remuneração na inatividade e pensão, 

independente do ano que ingressou ou vai ingressar, 

tendo como único teto, o teto salarial do serviço público, 

hoje de R$ 39.000,00. 



11. Pela PEC 06 2019, a pensão por morte será de 50% da 

média salarial e mais 10% por dependente, até 100% da 

média salarial se tiver 5 dependentes. 

Número de 

dependentes 

1 2 3 4 5 

Média salarial na 

pensão 

60% 70% 80% 90% 100% 

 

12. A PEC 06 2019 impede o acúmulo integral (exceto dos 

cargos permitidos pela CF) de aposentadoria, pensão e 

vencimento de cargo público, ou de aposentadoria e 

pensão, limitando a 100% do benefício mais vantajoso e 

parte da remuneração do outro benefício, limitado a 80% 

do 1º salário mínimo, 60% do segundo salário mínimo, 

40% do terceiro salário mínimo e 20% do quarto salário 

mínimo. 

 

 



13. A PEC 06 2019 cria faixas com diferentes percentuais 

de contribuição previdenciária sobre o salário.  

RGPS RPPS 
 
Faixa Salarial 

% na 
faixa 
salarial 

 
Faixa Salarial 

% na 
faixa 

salarial 
até um salário 
mínimo  

7,5% até um salário 
mínimo  

7,5% 

de R$ 998,00 até 
R$ 2.000,00  

9% de R$ 998,00 até 
R$ 2.000,00 

9% 

de R$ 2.000,00 
até R$ 3.000,00 

12% de R$ 2.000,00 até 
R$ 3.000,00 

12% 

de R$ 3.000,01 
até R$ 5.839,45  

14% de R$ 3.000,01 até 
R$ 5.839,45  

14% 

  de R$ 5.839,46 até 
R$ 10.000,00  

14,5% 

  de R$ 10.000,01até 
R$ 20.000,00  

16,5% 

  de R$ 20.000,01 
até R$ 39.000,00  

19% 

  acima de R$ 
39.000,01  

22% 

 



14. A PEC 06 2019 faz um verdadeiro assalto no Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) dos idosos mais pobres 

dos 65 aos 70 anos será reduzido a R$ 400,00, mantendo 

o salário-mínimo (R$ 998,00) só depois dos 70 anos. 

 

15. A PEC 06 2019 também faz um assalto no abono 

salarial que será limitado para quem ganha até 1 salário 

mínimo (hoje é para quem ganha até 2 salários mínimos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. A PEC 06 2019 cria a contribuição ordinária e 

extraordinária dos Servidores Públicos (ativos, 

aposentados e pensionistas). Além da contribuição 

ordinária (11% Servidor e 22% Prefeitura), para o 

equilíbrio atuarial dos RPPS, os Municípios, os Estados e a 

União, poderão criar uma “Contribuição Extraordinária”.  

Exemplo do SIMPREVI (Chapecó), conforme a LC 355/2009; 

LC 575/2016; LC 603/2017 e cálculo atuarial 2016, está em: 

Contribuição dos Servidores/as: 11% 

Contribuição patronal da Prefeitura: 22% 

“Adicional Déficit Atuarial” (Prefeitura): 3,40% 

“Adicional Déficit Atuarial”: 4,20% (2020);  5,00% (2021); 

5,80% (2022); 6,60% (2023); 7,40%(2024); 8,20% (2025) 

9,00%(2026); 9,80%(2027); 17,89% (2028 até 2042).  

Esse Adicional de Déficit Atuarial poderá ser transformado 

em “Contribuição Extraordinária” e ser pago pelos 

Servidores ou Prefeitura e Servidores/as? É muito provável 

que é justamente essa a intenção. 

 



17. A transição entre as regras atuais e as novas regras da 

PEC 06 2019 é uma tortura! Na verdade a transição é uma 

farsa. O trabalhador/a correrá atrás da idade mínima e do 

tempo de contribuição e terá um dilema para decidir: 

trabalha até 60, 62, 65 anos ou perde até 40% da média 

salarial na aposentadoria? O valor de todas as 

aposentadorias da transição serão pela média salarial 

proporcional aos anos de contribuição (60% para 20 anos 

e mais 2% ao ano de contribuição além dos 20 anos). 

Praticamente acaba com as aposentadorias especiais 

(atividades insalubres) ao criar a idade mínima ou os 

pontos que considera a idade e a média salarial 

proporcional ao tempo de contribuição. 

 

 

 

 



17.1 A transição da PEC 06 2019, para os servidores públicos 

(RPPS), mantém o tempo mínimo de contribuição (35 

servidor, 30 servidora, 30 professor, 25 professora), serviço 

público (20 anos) e cargo (5 anos), aumenta a idade mínima 

para 51 anos (professora e atividades especiais), 56 anos 

(professor), 56 anos (trabalhadora) e 61 anos (trabalhador), 

em 2022 aumenta mais 1 ano na idade mínima e adota o 

sistema de pontos do RGPS a partir da aprovação (2019), 96 

pontos o servidor, 86 pontos a servidora, 86 pontos o 

professor e 81 pontos a professora, a partir de 2020  

aumenta 1 ponto ao ano até alcançar 105 pontos o servidor, 

100 pontos a servidora, 100 pontos o professor e 95 pontos a 

professora. Os servidores em atividade especial (insalubre 

por exemplo) começa com 86 pontos e a partir de 2020 

aumenta 1 ponto por ano até alcançar 99 pontos.  

 



17.2 A transição da PEC 06 2019 (Art. 18), para os 

trabalhadores/as do RGPS , mantém o critério de tempo 

mínimo de contribuição (35 anos o trabalhador, 30 anos a 

trabalhadora,  30 anos o professor e 25 anos a 

professora) e o sistema de pontos, a partir da aprovação 

(2019), 96 pontos o trabalhador, 86 pontos a 

trabalhadora, 86 pontos o professor e 81 pontos a 

professora, a partir de 2020  aumenta 1 ponto ao ano até 

alcançar 105 pontos o trabalhador, 100 pontos a 

trabalhadora, 100 pontos o professor e 95 pontos a 

professora.  

 

 

 

 

 



17.3 Uma segunda transição da PEC 06 2019 (Art. 19) para 

os trabalhadores/as do RGPS, mantém o critério de 

tempo mínimo de contribuição (35 anos o trabalhador, 30 

anos a trabalhadora, 30 anos o professor e 25 anos a 

professora) e cria a idade mínima de (61 anos o 

trabalhador, 56 anos a trabalhadora, 56 anos o professor 

e 51 anos a professora) e a partir de 2020  aumenta a 

idade mínima em 6 meses a cada ano, até alcançar a 

idade mínima de 65 anos o trabalhador, 62 anos a 

trabalhadora e 60 anos o/a professor/a. 

 

 

 

 

 

 

 



17.4 A transição da PEC 06 2019 (Art. 219) 

às atividades especiais considera três  critérios: tempo de 

exposição, idade mínima e pontos mínimos.  As 

atividades de 15 anos, a partir de 2020 aumentará 6 

meses ao ano até chegar a 26 anos; a idade mínima inicia 

com 51 anos até chegar a 62 anos; e inicia com 66 pontos, 

aumenta 1 ponto ao ano até chegar a 88 pontos. As 

atividades de 20 anos, a partir de 2020 aumentará 6 

meses ao ano até chegar a 28,5 anos; a idade mínima 

inicia com 56 anos até chegar a 64,5 anos; e inicia com 76 

pontos, aumenta 1 ponto ao ano até chegar a 93 pontos. 

As atividades de 25 anos, a partir de 2020 aumentará 6 

meses ao ano até chegar a 32 anos; a idade mínima inicia 

com 60 anos até chegar a 67 anos; e inicia com 75 pontos, 

aumenta 1 ponto ao ano até chegar a 99 pontos. 

 



17.5 Para uma projeção facilitada das regras atuais no 

RGPS e RPPS e as regras de transição da PEC 06 2019, a 

CUT disponibiliza em seu site (www.cut.org.br) o 

“APOSENTÔMETRO” elaborado pelo DIEESE, também 

pode ser acessado em <http://aposentometro.org.br/>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cut.org.br/
http://aposentometro.org.br/


18. Paralelo a PEC 06 2019 que acaba com a seguridade 

social dos trabalhadores/as, o PL 1645 2019 dos Militares 

das Forças Armadas, reestrutura a carreira com ganho 

salarial (principalmente para os altos escalões) e fortalece 

a seguridade social dos militares com o nome de 

“proteção social”, incluindo previdência e saúde. 

 

PL 1645 2019 dos Militares 
Carreira cria o adicional de disponibilidade 

aumenta o adicional de titulação 

 

 



 



PL 1645 2019 dos Militares 

“proteção social”, incluindo previdência e saúde. 

Item Hoje  PL 1645 2019 

Inatividade 30 anos de 
contribuição 

35 anos de contribuição 

Transição  Pedágio de 17% do tempo que 
falta para 30 anos 

Abono de 
inatividade 

4 soldos 
(salários) 

Um soldo a cada ano de serviço 

Remuneração da 
inatividade e 
pensão 

Integral e 
paritária 

Integral e paritária 

Pagamento de 
inativos 

Tesouro 
Nacional 

Tesouro Nacional 

Pagamento das 
pensões 

Contribuições 
e Tesouro 
Nacional 

Contribuições e Tesouro Nacional 

Contribuição ativos 
e inativos para a 
pensão militar  

7,5% 7,5% em 2019; 8,5% em 2020; 
9,5% em 2021  
e 10,5% a partir de 2022 

Contribuição 
pensionistas para a 
pensão militar  

0% 7,5% em 2019; 8,5% em 2020; 
9,5% em 2021  
e 10,5% a partir de 2022 

Contribuição ativos 
e inativos para a 
saúde  

3,5% 3,5% 

Contribuição 
pensionistas para a 
saúde  

3,5% 3,5% 

 



19. Se com a PEC 06 2019 o governo pretende economizar 

R$ 200 bilhões por ano e R$ 4,5 trilhões em 20 anos, com 

os militares a economia não passará de R$ 1 bilhão ao 

ano. 

 

Fonte: PL 1645 2019 

 

 

 

 

 

 



20. Os argumentos da propaganda do 

governo Bolsonaro da necessidade da 

reforma da previdência são falsos: 

 

A) Que a reforma unifica a Previdência Social de todos os 

brasileiros/as. É mentira; é falso. Hoje tem três regimes:  

o geral (RGPS),  dos servidores públicos (RPPS) e dos 

militares. A reforma cria um quarto, o regime de 

capitalização (RC), diferenciando ainda mais os 

brasileiros/as.  

 

 

 

 

 

 



B) Que a Previdência Social quebrou. É mentira. É falso. 

Não falta dinheiro para pagar as aposentadorias e 

pensões do RGPS (INSS) porque a seguridade social tem 

receitas garantidas na CF. Entre as receitas e as despesas 

da Seguridade Social, no período de 2005 a 2016, depois 

de pagar todas as despesas de saúde, da assistência e da 

previdência social (do Regime Geral – INSS), a União teve 

uma sobra de R$ 546 bilhões que foram usados em outras 

áreas do governo ou para o pagamento da dívida pública. 

Desde 1988, a seguridade social que abrange saúde, 

assistência e previdência social tem superávit financeiro 

porque a CF vinculou financiamento. Prova disso é que 

desde 1994 a Desvinculação das Receitas da União (DRU) 

desvincula 20% da receita da seguridade social. Em 2016 

o governo ampliou a DRU para 30%. 

 

 

 

 



C) Que a reforma combate os privilégios. É mentira. É 

falso. 

C.1) A prova que a PEC 06 2019 é uma grande farsa que 
ataca os trabalhadores/as e não os privilégios, são os 
números do governo na mensagem enviada aos 
deputados: da economia estimada em 20 anos, do total 
de R$ 4,5 trilhões (proporcional a 64,7% do PIB de 2018 
ou uma média de 3,2% do PIB ao ano ao longo dos 20 
anos),  R$ 3,4 trilhões (75,4% do total) virá do RGPS, R$ 
651 bilhões (14,4% do total) virá do abono salarial 
limitado ao salário mínimo e apenas R$ 458,7 bilhões 
(10,2% do total) virá do RPPS da União (civis). A proposta 
dos militares aumenta as despesas em R$ 86 bilhões nos 
próximos 10 anos. 
 

 

 

 

 

 

 



C2) Que o déficit dos RPPS vai quebrar a União, os Estados e os 

Municípios e a PEC vai salvar. Não é bem assim. 

Ente federativo Resultado em 2015 % do PIB 

Municípios  Superávit  R$ 6,7 bilhões 0,11% 
Estados/DF Déficit R$ 60,9 bilhões  1,01% 
União - civis Déficit R$ 40,0 bilhões 0,67% 

União - militares Déficit R$ 32,5 bilhões 0,54% 
Total Estados/União Déficit R$ 133,4 bilhões 2,22% 
Fonte: MTPS (2015, p. 92). 

 

C2.1) Boa parte desse déficit é decorrente dos supersalários dos 

marajás dos altos escalões do Ministério Público, do Judiciário, 

do Executivo, do Legislativo, dos Militares e dos Políticos. Para 

esses marajás o governo Temer/Bolsonaro deu 16% de aumento 

e o salário mensal foi para R$ 39.000,00. A PEC 06 2019 não 

mexe nesses supersalários. 

 

C2.2 O Tesouro Nacional continuará com o pagamento dos 

militares inativos e corresponsável pelas pensões militares. 

 



C2.3) Os RPPS já passaram por mudanças que gradualmente 

estão enfrentando o problema do equilíbrio financeiro e 

atuarial. Depois da EC 20/1998, 41/2003 e a Lei 12.618/2012, a 

previdência dos servidores públicos (os RPPS) já é muito 

semelhante ao RGPS. Aos servidores que ingressaram a partir 

de 2003 a aposentadoria é pela média salarial.  Aos servidores 

que ingressaram a partir de 2012 a aposentadoria é pela média 

salarial até o teto do RGPS e acima do teto é o regime 

complementar com planos de contribuição definida, sem custos 

de aposentadoria para o ente federativo, apenas de 

contribuição patronal de até 1/1 ( Lei 12.618/2012, definiu até 

8,5% do salário). Muitos dos RPPS elevaram a contribuição dos 

servidores para 14%. Cada RPPS está buscando o seu equilíbrio 

financeiro e atuarial.  

d) Que as pessoas se aposentam muito jovens: não é bem 

assim. Os RPPS dos servidores públicos já tem idade mínima 

(60/55/50) e com o fator 85/95 (Lei 13.183/2015) e a 

possibilidade de fugir do fator previdenciário que reduz a 

aposentadoria, os trabalhadores do RGPS  preferem alcançar os 

pontos (hoje 96/86/81) e 100% da média salarial, fato que 

ninguém consegue com baixa idade. O fim da aposentadoria por 

tempo de contribuição e a elevação brusca da idade mínima 

produzirá mais problemas do que soluções para as pessoas, a 

economia e ao país.  



SÍNTESE DA ANÁLISE GERAL  

A “nova previdência” da PEC 06 2019, se aprovada,  

provocará 5 grandes e nefastas consequências: 

 

a) aumento do tempo de trabalho (trabalhador/a de atividades 

especiais em 15 anos, professora em 10 anos, trabalhadora 

assalariada em 7 anos, agricultora familiar em 5 anos, professor 

em 5 anos, trabalhador assalariado em 5 anos). 

 

b) redução do valor das aposentadorias e pensões em até 40% 

da média salarial; 

 

c) especulação financeira dos bancos e fundos de investimento 

sobre o dinheiro das contas individuais e miserabilidade das 

aposentadorias da maioria dos trabalhadores/as que ganham 

até o teto do RGPS e seriam submetidos ao regime de 

capitalização. 



d) Destruição da seguridade social, enfraquecimento e crise 

permanente do RGPS e dos RPPS com a redução de novos 

contribuintes. 

 

e) Aumento do desemprego dos mais velhos e dos mais jovens e 

redução do movimento econômico dos Municípios. A elevação 

da idade mínima e o adiamento em torno de 10 anos da 

aposentadoria da atual geração aumentará o desemprego, 

especialmente dos mais velhos (que terão dificuldades de 

manter-se no mercado de trabalho depois dos 50 anos) e dos 

mais jovens (porque as vagas de trabalho que seriam abertas 

com a aposentadoria permanecerão ocupadas em mais dez 

anos). Com a redução drástica de novas aposentadorias nos 

primeiros 10 anos após a reforma, o número de aposentados 

será reduzido. Isso provocará uma redução da massa salarial e 

do consumo, por sua vez, gerando mais desemprego e redução 

do movimento econômico, afetando ainda mais os Municípios 

mais afastados das capitais e dos centros econômicos. 



Não é reforma, é destruição, é assalto!  

Vamos lutar em nossa legítima defesa!  

Vamos mobilizar, lutar e derrotar essa reforma, 

para mantermos nossos direitos, nossa 

aposentadoria e nossa Previdência Social.  

  

A VIDA DO POVO ACIMA DO LUCRO DOS 

BANCOS E DA ESPECULAÇÃO FINANCEIRA! 

 

 

 

 

 

 

 



Alterações na Previdência Social - PEC 06 2019 

1.  Inclui a inatividade e pensões dos policiais militares e os bombeiros nas competências 

da União (Art. 22, XXI) 

2. Inclui a aposentadoria de função pública do RGPS com a aposentadoria do RPPS ao 

impedimento de acúmulo de remuneração de cargo, emprego ou função pública, 

ressalvados os casos acumuláveis, os cargos eletivos e os cargos comissionados (Art. 37, 

§10). 

3. Limita até a escolaridade exigida para o cargo de reaproveitamento de servidor 

readaptado e ao salário de origem (Art. 37, §13). 

4.  O servidor efetivo em caso de agente político ficará vinculado ao seu RPPS de origem 

(Art. 38, V). 

5.  Define que os servidores públicos serão segurados dos regimes dos artigos 40, 201, 202, 

vedada o pagamento direto do Tesouro (Art. 39, §9°).  

6. Tira da Constituição Federal e remete para lei complementar os sistemas, os deveres e 

direitos previdenciários, sendo: 

6.1 Aos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações públicas, é 

assegurado regime próprio de previdência social de caráter contributivo e solidário, por 

meio de contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores públicos ativos, dos 

aposentados e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo, nos § 1º, § 1º-A, § 1º-C e § 1º-D do art. 149 

e no art. 249. (“Art. 40) 

6.2 Lei complementar definirá os sistemas, os deveres e direitos previdenciários ( Art. 40, 

§1°, §2°)  

6.3 A idade mínima será ajustada quando houver aumento de sobrevida da população na 

forma do Regime Geral de Previdência  (Art. 40,  §3)  

6.4 Lei Complementar definirá aposentadoria compulsória (STF?) 



6.5 Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo (Art, 201, 

§2°), nem superiores ao limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (Art. 40,  

§4°). 

6.6 Pensão conforme o Regime Geral de Previdência Social (Art. 40, §5°). 

6.7 A União, Estados, DF e Municípios instituirão para o regime próprio o sistema 

obrigatório de capitalização individual que trata o Art. 201-A, na forma da Lei 

Complementar (Art. 40 §6°). 

6.8 O Equilíbrio atuarial deverá ser comprovado em valores atuais das estimativas (Art. 40 

§7°); 

6.9 Abono de permanência até o valor da contribuição, até a aposentadoria compulsória. 

(Art. 40 §8°); 

6.10 Contagem recíproca do tempo de contribuição dos diferentes regimes e compensação 

das contribuições (Art. 40 §9°) 

6.11 Agente público em cargo de comissão, temporário, emprego público e agente político 

vinculados ao Regime Geral de Previdência (Art. 40, §13) 

6.12 A União, os Estados e Municípios instituirão Regime Complementar para quem ganha 

mais que o limite máximo do RGPS (Art. 40, §13) 

6.13 O Regime Complementar (Art. 202) poderá ser do ente federativo, de outro ente ou 

de entidade aberta de previdência complementar. (Art. 40, §13) 

6.14 Lei para os regimes próprios de cada ente federativo, obedecida a lei complementar 

do §1° (Art. 40, §17). 

7.  Lei do respectivo ente federativo poderá estabelecer regras para o militar transferido 
para a reserva exercer atividades civis em qualquer órgão do respectivo ente federativo 
por meio de adicional (Art. 42, §3°)  
 

8. Exclui da competência dos juízes federais julgar as causas de acidentes de trabalho (Art. 

109, I) 



9. Autoriza a criação de contribuição previdência ordinária (Art. 40) e extraordinária aos 

Servidores Públicos  dos aposentados e pensionistas (Art. 149, §1°) 

9.1 A contribuição previdência ordinária (Art. 40) aos Servidores Públicos e dos 

aposentados e pensionistas (da remuneração acima do teto do RGPS) será fixada em lei 

complementar para a União e os Estados e Municípios poderão ter contribuição menor se 

tiver equilíbrio atuarial, mas não inferior ao RGPS (ART. 149, §1°, §1A, §1B, §2C, §1D) 

9.2  Para equilibrar os RPPS, poderá ser criada contribuição previdência  extraordinária aos 

Servidores Públicos, aposentados e pensionistas,  sem limites. (ART. 149, §1°, §1B, §2C, 

§1D) 

10. Cria a possibilidade de vincular receita de impostos à dívidas com o RPPS (Art. 167, §4°, 

II).  

11. Cria a segregação contábil do orçamento da seguridade social nas ações de saúde, 

previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social 

(Art. 194, parágrafo único). 

12. Amarra para além, da folha de salários (demais rendimentos do trabalho pagos, 

devidos ou creditados)  qualquer título e de qualquer natureza, à pessoa física que lhe 

preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a contribuição previdenciária da 

empresas (Art. 195, I, a). 

13. Alíquotas diferenciadas de Contribuição previdenciária (Art. 195,II) 

14 . Engessa os benefícios da seguridade social (por ato administrativo, lei ou decisão 

judicial) a correspondente fonte de custeio total (Art. 195, §5°). 

15. Cria um valor mínimo anual para o valor resultante da aplicação de alíquota sobre o 
resultado da comercialização da produção rural do produtor rural, na condição de 
proprietário ou possuidor, o extrativista e o pescador artesanal em regime de economia 
familiar (Art. 195, §8°, §8a).  Se o grupo familiar não somar R$ 600,00/ano de alíquota, terá 
que pagar o complemento ou o tempo não será contado (Art. 35 PEC). 
 
 16. Veda o tratamento favorecido para contribuintes, por meio da concessão de isenção, 
da redução de alíquota ou de base de cálculo da contribuição previdenciária da folha 
salarial das empresas (Art. 195, §11-A). 



 
17 Cria a contribuição mínima (sobre um salário mínimo) para contar como mês de 
contribuição (Art. 195, §14). 
 
18. Repassa para Lei Complementar a regulamentação do RGPS de caráter contributivo e 
filiação obrigatória (Art. 201, §1°, §7°).. 
 
19. Restringe salário-família e auxílio-reclusão para quem ganha até um salário mínimo 
(Art. 201, IV); 
 
 
20.   Acaba o reajuste anual e o valor real da aposentadoria. No §4º do art. 201 da CF, no 
lugar do reajuste anual para manter o valor real da aposentadoria, entra o aumento da 
idade mínima a cada 4 anos (69 anos em 2060). Lei complementar estabelecerá os critérios 
pelos quais a idade mínima será majorada quando houver aumento na expectativa de 
sobrevida da população brasileira (Art. 201, § 4º). 
   
21.  Art. 201-A. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal instituirá novo 
regime de previdência social, organizado com base em sistema de capitalização, na 
modalidade de contribuição definida, de caráter obrigatório para quem aderir, com a 
previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de constituição de reserva individual 
para o pagamento do benefício, admitida capitalização nocional, vedada qualquer forma 
de uso compulsório dos recursos por parte de ente federativo. (Art. 201 – A) 
 
22. Eleva para 70 anos o direito ao Benefício de Prestação Continuada ao idoso carente 
(até ¼ do salário mínimode renda per capita) (Art. 2003 VI) 
 
23. Mantém um salário mínimo o Benefício de Prestação Continuada ao deficiente carente 
(até ¼ do salário mínimode renda per capita) Art, 203 V). 
 
24. Restringe para renda de até um salário mínimo o pagamento do abono anual do PIS 
(Art. 239, §3°)..  
 
25. A União instituirá sistema integrado de dados relativos aos regimes de previdência (Art. 
251). 
 

26. Aposentado em trabalho não terá FGTS, nem multa de demissão (Art. 10, §4° ADCT). 



27. O regime de capitalização (que tratam o art. 201-A e o § 6º do art. 40) será 
implementado alternativamente ao Regime Geral de Previdência Social e aos regimes 
próprios de previdência social, sob escolha do trabalhador (Art. 115 ADCT). 
 
28. Lei Complementar (que trata o §1° do Art. 201-A) definirá contribuintes obrigatórios do 
regime de capitalização (Art. 215). 
 
29. Garantia de um salário mínimo de benefício para quem aderir ao regime de 
capitalização. 
 
Reforma dos  Militares 
 
21. A Carreira e a previdência dos militares das Forças Armadas estão principalmente na Lei 3.765 

de 1960, Lei 6880 1980 e na  MP 2.215-10 de 2001. 

  
2. O PL 1645/2019 reestrutura a carreira militar  e fortalecer  o conceito de seguridade 
social com o nome de “proteção social”: 
 
2.1. Cria a indenização de inatividade, 1 soldo a cada ano de serviço: “Art. 56. Por ocasião 

de sua passagem para a inatividade, o militar terá direito a tantas quotas de soldo quantos 

forem os anos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de trinta e cinco 

anos” [...]. (NR). 

2.2. Fortalece uma verdadeira seguridade social para os militares: “Art. 50-A. O Sistema de 

Proteção Social dos Militares das Forças Armadas é o conjunto integrado de direitos, 

serviços e ações, permanentes e interativas, de remuneração, pensão, saúde e assistência, 

que visa a assegurar o amparo e a dignidade aos militares das Forças Armadas e aos seus 

dependentes, haja vista as peculiaridades da profissão militar, nos termos do disposto nesta 

Lei e nas regulamentações específicas.  § 1º A remuneração dos militares ativos e inativos é 

encargo financeiro do Tesouro Nacional. § 2º As pensões militares são custeadas com 

recursos provenientes da contribuição dos militares das Forças Armadas, de seus 

pensionistas e do Tesouro Nacional.” (NR); I-A - a proteção social, nos termos do disposto 

no art. 50-A;  II - o provento calculado com base no soldo integral do posto ou da graduação 

que possuía quando da transferência para a inatividade remunerada:  a) por contar com mais 

de trinta e cinco anos de serviço;  b) por atingir a idade-limite de permanência em atividade 

no posto ou na graduação;  Outras situações (ver PL);  Art. 15. A pensão militar será igual 

ao valor da remuneração ou dos proventos do militar 



Confira nas tabelas as propostas da 

PEC 06 2019 e veja como ficará a sua 

posição e perspectiva de 

aposentadoria se a PEC for aprovada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – 

RPPS – SERVIDORES PÚBLICOS 
 

REGIME PERMANENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATÉ LC Art. 40 CF 

(Art. 12 PEC 2019) 

 

Quem Idade Tempo de 

Contribuição 

Tempo 

mínimo de 

serviço 

público 

Tempo mínimo 

de cargo efetivo 

da aposentadoria 

Remuneraçã

o na 

aposentador

ia 

Servidor 65 anos 25 anos 10 anos 5 anos  *60% da 

média + 2% 

ao ano de 

contribuição 

 

O mesmo 

reajuste das 

aposentador

ias do 

RGPS. 

Servidora 62 anos 25 anos 10 anos 5 anos 

Professor 60 anos 30anos 10 anos 5 anos 

Professora 60 anos 30 anos 10 anos 5 anos 

PC, PF, PRF, PFF* 55 anos 30 anos 25 anos 25 anos 

Agente penitenciário 

ou socioeducativo 

55 anos 30 anos 25 anos 25 anos 

Atividades Especiais 

(insalubres) 

60 anos 25 anos 10 anos 5 anos 

Servidor com 

deficiência 

Leve 35 anos; 

Moderada 25 anos; 

grave 20 anos  

10 anos 5 anos 100% da 

média 

Por incapacidade permanente para o trabalho em caso de acidente de trabalho, de 

doenças profissionais e de doenças do trabalho 

100% da 

média 

Por incapacidade permanente para o trabalho – outras causas 60% da 

média + 2% 

ao ano 

Compulsoriamente 75 anos  Tempo de contribuição/20 = até 1,0, vezes o 

resultado de 60% da média acrescido de 2% ao 

ano de contribuição que exceder a 20 anos de 

contribuição.  

* 60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição de todo o 

período, desde 07/1994 ou do ingresso, se posterior e o acréscimo de 2% a cada ano de 

contribuição que exceder a 20 anos de contribuição.   

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

*Polícia Civil (PC); Polícia Federal (PF); Polícia Rodoviária Federal (PRF); Polícia 
Ferroviária Federal; Polícia da Câmara Federal (PCF); Polícia do Senado Federal (PSF). 
 
 
 
 



x 

REGIME PERMANENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATÉ LC ART. 40 CF  - 

PENSÃO POR MORTE  ART. 12 PEC 2019 

 Cota 

inicial 

Cota 

adicional  

 1° 

dependente 

Cota 

adicional  

 2° 

dependente 

Cota 

adicional  

 3° 

dependente 

Cota 

adicional  

 4° 

dependente 

Cota 

adicional  

 5° 

dependente 

Pensões a 

partir dos 

Servidore

s que 

ingressare

m no 

Serviço 

pós 

Reforma 

50% 10% 10% 10% 10% 10% 

óbito do aposentado: as cotas serão calculadas sobre a totalidade dos proventos do 

servidor público falecido; 

óbito de servidor público em atividade: as cotas serão calculadas sobre o valor dos 

proventos aos quais o servidor público teria direito se fosse aposentado por 

incapacidade permanente na data do óbito, exceto se o óbito tiver sido decorrente de 

acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho, situação em que 

corresponderão 100% da média. 

O valor total limitado ao teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais 

dependentes, preservado o valor total quando o número de dependentes remanescente for igual 

ou superior a cinco. 

Reajuste das pensões: o mesmo índice de reajuste do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X 
 

REGIME PERMANENTE DA PENSÃO POR MORTE (ART. 8° DA PEC/2019) 
 Cota 

inicial 
Cota 
adicional  
 1° 
dependente 

Cota 
adicional  
 2° 
dependente 

Cota 
adicional  
 3° 
dependente 

Cota 
adicional  
 4° 
dependente 

Cota 
adicional  
 5° 
dependente 

Quem 
ingressou 
no cargo 
público 
até a 
criação do 
Regime 
Complem
entar do 
seu ente 
federativo 

50% 10% 10% 10% 10% 10% 

óbito do aposentado: sobre a totalidade dos proventos do servidor público falecido, 
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, acrescida de setenta por cento da parcela excedente a esse limite;  

óbito de servidor público em atividade: sobre o valor dos proventos a que o servidor 
público teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do 
óbito, exceto na hipótese de o óbito ter sido decorrente de acidente do trabalho, 
doença profissional ou do trabalho, situação em que corresponderão à totalidade da 
remuneração do servidor público no cargo efetivo, observado o disposto no § 10 do 
art. 3º, e, em qualquer hipótese, o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social, acrescido de setenta por cento da parcela 
excedente a esse limite;  

Quem ingressou no cargo público depois da criação do Regime Complementar do seu ente 
federativo: limitado ao teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

Reajuste das pensões: o mesmo índice de reajuste do RGPS. 
Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
X 
 

 

INATIVIDADE E PENSÃO POR MORTE DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS 

MILITARES – ART 17 PEC 2019 

Enquanto não for editada a nova lei complementar a que se refere o § 2º do art. 42 da Constituição, 

aplicam-se aos policiais militares e aos bombeiros militares as regras de transferência para inatividade 

e pensão por morte dos militares das Forças Armadas. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 

 X 
 

 

 

 



X 

REGIME PERMANENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATÉ LC ART. 40 CF - 

ACUMULO DE BENEFÍCIOS-ART.12 PEC 2019 

I - é vedado o recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria à conta de regime de 

previdência de que trata este artigo, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 

acumuláveis na forma prevista no art. 37 da Constituição;  

II - é vedado o recebimento de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou 

companheiro à conta de regime de previdência de que trata este artigo, ressalvadas as pensões 

do mesmo instituidor decorrentes dos cargos acumuláveis na forma prevista no art. 37 da 

Constituição, observado o disposto no inciso III;  

III - no recebimento de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro e 

de pensão por morte e de aposentadoria no âmbito do regime de previdência de que trata este 

artigo, ou entre este e o Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da 

Constituição ou as pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os art. 42 e art. 

142 da Constituição, será assegurado o direito de recebimento do valor integral do benefício 

mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de 

acordo com as seguintes faixas: 80% do 1° salário-mínimo; 60% do 2° salário-mínimo; 40% do 

3° salário-mínimo; 20% do 4° salário-mínimo 

Aplicado às acumulações que ocorrerem após a data de promulgação desta Emenda à 

Constituição. 

Reajuste das pensões: o mesmo índice de reajuste do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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REGIME PERMANENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATÉ LC ART. 40 CF 

INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA E AMPLIAÇÃO DA BASE DE 

CÁLCULO DOS APOSENTADOS E DOS PENSIONISTAS - ART. 13 PEC 2019 

ficam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios autorizados a instituir, por meio de lei, a 

contribuição extraordinária de que trata o § 1º-C do art. 149 e a ampliar excepcionalmente a base das 

contribuições devidas pelos aposentados e pensionistas aos seus regimes próprios de previdência 

social, para que a incidência alcance o valor dos proventos de aposentadoria e pensões superem um 

salário mínimo. 

A lei deverá estar fundamentada na demonstração da existência de deficit atuarial e deverá 

estabelecer medidas para o seu equacionamento.  

Vigorará pelo prazo máximo de vinte anos, e o produto da arrecadação das contribuições decorrentes 

será destinado exclusivamente ao equacionamento do deficit atuarial do regime próprio de 

previdência social. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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 ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  DA UNIÃO  

E APOSENTADOS E PENSIONISTAS DAS FAIXAS ACIMA DO TETO DO RGPS (ART 

14 PEC 2019) 

Faixa Remuneração % progressivo de contribuição (base de 14%) 

1ª até um salário-mínimo 7,5% 

2ª De um salário-mínimo até R$ 2.000,00 9% 

3ª R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00 12% 

4ª  R$ 3.000,01 até R$ 5.839,45 14% 

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

6ª  R$ 10.000,01até R$ 20.000,00 16,5% 

7ª  R$ 20.000,01 até R$ 39.000,00 19% 

8ª acima de R$ 39.000,01 22% 

ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  

DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS –Art. 15 

Aplica-se imediatamente, em caráter provisório, aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios a mesma  alíquota. 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios terão 180 dias para adequar as alíquotas de 

contribuição ao regime próprio de previdência social.  

 Decorridos 180 dias sem a adequação das alíquotas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, essa alíquota será definitiva. 

PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS – ART. 16 PEC 2019 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aplicar imediatamente as 

disposições desta Emenda à Constituição aos seus regimes próprios de previdência social, 

ressalvada a adequação (limite máximo dos benefícios do RGPS)  no prazo de dois anos da EC. 

 No prazo de 180 dias da EC, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão adequar a sua 

legislação ao disposto nesta EC, sob pena de perderem a transferência voluntária de recursos pela 

União, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos 

e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios. 

 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que ainda não tem, instituirão regime de 

previdência complementar, para o cargo efetivo com remuneração acima do limite máximo dos 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social aos novos servidores que ingressarem após a EC,  

com direito de opção dos já efetivos.   

Reajuste: mesmo índice do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS RELACIONADAS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Recepção da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e disposições transitórias aplicáveis aos 
benefícios até a edição de lei complementar de que trata o § 1º do art. 40 da Constituição 
 



 
TRANSIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  

DOS SERVIDORES PÚBLICOS Art. 40 CF (Art. 3° da PEC/2019) 

Mínimo de 20 anos de anos de efetivo exercício no serviço público 

 e 5 anos no cargo efetivo da aposentadoria, e: 

Regra de transição para os Servidores Públicos 

com Regime Próprio de Previdência 

Servidor  Servidora  Professor Professora 

Tempo mínimo de contribuição  35 anos 30 anos 30 anos 25 anos 

Idade mínima para quem ingressou no cargo até 

31/12/2003 para manter a integralidade e a 

paridade (remuneração e reajuste dos efetivos)  

65 anos 62 anos 60 anos 60 anos 

Idade mínima e pontos da regra de transição com 

o valor da aposentadoria pela média salarial, 

proporcional ao tempo de contribuição  

61 anos 56 anos 56 anos 51 anos 

Idade a partir de 2022 62 anos 57 anos 57 anos 52 anos 

Pontos a partir da aprovação da PEC 06 2019   96 pontos 86 pontos 86 pontos 81 pontos 

2020  97 pontos 87 pontos 87 pontos 82 pontos 

2021  98 pontos 88 pontos 88 pontos 83 pontos 

2022  99 pontos 89 pontos 89 pontos 84 pontos 

2023  100 pontos 90 pontos 90 pontos 85 pontos 

2024  101 pontos 91 pontos 91 pontos 86 pontos 

2025  102 pontos 92 pontos 92 pontos 87 pontos 

2026  103 pontos 92 pontos 92 pontos 88 pontos 

2027  104 pontos 93 pontos 93 pontos 89 pontos 

2028  105 pontos 94 pontos 94 pontos 90 pontos 

2029 105 pontos 95 pontos 95 pontos 91 pontos 

2030  105 pontos 96 pontos 96 pontos 92 pontos 

2031  105 pontos 97 pontos 97 pontos 93 pontos 

2032  105 pontos 98 pontos 98 pontos 94 pontos 

2033  105 pontos 99 pontos 99 pontos 95 pontos 

2034  105 pontos 100 pontos 100 pontos 95 pontos 

Quem ingressou no cargo atual depois de 31/12/2003 ou se antes dessa data e fizer a opção pelas regras da 

transição terá uma remuneração na aposentadoria de 60% da média aritmética simples das remunerações e 

dos salários de contribuição de todo o período, desde o ingresso, e o acréscimo de 2% a cada ano de 

contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, até 40 anos de contribuição e 100% da média.   

Reajuste das aposentadorias: o mesmo índice de reajuste do RGPS. 

Pontos: soma de 1 ponto por ano de idade e 1 ponto por ano de contribuição 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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TRANSIÇÃO DO REGIME DA APOSENTADORIA DOS POLICIAIS (PC, PF, PFF, PRF) 

(ART. 51, 52 E 144 CF) (ART. 4° DA PEC/2019) 

Regra de transição para os policiais  

(Servidores Públicos) 

Homem Tempo mínimo 

de  policial 

Mulher  Tempo mínimo 

de policial 

Tempo mínimo de contribuição  30 anos 20 25 anos 15 

2020  21  16 

2021  22  17 

2022  23  18 

2023  24  19 

2024  25  20 

Idade  55 anos  55 anos  

Quem ingressou até a criação do Regime Complementar em seu ente federativo manterá a 

remuneração e reajuste dos efetivos   

Quem ingressou depois da criação do Regime Complementar ou depois da reforma terá uma 

remuneração na aposentadoria de 60% da média aritmética simples das remunerações e dos 

salários de contribuição de todo o período, desde o ingresso, e o acréscimo de 2% a cada ano de 

contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, até 40 anos de contribuição e 100% da média.   

Reajuste das aposentadorias: o mesmo índice de reajuste do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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TRANSIÇÃO DA APOSENTADORIA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS 

 OU SOCIOEDUCATIVOS (ART. 5° DA PEC/2019) 

Regra de Transição  Homem Tempo mínimo 

 de  Agente 

Mulher  Tempo mínimo de 

Agente 

Idade  55 anos  55 anos  

Tempo mínimo de contribuição  30 anos 20 25 anos 20 

2022  21  21 

2024  22  22 

2025  23  23 

2026  24  24 

2027  25  25 

Quem ingressou até a criação do Regime Complementar em seu ente federativo manterá a 

remuneração e reajuste dos efetivos   

Quem ingressou depois da criação do Regime Complementar ou depois da reforma terá uma 

remuneração na aposentadoria de 60% da média aritmética simples das remunerações e dos 
salários de contribuição de todo o período, desde o ingresso, e o acréscimo de 2% a cada ano de 

contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, até 40 anos de contribuição e 100% da média. 

Reajuste das aposentadorias: o mesmo índice de reajuste do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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TRANSIÇÃO DA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES SEJAM EXERCIDAS EM 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE  (ART. 6° DA PEC/2019) 

 Tempo de serviço público Tempo no cargo efetivo da 

aposentadoria (exposição) 
Pontos 

A partir da reforma 20 anos 5 anos 86 pontos 

2020 20 anos 6 anos 87 pontos 

2021 20 anos 7 anos 88 pontos 

2022 20 anos 8 anos 89 pontos 

2023 20 anos 9 anos 90 pontos 

2024 20 anos 10 anos 91 pontos 

2025 20 anos 11 anos 92 pontos 

2026 20 anos 12 anos 93 pontos 

2027 20 anos 13 anos 94 pontos 

2028 20 anos 14 anos 95 pontos 

2029 20 anos 15 anos 96 pontos 

2030 20 anos 16 anos 97 pontos 

2031 20 anos 17 anos 98 pontos 

2032 20 anos 25 anos 99 pontos 

Quem ingressou até 31/12/2003 manterá a remuneração e reajuste dos efetivos, se a 

aposentadoria for aos 70 anos  

Quem ingressou depois 31/12/2003 terá uma remuneração de 60% da média aritmética simples 
das remunerações e dos salários de contribuição de todo o período, desde do ingresso, e o 

acréscimo de 2% a cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, até 40 anos de 

contribuição e 100% da média. 
Reajuste das aposentadorias: o mesmo índice de reajuste do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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TRANSIÇÃO DA APOSENTADORIA DOS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA (ART. 7° PEC 2019) 

Deficiência considerada leve considerada moderada considerada grave 

Anos de Contribuição 35 anos 25 anos 20 anos 

Quem ingressou até 31/12/2003 manterá a remuneração e reajuste dos efetivos 

Quem ingressou depois de 31/12/2003 média aritmética simples das remunerações e dos 
salários de contribuição de todo o período, desde o ingresso. Reajuste das aposentadorias: o 

mesmo índice de reajuste do RGPS. 
Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
 
X 

 

 



TRANSIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA 
 DOS TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS ART. 11 PEC 2019 

 

Atuais segurados dos regimes aos titulares de mandato eletivo instituídos até 31/12/2018, 
vedada adesão de novos segurados: 
 

Período adicional de 30% do tempo que faltaria para aposentadoria 
 

62 anos se mulher e 65 anos se homem 
 

Reinscrição em caso de reeleição ou nova eleição. 
 

Remuneração: integral 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-

SC/CUT 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS  

Xx 

REGRAS PERMANENTES DO RGPS ATÉ LC ART. 201 CF - APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES EM GERAL E DOS 

PROFESSORES – ART. 24, 25, 26, 27  PEC 2019 (OPÇÃO 18, 19, 20) 

Regra de transição para os trabalhadores/as 

do RGPS 

Trabalhador Trabalhadora Professor Professora 

Tempo mínimo de contribuição  20 anos 20 anos 30 anos 30 anos 

Idade Mínima  65 anos 62 anos 60 anos 60 anos 

Idade mínima em atividade especial de 

quinze anos de contribuição 

55 anos 55 anos   

Idade mínima em atividade especial de vinte 

anos de contribuição 

58 anos 58 anos   

Idade mínima em atividade especial de vinte 

e cinco anos de contribuição 

60 anos  60 anos    

Aposentadoria por incapacidade permanente  qualquer 

idade 

qualquer 

idade 

qualquer 

idade 

qualquer 

idade 

A remuneração na aposentadoria será de 60% da média aritmética simples das remunerações e dos 

salários de contribuição de todo o período, desde 07/1994 ou do ingresso se posterior, e o acréscimo 

de 2% a cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição. 

Aposentadoria por incapacidade permanente 

de acidente de trabalho, doenças 

profissionais e doenças do trabalho - 100% 

da média aritmética 

qualquer 

idade 

qualquer 

idade 

qualquer 

idade 

qualquer 

idade 

Pessoa com deficiência considerada leve - 

100% da média aritmética 

35 anos 35 anos   

Pessoa com deficiência considerada 

moderada - 100% da média aritmética 

25 anos  25 anos   

Pessoa com deficiência considerada grave - 

100% da média aritmética 

20 anos  20 anos   

Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

Agricultora familiar: 60 anos de idade  Aposentadoria: um salário mínimo 

Agricultor familiar: 60 anos de idade Aposentadoria: um salário Mínimo 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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REGIME PERMANENTE DO RGPS ATÉ LC ART. 201 CF - PENSÃO POR MORTE 

ART. 28 PEC 2019 

 Cota 

inicial 

Cota 

adicional  

 1° 

dependente 

Cota 

adicional  

 2° 

dependente 

Cota 

adicional  

 3° 

dependente 

Cota 

adicional  

 4° 

dependente 

Cota 

adicional  

 5° 

dependente 

Pensões 

a partir 

Reforma 

50% 10% 10% 10% 10% 10% 

as cotas serão calculadas sobre a totalidade dos proventos da aposentadoria que o 
segurado recebia ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade 
permanente na data do óbito 

O valor total limitado ao teto de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais 

dependentes, preservado o valor total quando o número de dependentes remanescente for igual ou 

superior a cinco. 

Reajuste das pensões: o mesmo índice de reajuste do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS RGPS ATÉ LC ART. 201 CF - ART. 30 PEC 2019  

é vedada a acumulação: 

I - de mais de uma aposentadoria à conta do Regime Geral de Previdência Social; e  
II - de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do Regime 
Geral de Previdência Social 

É permitida a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS (ver 
§2º) 

I - com pensão por morte concedida pelo regime próprio de previdência social de que trata o art. 40 
da Constituição ou pelas pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os art. 42 e art. 
142 da Constituição; e  

II - com aposentadoria no âmbito do Regime Geral de Previdência Social e do regime próprio de 
previdência social de que trata o art. 40 da Constituição ou dos proventos de inatividade decorrentes 
das atividades militares de que tratam os art. 42 e art. 142 da Constituição.  

§ 2º Na hipótese de acumulação prevista no § 1º, é assegurado o direito de recebimento do valor 
integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada 
cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:  
I - oitenta por cento do valor igual ou inferior a um salário-mínimo;   
II - sessenta por cento do valor que exceder um salário-mínimo, até o limite de dois salários mínimos;   
III - quarenta por cento do valor que exceder dois salários mínimos, até o limite de três salários 
mínimos; e  
IV - vinte por cento do valor que exceder três salários mínimos, até o limite de quatro salários 
mínimos.  

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 



x 
 
 

Alteração das alíquotas de contribuição devidas pelos segurados do Regime Geral de 

Previdência SociaL - ART. 34 PEC 2019 

Faixa Faixa salarial Alíquota 

1ª até um salário-mínimo 7,5% 

2ª acima de um salário-mínimo até R$ 2.000,00 12% 

3ª de R$ 3.000,01 até R$ 5.839,45 14% 

Reajuste das pensões: o mesmo índice de reajuste do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-

SC/CUT 
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CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO ESPECIAL RURAL  - ART. 35 PEC 2019 

O valor mínimo anual de contribuição previdenciária do grupo familiar será de R$ 600,00 
(seiscentos reais).  
§ 1º  Na hipótese de não haver comercialização da produção rural durante o ano civil, ou de 
comercialização da produção insuficiente para atingir o valor mínimo a que se refere o caput, o 
segurado deverá realizar o recolhimento da contribuição pelo valor mínimo ou a 
complementação necessária até o dia 30 de junho do exercício seguinte 

EXCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL DA DESVINCULAÇÃO DE 
RECEITAS DA UNIÃO - Art. 39 PEC 2019 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE - 
Art. 40 PEC 2019 

Art. 40.  Não será devido abono anual para a pessoa com deficiência beneficiária da renda 
mensal e do auxílio-inclusão  

TRANSFERÊNCIA DE RENDA À PESSOA IDOSA EM CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE – Art. 41 
PEC 2019 

A pessoa idosa que comprove estar em condição de miserabilidade será assegurada renda 
mensal de R$ 400,00 a partir dos sessenta anos de idade. 

Ao completar setenta anos de idade, fará jus à renda mensal de um salário-mínimo prevista no 
inciso VI do caput do art. 203 da Constituição. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-

SC/CUT 
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AUMENTO DA IDADE MÍNIMA - REGRA PARA O AUMENTO DE TODAS AS IDADES, 
TRANSITÓRIAS E PERMANENTES 

As idades serão ajustadas em 1º de janeiro de 2024 e, a partir dessa data, a cada quatro anos, 
quando o aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira atingir os sessenta e 
cinco anos de idade, para ambos os sexos, em comparação com a média apurada no ano de 
promulgação desta Emenda à Constituição, na proporção de setenta e cinco por cento dessa 
diferença, apurada em meses, desprezadas as frações de mês 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-

SC/CUT 

xx 
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REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS ATÉ LC ART. 201 CF  - APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES EM GERAL E DOS 

PROFESSORES – ART. 18 PEC 2019 (opção 18, 19, 20  ou 24) 
Regra de transição para os 

trabalhadores/as do RGPS 

Trabalhador Trabalhadora Professor Professora 

Tempo mínimo de contribuição  35 anos 30 anos 30 anos 25 anos 

 A partir da Reforma   96 pontos 86 pontos 91 pontos 81 pontos 

2020  97 pontos 87 pontos 92 pontos 82 pontos 

2021  98 pontos 88 pontos 93 pontos 83 pontos 

2022  99 pontos 89 pontos 94 pontos 84 pontos 

2023  100 pontos 90 pontos 95 pontos 85 pontos 

2024  101 pontos 91 pontos 96 pontos 86 pontos 

2025  102 pontos 92 pontos 97 pontos 87 pontos 

2026  103 pontos 92 pontos 98 pontos 88 pontos 

2027  104 pontos 93 pontos 99 pontos 89 pontos 

2028  105 pontos 94 pontos 100 pontos 90 pontos 

2029 105 pontos 95 pontos 100 pontos 91 pontos 

2030  105 pontos 96 pontos 100 pontos 92 pontos 

2031  105 pontos 97 pontos 100 pontos 93 pontos 

2032  105 pontos 98 pontos 104 pontos 94 pontos 

2033  105 pontos 99 pontos 100 pontos 95 pontos 

2034  105 pontos 100 pontos 100 pontos 95 pontos 

A remuneração na aposentadoria será de 60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários 

de contribuição de todo o período, desde 07/1994, e o acréscimo de 2% a cada ano de contribuição que 

exceder a 20 anos de contribuição, até 40 anos de contribuição e 100% da média.   

Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

Pontos: soma de 1 ponto por ano de idade e 1 ponto por ano de contribuição 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS ATÉ LC ART. 201 CF  - APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES EM GERAL E DOS 

PROFESSORES – ART. 19 PEC 2019 (opção 18, 19, 20  ou 24) 
Regra de transição para os 

trabalhadores/as do RGPS 

Trabalhador Trabalhadora Professor Professora 

Tempo mínimo de contribuição  35 anos 30 anos 30 anos 25 anos 

Idade mínima 61 anos 56 anos 56 anos 51 anos 

2020  61,5 anos 56,5 anos 56,5 anos 51,5 anos 

2021  62,0 anos 57,0 anos 57,0 anos 52,0 anos 

2022  62,5 anos 57,5 anos 57,5 anos 52,5 anos 

2023  63,0 anos 58,0 anos 58,0 anos 53,0 anos 

2024  63,5 anos 58,5 anos 58,5 anos 53,5 anos 

2025  64,0 anos 59,0 anos 59,0 anos 54,0 anos 

2026  64,5 anos 59,5 anos 59,5 anos 54,5 anos 

2027  65,0 anos 60,0 anos 60,0 anos 55,0 anos 

2028    55,5 anos 

2029    56,0 anos 

2030    56,5 anos 

2031    57,0 anos 

2032    57,5 anos 

2033    58,0 anos 

2034    58,5 anos 

3035    59,0 anos 

2036    59,5 anos 

2037    60,0 anos 

A remuneração na aposentadoria será de 60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários 

de contribuição de todo o período, desde 07/1994, e o acréscimo de 2% a cada ano de contribuição que 

exceder a 20 anos de contribuição, até 40 anos de contribuição e 100% da média.   

Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS ATÉ LC ART. 201 CF  - APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES EM GERAL E DOS 

PROFESSORES – ART. 20 PEC 2019 (opção 18, 19, 20  ou 24) 

Regra de transição para os trabalhadores/as do RGPS Trabalhador Trabalhadora 

Tempo mínimo de contribuição até EC 33 anos 28 anos 

Tempo mínimo de contribuição necessário 35 anos 30 anos 

Adicional de 50% do tempo que faltava  1 ano 1 ano 

Tempo mínimo de contribuição total 36 anos 31 anos 

Idade mínima 61 anos 56 anos 

Aplicação do fator previdenciário (calculado na forma do disposto nos § 7º a § 9º do art. 29 da Lei nº 

8.213, de 1991) sobre a média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição 

de todo o período, desde 07/1994.  

Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS ART. 21 PEC 2019  (OPÇÃO 18, 19, 20  OU 24) 

Aposentadoria dos trabalhadores cujas atividades sejam exercidas 

 em condições especiais prejudiciais à saúde RGPS 

 Idade Tempo 

de 

Contri 

buição 

Pon 

tos 

Tem 

po 

Expo

sição 

Idade Tempo 

de 

Contri 

buição 

Pon

tos 

Tem 

po  

Expo

sição 

Idade Tempo 

de 

Contri 

buição 

Pon 

tos 

Tem 

po  

Expo

sição 

EC 51 15 66 15 56 20 76 20 60 25 85 25 

2020 51,5 15,5 67 15,5 56,5 20,5 77 20,5 60,5 25,5 86 25,5 

2021 52 16 68 16 57 21 78 21 61 26 87 26 

2022 52,5 16,5 69 16,5 57,5 21,5 79 21,5 61,5 26,5 88 26,5 

2023 53 17 70 17 58 22 80 22 62 27 89 27 

2024 53,5 17,5 71 17,5 58,5 22,5 81 22,5 62,5 27,5 90 27,5 

2025 54 18 72 18 59 23 82 23 63 28 91 28 

2026 54,5 18,5 73 18,5 59,5 23,5 83 23,5 63,5 28,5 92 28,5 

2027 55 19 74 19 60 24 84 24 64 29 93 29 

2028 55,5 19,5 75 19,5 60,5 24,5 85 24,5 64,5 29,5 94 29,5 

2029 56 20 76 20 61 25 86 25 65 30 95 30 

2030 56,5 20,5 77 20,5 61,5 25,5 87 25,5 65,5 30,5 96 30,5 

2031 57 21 78 21 62 26 88 26 66 31 97 31 

2032 57,5 21,5 79 21,5 62,5 26,5 89 26,5 66,5 31,5 98 31,5 

2033 58 22 80 22 63 27 90 27 67 32 99 32 

2034 58,5 22,5 81 22,5 63,5 27,5 91 27,5     

2035 59 23 82 23 64 28 92 28     

2036 59,5 23,5 83 23,5 64,5 28,5 93 28,5     

2037 60 24 84 24         

2038 60,5 24,5 85 24,5         

2039 61 25 86 25         

2040 61,5 25,6 87 25,6         

2041 62 26 88 26         

A remuneração na aposentadoria será de 60% da média aritmética simples das remunerações e dos salários de 

contribuição de todo o período, desde 07/1994, ou do ingresso se posterior, e o acréscimo de 2% a cada ano de 

contribuição que exceder a 20 anos (15 anos no caso do primeiro) de contribuição, até 40 anos de contribuição e 

100% da média.   

Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
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REGRAS DE TRANSIÇÃO DO RGPS - APOSENTADORIA POR IDADE - ART. 22 PEC 

2019  (OPÇÃO 18, 19, 20, 24) 

Ano Mulher Homem Tempo de Contribuição Remuneração 

EC 60 anos 65 anos 15 anos A remuneração na aposentadoria 

será de 60% da média aritmética 

simples das remunerações e dos 

salários de contribuição de todo o 

período, desde 07/1994, ou do 

ingresso se posterior e o 

acréscimo de 2% a cada ano de 

contribuição que exceder a 20 

anos de contribuição, até 40 anos 

de contribuição e 100% da média.   

2020 60,5  15,5 

2021 61  16 

2022 61,5  16,5 

2023 62  17 

2024   17,5 

2025   18 

2026   18,5 

2027   19 

2028   19,5 
Reajuste das aposentadorias: o índice do RGPS. 

APOSENTADORIA POR IDADE AGRICULTOR/A FAMILIAR,  

PESCADOR/A - ART. 22 PEC 2019 
Ano Mulher Homem Tempo de Contribuição Remuneração 

EC 55,5 60 15 anos  
 
Um salário-minimo 

2020 56 60 15,5 

2021 56,5 60 16 

2022 57 60 16,5 

2023 57,5 60 17 

2024 58 60 17,5 

2025 58,5 60 18 

2026 59 60 18,5 

2027 60 60 19 

2028 60 60 19,5 

2029 60 60 20 
Fonte: PEC 06/2019. Análise e elaboração: Lizeu Mazzioni – Presidente da FETRAM-SC/CUT 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Pesquisa e elaboração: Lizeu Mazzioni.  

Mestre em Educação. Professor do Município de Chapecó. 

Secretário de Formação e Comunicação do Sindicato dos 

Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e 

Região – SITESPM-CHR. Presidente da Federação dos 

Trabalhadores Municipais de Santa Catarina – FETRAM-

SC/CUT 

 

 

Fontes:  

BRASIL. Constituição Federal. Brasília, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 18 fev. 

2019.  

Senado Federal. Relatório Final da CPIPREV. Brasília 2017. Disponível em: < 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/539169/Relat%C3%B3rio%20Final_CPIPREV

.pdf?sequence=1>. Acesso em 18 fev. de março de 2019. 

Câmara dos Deputados. PEC 6/2019. Brasília, 2019. Disponível em:< 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=7A52939DBC7C9215

AE731DBCB6C256C7.proposicoesWebExterno2?codteor=1712467&filename=Tramitacao-

PEC+6/2019> . Acesso em 18 fev.de março de 2019. 

MTPS.  Ministério do Trabalho e Previdência Social. Fórum de debates sobre políticas de 

emprego, trabalho e renda e de previdência social:  grupo técnico de previdência gtp. Brasília, 

2016. Disponível em: http://www.unacon.org.br/cpu-65/documentos-tecnicos/>. Acesso em 18 fev. 

2019. 

Câmara dos Deputados. PL 1645/2019. Brasília, 2019. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1721716&filename=PL+

1645/2019>. Acesso em 03 de abril de 2019. 

 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/539169/Relat%C3%B3rio%20Final_CPIPREV.pdf?sequence=1
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/539169/Relat%C3%B3rio%20Final_CPIPREV.pdf?sequence=1
http://www.unacon.org.br/cpu-65/documentos-tecnicos/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1721716&filename=PL+1645/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1721716&filename=PL+1645/2019

