
A análise geral da PEC 06 e do PL 1645 

que tratam da “Reforma da Previdência”   

 

Alterações no texto Constitucional  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alteração no texto legal do Plano de Carreira e Previdência 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 
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