
COMPARATIVO ENTRE: 
LEGISLAÇÃO ATUAL, A PEC 06/2019 E O RELATÓRIO SAMUEL MOREIRA 
Observação: excluídos os policiais militares das forças estaduais e federais cuja previdência será definida 
pelo PL 1645/2019 em tramitação paralela na Câmara Federal. 

 
QUESTÕES CF e legislação vigente PEC 06/2019 RELATÓRIO SAMUEL MOREIRA 

Previdência 

Social 

Pública, solidária e universal Privada – conta individual – 

capitalização. Colocava em extinção o 

RGPS e os RPPS. 

Retira a capitalização e mantém a 

Previdência Social pública, solidária e 

universal. 

Regimes 1. RGPS 

2. RPPS dos Servidores  Públicos 

2. Dos Militares 

- Mantém regime dos militares 

- Cria o regime de capitalização que iria 

gradualmente substituir o RGPS e os 

RPPS que seriam extintos com o tempo. 

1. RGPS 

2. RPPS dos Servidores  Públicos 

3. Dos Militares 

Manutenção do 

valor real das 

aposentadorias e 

pensões  

Reajuste anual para manter valor real 

das aposentadorias e pensões garantido 

no §8° do Art. 40 e no §4° do Art. 201. 

Nova redação do §8° do Art. 40 e do 

§4° do Art. 201, acabando com a 

garantia do reajuste anual e da 

manutenção do valor real das 

aposentadorias e pensões 

Não altera o §8° do Art. 40 e o §4° do 

Art. 201, mantendo o reajuste anual 

para manter valor real das 

aposentadorias e pensões. 

Benefício de 

Prestação 

Continuada 

1 salário mínimo R$ 400,00  Mantém o valor de 1 salário mínimo 

Aposentadoria 

Rural  

de 1 salário 

mínimo 

Mulheres: 55 anos,  

Homens: 60 anos 

*segurado especial 

Mulheres: 60 anos,  

Homens: 60 anos 

* Contribuição de R$ 600,00/ano de 

Funrural – equivalente a R$ 40.000,00 

de venda na nota de produtor rural. 

Mulheres: 55 anos,  

Homens: 60 anos 

*segurado especial 

 



REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – Do salário mínimo até do RGPS de R$ 5.839.45 

QUESTÕES CF e legislação vigente PEC 06/2019 RELATÓRIO SAMUEL MOREIRA 

Idade Mínima - Não tem para atividade especial e 

pessoa com deficiência com 100% da 

média salarial; 

- Não tem para aposentadoria por tempo 

de contribuição com Fator 

Previdenciário e % da média. 

 - considerada a idade  para os pontos e 

100% da média salarial 

Mulheres - 62 anos,  

Homens - 65 anos 

Professoras – 60 anos 

Professores – 60 anos 

Atividade Especial – 55 anos 

Atividade Especial – 58 anos  

Atividade Especial – 60 anos 

Mulheres  - 62 anos,  

Homens - 65 anos 

Professoras – 57 anos 

Professores – 60 anos 

Atividade Especial – 55 anos 

Atividade Especial – 58 anos  

Atividade Especial – 60 anos 

Tempo de 

Contribuição  

Mulheres  - 30 anos 

Homens – 35 anos 

Professores – 30 anos 

Professoras – 25 anos 

Atividade Especial – 15 anos 

Atividade Especial – 20 anos 

Atividade Especial – 25 anos 

Deficiência grave mulher – 20 anos 

Deficiência grave homem – 25 anos 

Deficiência moderada mulher -24 anos 

Deficiência moderada homem -29 anos 

Deficiência leve mulher – 28 anos 

Deficiência leve homem – 33 anos 

Mulheres  - 20/40 anos 

Homens – 20/40 anos  

Professores – 30/40 anos 

Professoras – 30/40 anos 

Atividade Especial – 15/40 anos 

Atividade Especial – 20/40 anos  

Atividade Especial – 25/40 anos 

Deficiência grave mulher – 20 anos 

Deficiência grave homem – 20 anos 

Deficiência moderada mulher -25 anos 

Deficiência moderada homem -25 anos 

Deficiência leve mulher – 35 anos 

Deficiência leve homem – 35 anos 

Mulheres  - 20/40 anos 

Homens – 20/40 anos  

Professores – 25/40 anos 

Professoras – 25/40 anos 

Atividade Especial – 15/40 anos 

Atividade Especial – 20/40 anos  

Atividade Especial – 25/40 anos 

Deficiência grave mulher – 20 anos 

Deficiência grave homem – 25 anos 

Deficiência moderada mulher -24 anos 

Deficiência moderada homem -29 anos 

Deficiência leve mulher – 28 anos 

Deficiência leve homem – 33 anos 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÕES CF e legislação vigente PEC 06/2019 RELATÓRIO SAMUEL MOREIRA 

Cálculo da 

aposentadoria 

*% da média salarial pelo Fator 

Previdenciário  sobre a aposentadoria 

por tempo de contribuição. 

 *100% da média das 80% das melhores 

contribuições quando alcançar número 

de pontos somando tempo de 

contribuição e idade; 

 *Atividade especial e pessoa com 

deficiência por tempo de contribuição 

com 100%  da média salarial 

*60% da média salarial para tempo 

mínimo de 20 anos de contribuição e 

mais 2% a cada ano de contribuição que  

exceder a 20 anos, até 40 anos de 

contribuição e 100% da média salarial; 

*100% média salarial para pessoas com 

deficiência 

*60% da média salarial para tempo 

mínimo de 20 anos de contribuição e 

mais 2% a cada ano de contribuição que 

exceder a 20 anos. 

*100% média salarial para pessoas com 

deficiência 

Aposentadoria 

por idade  

Mulheres  - 60 anos 

Homens – 65 anos  

15 anos de contribuição 

 

Mulheres - 62 anos 

Homens – 65 anos  

20 anos de contribuição  

 

Mulheres  -62 anos 

Homens – 65 anos  

15 anos de contribuição  - mulheres 

20 anos de contribuição - homens 

Regras de 

transição 

 Praticamente não existia para o atual 

sistema, porque era fixado idade 

mínima e  poucos alcançariam a 

aposentadoria antes da idade mínima 

permanente fixada. 

Cria nova possibilidade com um 

adicional (pedágio) de 100% do tempo 

que falta para alcançar o tempo de 

contribuição hoje exigido (sem idade 

mínima)  e  aplicação do Fator 

Previdenciário sobre a média de 100% 

das contribuições desde julho de 1994. 

REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Idade Mínima Mulheres 55 anos,  

Homens 60 anos 

Professoras – 50 anos 

Professores – 55 anos 
Policiais Civis, Federais – não tem 

 

Mulheres 62 anos,  

Homens 65 anos 

Professoras – 60 anos 

Professores – 60 anos 
Policiais Civis, Federais – 55 anos 

 

Mulheres  - 62 anos,  

Homens - 65 anos 

Professoras – 57 anos 

Professores – 60 anos 
Policiais Civis, Federais – 55 anos 

 

 



QUESTÕES CF e legislação vigente PEC 06/2019 RELATÓRIO SAMUEL MOREIRA 

Tempo de 

contribuição 

Mulheres - 30 anos 

Homens  - 35  anos 

Professoras – 25 anos 

Professores – 30 anos 

Policiais Civis, Federais – 30 anos 

Atividade Especial – 15 anos 

Atividade Especial – 20 anos 

Atividade Especial – 25 anos 

Deficiência grave mulher – 20 anos 

Deficiência grave homem – 25 anos 

Deficiência moderada mulher -24 anos 

Deficiência moderada homem -29 anos 

Deficiência leve mulher – 28 anos 

Deficiência leve homem – 33 anos 

Mulheres – 20/40 anos,  

Homens  - 20/40  anos 

Professoras – 25/40 anos 

Professores – 30/40 anos 

Policiais Civis, Federais – 30/40 anos 

Atividade Especial – 15/40 anos 

Atividade Especial – 20/40 anos 

Atividade Especial – 25/40 anos 

Deficiência grave mulher – 20 anos 

Deficiência grave homem – 25 anos 

Deficiência moderada mulher -24 anos 

Deficiência moderada homem -29 anos 

Deficiência leve mulher – 28 anos 

Deficiência leve homem – 33 anos 

Mulheres – 25/40 anos,  

homens  - 25/40  anos 

Professoras – 25/40 anos 

Professores – 25/40 anos 

Policiais Civis, Federais – 30/40 anos 

Atividade Especial – 25/40 anos 

 

 

Deficiência grave mulher – 20 anos 

Deficiência grave homem – 25 anos 

Deficiência moderada mulher -24 anos 

Deficiência moderada homem -29 anos 

Deficiência leve mulher – 28 anos 

Deficiência leve homem – 33 anos 

Cálculo da 

aposentadoria 

*Integral para quem ingressou até 2003;  

 

 

 

*100% da média para quem ingressou de 

2004 a 2012 

 

 

 

 

 

*100% da média salarial para quem 

ingressou a partir de 2013, até o teto do 

RGPS (de R$ 5.839.45). 

 

 

*Integral para quem ingressou até 2003 

com 65 anos homem, 62 anos mulher e 60 

anos professores/as e atividades especiais. 

  

*60% da média salarial para tempo 

mínimo de 20 anos de contribuição e mais 

2% a cada ano de contribuição que  

exceder a 20 anos, até 40 anos de 

contribuição e 100% da média salarial 

para quem ingressou de 2004 a 2012 

 

* idem,  para quem ingressou a partir de 

2013, até o teto do RGPS (de R$ 

5.839.45). 

*100% média salarial para pessoas com 

deficiência 

*Integral para quem ingressou até 2003 

com 65 anos homem, 62 anos mulher e 60 

anos atividades especiais e professores e  

57 anos professoras; 

- 60% da média salarial para tempo 

mínimo de 20 anos de contribuição e mais 

2% a cada ano de contribuição que 

exceder a 20 anos, para quem ingressou 

de 2004 a 2012 

 

 

* idem, para quem ingressou a partir de 

2013, até o teto do RGPS (de R$ 

5.839.45). 

*100% média salarial para pessoas com 

deficiência 



QUESTÕES CF e legislação vigente PEC 06/2019 RELATÓRIO SAMUEL MOREIRA 

Regras de 

transição 

 *Praticamente não existia para o atual 

sistema, porque era elevado a idade 

mínima e poucos alcançariam as regras de 

transição antes da nova idade mínima 

de65 anos – homens, 62 anos –mulheres, 

60 anos – professores/as e 60 anos 

atividades especiais. 

 

*Quem alcançasse a idade mínima de 

transição perderia boa parte da média 

salarial pela regra de 60% da média 

salarial para o tempo inicial de 20 anos de 

contribuição e mais 2% a cada ano de 

contribuição que  exceder a 20 anos, no 

máximo até 40 anos de contribuição e 

100% da média salarial 

* Cria uma possibilidade com um 

adicional (pedágio) de 100% do tempo 

que falta para alcançar o tempo de 

contribuição mínimo atual, com idade 

mínima de: 

Mulheres 57 anos,  

Homens 60 anos 

Professoras – 55 anos 

Professores – 58 anos 

*Integral para quem ingressou até 2003; 

*100% da média ingressou 2004 a 2012 

*100% da média salarial para quem 

ingressou a partir de 2013, até o teto do 

RGPS (de R$ 5.839.45). 

PENSÃO POR MORTE 

 

 

Tempo de 

recebimento da 

pensão por 

morte de 

cônjuge  

*Temporária: se o cônjuge dependente 

tiver menos de 44 anos no dia do 

falecimento do cônjuge (3 anos de 

benefício se menor de 21 anos de idade; 

6 se entre 21 e 26; 10 se entre 26 e 29; 

15 se entre 30 e 40; 20 se entre 41 e 43 

anos de idade.  

 

*Vitalícia se com mais de 44 anos. 

 

 

 

 

Vitalícia *Temporária: se o cônjuge dependente 

tiver menos de 44 anos no dia do 

falecimento do cônjuge (3 anos de 

benefício se menor de 21 anos de idade; 

6 se entre 21 e 26; 10 se entre 26 e 29; 

15 se entre 30 e 40; 20 se entre 41 e 43 

anos de idade.  

 

*Vitalícia se com mais de 44 anos. 



QUESTÕES CF e legislação vigente PEC 06/2019 RELATÓRIO SAMUEL MOREIRA 

 

 

 

 

Acúmulo de 

aposentadoria 

e pensão 

Pode acumular aposentadoria e pensão Acaba o acumulo integral da 

aposentadoria e pensão. 

 

Poderá optar pelo benefício mais 

vantajoso e o acumulo da seguinte parte 

do outro benefício: 

I -  80% do 1° salário mínimo;  

II – 60% do 2° salário mínimo 

III - 40% do 3° salário mínimo 

IV - 20% do 4°  salário mínimo 

 

Só poderá acumular: 

- pensão de um regime com 

aposentadoria do RGPS ou RPPS ou 

inatividade de militar 

- aposentadoria do RGPS ou RPPS com 

pensão militar; 

- poderá optar pelo benefício mais 

vantajoso e o acumulo da seguinte parte 

do outro benefício: 

I -  80% do 1°  salário mínimo; 

II – 60% do 2° salários mínimo; 

III - 40% do 3° salário mínimo; 

IV - 20% do 4° salário mínimo  

V- 10% do valor que exceder a 4 

salários mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valor da pensão 

por morte 

RGPS atual *RGPS:  valor do salário ou aposentadoria até o teto do RGPS; 

*RPPS Servidores Públicos: valor do salário ou aposentadoria até o teto do RGPS e  mais 

70% da parte do salário acima do teto 

PEC 06/2019 

 

Uma cota familiar de 50% do valor da 

aposentadoria ou daquela que teria direito 

se fosse aposentado por incapacidade 

permanente na data do óbito e mais 10% 

por dependente, calculado sobre: 

 

Regime Geral de Previdência Social:  

*Pensão por morte de aposentado: valor da aposentadoria  

*Pensão por morte de trabalhador decorrente de acidente de trabalho, doença profissional 

ou do trabalho: 100% da média salarial até o teto do RGPS.  

*Pensão por morte de trabalhador não decorrente de acidente de trabalho, doença 

profissional ou do trabalho: % da média salarial proporcional ao tempo de contribuição até 

o teto do RGPS; 

Regime dos Servidores Públicos:  

*Pensão por morte de aposentado: valor da aposentadoria  

*Pensão por morte de servidor decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou 

do trabalho: 100% da média salarial até o teto do RGPS e mais 70% do excedente; 

*Pensão por morte de servidor não decorrente de acidente de trabalho, doença profissional 

ou do trabalho: % da média salarial proporcional ao tempo de contribuição; 

*Pensão por morte de servidor que ingressou depois da instituição do teto do RGPS 

decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho: 100% da média 

salarial até o teto do RGPS 

* Pensão por morte de servidor que ingressou depois da instituição do teto do RGPS não 

decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho: % da média 

salarial até o teto do RGPS, proporcional ao tempo de contribuição. 

Relatório Samuel Moreira  

 

RGPS e RPPS 

Uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria ou daquela que teria direito se fosse 

aposentado por incapacidade permanente na data do óbito e mais 10% por dependente, até 

100% da média salarial; 

 

§2° - se tiver dependente inválido ou com deficiência: 

I – 100% até o teto do RGPS 

II – uma cota familiar de 50% + 10% por dependente até 100% do valor que supere o teto 

do RGPS 

 



Pesquisa e elaboração: Lizeu Mazzioni.  
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