
PEC 6/2019 e o futuro da previdência

A Seguridade Social
(Previdência) está segura?
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Saber se a previdência social está segura é o grande questionamento pessoal e da
sociedade como um todo.

Este pequeno trabalho cuida da situação dos servidores públicos civis, ativos, inativos e,
em especial, dos reflexos da PEC 6/2019, tal qual como apresentada.

Não se desconhece a possibilidade, e até a grande probabilidade, de mudança do texto
apresentado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional.

Com o intuito de poder adequar-se a possíveis mudanças, o presente estudo considerou
também outras propostas de reforma previdenciária apresentadas e discutidas nos
últimos anos, verificando que todas elas em muito se assemelham, guardadas as
peculiaridades de cada governo.

O trabalho versa, ainda, sobre a evolução constitucional do direito previdenciário
brasileiro dos servidores públicos, analisando as peculiaridades e individualidades de
cada época.

Desse modo, ainda que o projeto venha a ser alterado, a base deste estudo, seja pela
situação posta e consolidada, seja pelo sistema jurídico que embasa os direitos
constitucional e previdenciário, muito pouco será abalada.
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CF x PEC 6/2019 - Reflexos sobre a seguridade dos 
servidores públicos civis

SEGURIDADE SOCIAL
Solidarismo Social 

Ordem Social  objetivos (CF art. 193 – bem estar e justiça 
social) = 1 = 

A PREVIDÊNCIA SOCIAL

Direito social fundamental (CF art. 6º) e Direito 
humano universal  (Decl. Univers. - Art. XXV)

SUSTENTABILIDADE =2=

CONSTITUCIONALIZAÇÃO E DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO =3=
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Uma pequena introdução permite, por sua importância, aludir que a seguridade social,
especialmente a previdência social, está inserida na esfera dos interesses sociais (CF,
art. 6º).

Curioso saber que a primeira notícia sobre o tema toca à Lei de Seguro Social na
Alemanha – Chanceler Bismark sec. XIX. No Brasil, a CF de 1891 faz a primeira inserção
do tema em sede constitucional. Contudo, foi em 88 que a CF brasileira em seu art. 194,
deixou claro que a seguridade se constitui no “conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social”. Assim, pode-se afirmar que a seguridade é
um sistema de proteção social, que abrange os três programas sociais de maior
relevância para a população: a previdência social, a assistência social e a saúde".

A previdência propriamente dita resume-se na técnica de proteção social destinada a
afastar necessidades sociais decorrentes de contingências sociais que reduzem ou
eliminam a capacidade de auto sustento dos trabalhadores e/ou de seus dependentes.

Contingência social são fatos e/ou acontecimentos que, uma vez ocorridos, têm a força
de colocar uma pessoa e/ou seus dependentes em estado de necessidade, por exemplo,
invalidez (incapacidade), óbito, idade avançada, ...

1. Na CF de 88, houve nítida opção em dar à previdência social um contorno social,
retirando-lhe da ordem econômica, o que não parece ser o objetivo da PEC 6/2019.

2. A simples mudança de quadro jurídico constitucional, por óbvio, não é o que
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dará sustentabilidade ao sistema, mas serve à narrativa dos que defendem a necessidade
de mudanças na previdência como solução ao desenvolvimento econômico. Isso não é
peculiaridade da PEC 6, pois não é de hoje, especialmente considerando o grande divisor
criado com a EC 20/98, que várias mudanças ocorreram sempre contornadas por um
quadro de argumentos feitos com base no terror e na desqualificação proposital e
agressiva dirigida aos servidores públicos.

Grandes questões que poderiam ser debatidas:

A Previdência é mesmo deficitária? = Como explicar então que no último dia 8/2/2019 foi
publicado um decreto (n. 9.699/19), autorizando o repasse de 606 bilhões para o Poder
Executivo, que transfere dotações orçamentárias constantes dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União para diversos órgãos do Poder Executivo federal, para
encargos financeiros da União e para transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, no valor de R$ 606.056.926.691,00. Sabido que 90% disso vem da
contribuição social. Déficit?

Outra curiosidade é a sanha do Governo em economizar 1 trilhão de reais, posta como
objetivo indiscutível de seus autores. Lembremos que o Ministério da Economia atual
tem filiação, menos teórica e mais “ideológica” à Escola de Chicago = Capitalismo
Financeiro. Só como curiosidade, é preciso saber que mesmo nos EUA não há
unanimidade sobre o valor da referida teoria. Paul Krugman, prêmio Nobel, Universidade
Princeton declarou que seria o fim da era das trevas (ruína do “mercado” com a crise
financeira em 2008). Aliás, o modelo perfeito construído pelos seguidores do Chicago
Economics obrigou o Tesouro a salvar o capitalismo com mais de US$ 708 bilhões.

De qualquer forma o Estado é bom só para socorrer ?

Com efeito, qual é a base para que se sustente a economia indiscriminada de 1
trilhão de reais em 10 anos?🡺 Justiça tributária é o caminho, por exemplo, derrubando
barreiras que isentam no RGPS a contribuição de aposentados e pensionistas ou com
narrativa bem distinta daquelas dadas pelas autoridades aos militares, que representam
o maior déficit per capita == Em 2018, individualmente no INSS o déficit era de 5.000 e na
previdência dos militares, superou os 100.000 site Poder 360 publicou, com base na
Secretaria da Prev. do Min. Fazenda.

Por certo que a narrativa se mostra razoável quando se propõe, por exemplo, o aumento
da idade mínima, contribuição de todos, v.g. inclusive de pensionistas, mas não como
posta na PEC, que como veremos à frente, especialmente, adota regras violentas e
abruptas até mesmo revogando, inclusive, as normas de transição, em franca violação ao
princípio da confiança, que é a base da segurança jurídica.
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PEC 6/2019 - Reflexos sobre a seguridade dos 
servidores públicos civis

Há na PEC 6/19 normas dirigidas ao Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) e outras ao Regime de Previdência
Própria dos Servidores (RPPS) e sobre essas últimas, há normas:
1. Permanentes: com especial alteração da CF;=1=

2. Transitórias com eficácia permanente: para os que não se
enquadrem na regra de transição do RPPS, válidas pós
promulgação e até a edição de lei complementar (LC); =2=

3. De Transição: voltadas a quem não tendo direito adquirido
(v.g. elevação da idade mínima, da regra de pontos, cálculo de
proventos etc.); =3=

• a quem ingressou antes de 1º de janeiro de 2004;
• a quem ingressou depois de 1º de janeiro de 2004

(*) data da EC 41/2003
3

1. Modificação especialmente dos seguintes dispositivos constitucionais: 37, par. 10 e
13; 39, 40, 149, 167, 201 (criando também o art. 201 A – regime da capitalização), 239,
251 (criação de sistema integrado de informações);
2. Esse conjunto de normas terá eficácia até que lei complementar estabeleça regras
para a previdência. Vê-se, pois que as regras permanentes manifestam a tendência em
ser diretivas, cuja regramento ficará à cabo da LC. A conferir arts. 12, 13, 14, 15 e 16 e
45 da PEC.

3. Para os que não têm todos os requisitos que serão abordados mais à frente, vê-se
nítida a linha de corte no trato dos que tenham ingressado antes e depois de
31/12/2003 (EC 41/2003) e também para os que ingressaram depois da instituição da
previdência complementar ou mesmo para aqueles que, tendo ingressado
anteriormente, tenham optado pelo mencionado regime (isso serve na atual conjuntura
para o servidores federais, pois no Estado de SP a migração para o regime de previdência
complementar ocorre sem nenhuma contrapartida pelo MP e também sem direito ao
benefício especial (algum montante acumulado na RPPS é levado ao R. Complementar).
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Diretrizes Gerais - PEC 6/2019 *

• Desconstitucionalização do tema - Lei Complementar estabelecerá
regras, a PEC propõe diretrizes e critérios básicos.=1=

• LC – benefícios, concessão, cálculo, contribuição =2=, reajuste, tratamento
dos riscos atuarias, equacionamento de déficit e superávit. Premissas
que servirão à LC: a) possibilidade de idade mínima e tempo de
contribuição mais favoráveis a algumas categorias de servidores (v.g.
professores, agentes penitenciários, policiais, deficientes); b) definição de
forma de apuração da base de cálculo, alíquotas para os entes
federativos, ativos, inativos e pensionistas; c) medidas de prevenção,
identificação e tratamento dos riscos atuariais; d) mecanismos de
equação do déficit atuarial e alíquotas de contribuição extraordinária.

• Enfim: Mais e mais reformas previdenciárias virão, sem que dependam
de amplo debate e dos rigores exigidos na mudança constitucional.
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1. Muitas e muitas reformas desde a EC 20/98 foram implantadas em nosso país,
exigindo dos contribuintes, em geral, maiores sacrifícios, mas sem que o poder público
também tenha-se mostrado tão rigoroso na gestão dessas contas. Anos e anos de
favores (v.g. desonerações), gestão sem nenhuma transparência, isenções, elevado
desemprego ou informalidade no mercado de trabalho e outras circunstâncias sempre
foram assumidas pela população. A desconstitucionalização ainda deixará mais frágil a
seguridade social, pois os direitos praticamente estarão fora do abrigo da rigidez imposta
na aprovação das emendas constitucionais. A solidez da seguridade (CF 88) cairá por
terra e, em nosso sentir, a segurança jurídica será trocada pelo risco característico do

mercado.
2. A LC cuidará do regramento propriamente. Contudo no tema – contribuições – a
fragilidade ainda é maior, pois serão regradas por simples lei ordinária – v. art. 149.
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Regimes: Repartição e Capitalização

• Repartição: CF solidarismo social e segurança jurídica: mais novos contribuem para a
aposentadoria dos mais velhos. Verdade relativa servidores públicos civis, pois aposentados e
pensionistas também contribuem. =1= Isso difere dos trabalhadores RGPS, dos militares etc.

• Capitalização: =2= Sem observar a inserção da previdência como parte integrante da seguridade
social, a PEC cria o art. 201-A e 115 da ADT  LC deverá observar as diretrizes gerais para o
regime de capitalização, que dentre as quais outras:

• Contribuição definida: sem prejuízo de contribuições extras
• Gestão de Reservas por entidades públicas ou privadas habilitadas por órgão regulador

• Riscos
• A ideia de que cada um (individualização das contas) garante o seu próprio futuro é relativa.

• Somente a contribuição é definida X o benefício final varia, pois os valores
acumulados também serão aplicados ou investidos no mercado.

• O mercado é, por sua natureza, local onde o risco é inerente, não à toa, em alguns
investimentos (v.g. CDB) há o Fundo Garantidor de Credito (FGC).

• Nem mesmo como diretriz foi mencionado um garantidor, então a LC o fará?
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1. No regime da repartição, vigora o princípio da “pay as you go” de filiação obrigatória
(art. 201 da CF/88) – Por este regime, o pressuposto é que que os trabalhadores
(membros da ativa) paguem os benefícios dos aposentados e pensionistas – há
necessidade óbvia de reposição populacional – o que não se dará com o alto nível de
desemprego e de informalismo no mercado de trabalho ou mesmo com a tendência
geral de que os concursos sejam mais escassos. O custeio pelo Tesouro (previsto na Lei
8.212/91 – Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do
Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual. Parágrafo único.
A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da
Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação
continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual) como dever à
previdência tem crescido, mas muito mais pela politica de juros altos -> desemprego ->
informalismo e isenção insustentável de muitos contribuintes.

A solução proposta na PEC parece ser irrefletida sobre a realidade brasileira, custo de
vida altíssimo. Aliás, para grande parte da população, inclusive servidores em pequenos
municípios, a vida econômica está ancorada em extras (exemplo crédito consignado) e
por isso, sem qualquer chance de formar alguma poupança para seu futuro.

2. No regime de capitalização “funding” cada pessoa forma um fundo ou poupança
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individual, com contribuição definida, com baixo nível de solidariedade e maior
individualismo. Há muito risco, especialmente, na queda no valor dos benefícios como
aconteceu no Chile. Sobre isso acompanhe: “As aposentadorias no quadro do regime de
previdência privada estão muito baixas, recebendo uma aposentadoria média
equivalente a 38% de sua renda final, a menor taxa entre as 35 nações da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), depois da do México.
Quando os trabalhadores chilenos aderiram a este modelo de previdência foi-lhes
prometido uma taxa na ordem dos 70%.” (In:http://marilindafernandes.adv.br/chile-
reforma-seu-modelo-de-previdencia-para-restabelecer-o-principio-da-solidariedade/,
acesso em 30.03.19)
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Regimes: Repartição e Capitalização

Capitalização - países desenvolvidos (ex. Noruega), somente após
a implantação de extensa proteção social e desenvolvimento
econômico. Ainda assim, em alguns países é o regime híbrido de
previdência.=1=

Hoje no Brasil a seguridade, um dos poucos capítulos aprovados
em 88 de modo unanime, tende à “mercantilização da seguridade
social”. =2=

Fim do atual regime de repartição?  Isso não foi proposto de
modo direto. Contudo, sem a reposição de novos servidores +
contribuição extraordinária + alíquotas progressivas e outras
engenharias liberais a resposta é mais do que óbvia.
Capitalização é sustentável?  Pode ser, mas numa economia
forte, sem altas taxas de desemprego, sem resgates massivos.
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1. No Regime de Capitalização as contas são individuais e aplicadas em investimentos.
Quanto mais poupar, mais terá, esse seria o slogan. Isso é aplicado na previdência
complementar em geral. No Regime Híbrido – 3 vértices – 1) renda mínima universal 2)
uma parte do benefício tratado sob o regime de repartição 3) outra sob o regime da
capitalização. Enfim, mesmo nesses países se reconhece o efeito nefasto do desemprego
e da informalidade sobre o equilíbrio da previdência em geral.
2. Nos últimos dois anos houve queda na captação líquida das companhias de
previdência privada, que desde 2013 apontam uma retração em decorrência da
conjuntura econômica. Sobre isso e ainda sobre a saída de mais de 200.000
participantes confiram-se “previdência privada em baixa”. O Estado de São Paulo,
04.03.2019, p. B1.
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PEC 6/2019 – Diretrizes nas alíquotas
e contribuições previdenciárias RPPS
• Constitucionalização das alíquotas (14%) e sua progressividade.

• De pronto 14% e assemelhando-se a outros tributos optou-se pela progressividade.
Caráter confiscatório (art. 150, IV CF) =1=*;

• Quebra do pacto federativo (respeitada a anterioridade nonagesimal) a imposição de
alíquota análoga. (CF. arts. 145 e seguintes – competências tributárias);

• Contribuições extraordinárias =2= para eventuais coberturas de déficit
previdenciário.

• Lei ordinária poderá prever:
• Contribuições ordinárias de servidores, aposentados e pensionistas (Art. 149, §§1o e 1o-

C, na versão da PEC),
• Progressividade e a ampliação da base de cálculo de contribuições extraordinárias

de aposentados e pensionistas (art. 149, §1o-D, na versão da PEC), com autorização
para edição imediata de leis ordinárias dos entes federativos o que poderá implicar
em (cobrança de contribuições extraordinárias para aposentadorias e pensões
superiores a 1 sal. Mínimo)
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1. Pela teoria penta partida a contribuição previdenciária tem natureza tributária. De
modo indireto, esse aumento de alíquota de 11% para 14% implicará somado a
alíquota do IRPF (27,5) em responsabilidade tributária, superando 40% dos
rendimentos, o que afronta a vedação de instituição de tributo com efeito de
confisco (CR, art. 150-IV).

2. Os tributos extraordinários: no Brasil desde a CF de 46, o sistema constitucional
conheceu tributo extraordinário, espécie de tributação no qual o direito público
responde ao interesse superior do Estado – Exemplos CF, art. 154, II e o estado
de guerra. Há ainda o empréstimo compulsório restituível – art. 148 CF (calamidade,
investimento público).

2. Contribuir de modo extraordinário é quase uma rotina na previdência privada, aliás, a
despeito do contratualismo nos planos de previdência privada, não poucas vezes as
contribuições extraordinárias têm sido a causa do abandono dos planos privados.
Evidentemente, que a Previdência Proposta implicará em abertura à cobertura de
déficits, que poderão ser decorrentes do desemprego ou da má gestão. Isso seria
mesmo excepcional ou extraordinário numa economia como a que experimentamos?
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= PEC 6/2019 e Linhas de Corte =

• Antes de 1/1/2004 e Pós 1/1/2004
• Anterior a 2004 – tem regra para os que ingressaram:

• Antes de 16.12.98
• Entre 17.12.98 (EC 20/98) e 31.12.2003 (EC 41/2003)

• Posterior a 1/1/2004
• Antes da instituição do regime de previdência

complementar
• Pós implementação do regime de previdência

complementar
• Pós PEC 6/2019 e antes da LC ( art. 2º PEC)
• Regras de Transição
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A PEC tem três grandes eixos.

Um para os que ingressaram antes da EC 41/2003. Outro, para os que ingressaram
depois da EC 41/2003 e o terceiro, para os que ingressaram após a aprovação da PEC-
2019. Sem contar com os que se submeterão às regras de transição e ao direito
adquirido.
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Aposentadorias: Ingresso antes de
16.12.98 (EC 20) – “Antes de 2004”

• Regras de Transição (EC/98): =1=

• Requisitos completos antes de 16.12.98: T.
Serviço:30 anos de serviço; T. Carreira: 5 anos;
Proventos: paridade plena - última remuneração;

• Requisitos incompletos até 16.12.98:

• 1) Art. 8º caput – EC 20/98 – Idade: (53-H e 48-M); T.
Contribuição: (35-H e 30-M); T. Cargo (5anos); Período
Adicional (Pedágio) – 20% do tempo de contribuição
faltante; Proventos: Integralidade e paridade plena. =2=

• 2) Art. 8º, § 1º - EC 20/98 – Idem ao anterior, salvo no
Período Adicional (Pedágio): 40% do tempo de
contribuição faltante; Proventos: Proporcionais e
paridade plena. =3=

• 3)Art. 3º EC 20/98: Ingresso até 16.12.98: T. Contrib:
(35-H e 30-M); T. Serviço Público (25 anos); T. Carreira
(15 anos); T. Cargo ( 5 anos) e Idade Mínima: (60-H e 55-
M). Para cada ano a mais de contribuição que ultrapasse
(35-H e 30-M) diminui-se um na idade (Fórmula 95/85*).
Proventos: Integralidade e Paridade.

• PEC 6/2019

• As regras de transição da PEC podem ser definidas
em: a) Quem ingressou até 31.12.2003; b) Quem
ingressou entre 01.01.2004 até 03.02.2013; c)
Quem ingressou após 2013 ou após e optou pelo
regime de Prev. Complementar.

NOTA: Não há uma solução específica para os que
tenham ingressado antes de 16.12.98. De fato, a linha
de corte temporal é 31.12.2003.

Em resumo: aos que ingressaram antes de 2004,
ou têm direito adquirido, ou se submeterão a uma
regra geral de anterioridade a 31.12.2003, ou
depois dela até a criação do R. Compl. Enfim,
exigindo 65 anos de idade para acesso ao
benefício integral para homens e mulheres.
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Esses e outros quadros procuram fazer um comparativo entre o que é hoje e o que
poderá ser caso a PEC seja acolhida na totalidade.
Apenas para auxiliar a compreensão =
1.Só para lembrar a nossa tradição é de que as regras de transição sejam efetivamente
regras de passagem Ex. nota: A Emenda 47/2005 corrigiu a distorção trazida na EC
41/2003 para aqueles que antes de 16.12.98 tivessem ingressado do serviço público.
2. Essa situação também deve ser vista à luz do tempo já cumprido e nela se insere o
maior contingente de servidores públicos com interesse peculiar, especialmente em
razão das várias regras de transição incidentes;
3. Essas suas regras de transição merecem dois destaques: e vamos ver mais frente
como foram afetadas.
Só para recordar

1) Asseguravam a concessão das aposentadorias para todos os que
tivessem preenchidos esses requisitos exigidos na EC 20/98, mas isso somente até a
data da publicação da Emenda 41/2003 (que notadamente alterou o cálculo e o reajuste
dos proventos);

2) Nas duas hipóteses do caput e do parágrafo 1º do art. 8º da EC 20/98
aplica-se a bonificação de 17% de acréscimo de tempo de serviço para os membros da
Magistratura/MP/Tribunal de Contas  3. O bônus de 17% do tempo de serviço
configurou, à época da edição da EC 20/98, norma de transição e forma de compensar,
para os membros da magistratura e do Ministério Público do sexo masculino, que já se
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encontravam em atividade laboral, os prejuízos que sofreram em decorrência do aumento
do tempo de serviço exigido para aposentadoria no cargo. 4. Norma destinada a pessoas
determinadas, inseridas em contexto determinado de tempo, que instituiu bônus que se
incorpora ao patrimônio jurídico dos seus destinatários, pela sua natureza de regra
instituidora de vantagem decorrente exclusivamente do tempo de serviço”. (Vide tela 25)
4. Isso poderá implicar, por exemplo, muito mais anos de serviço para que se possa
almejar a integralidade (sendo certo que, em todos esses casos, os servidores terão
contribuído sobre a totalidade de seus vencimentos, durante todo o período de serviço
público).
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Aposentadoria: Ingresso entre 17.12.98 (EC 20) e
31.12.2003 (EC 41) – “Antes de 2004” - I -

• Enquadramento numa das 4 condições:*

• 1) Requisitos preenchidos até 31/12/2003: Idade
(60-H e 55-M); T. Contribuição (35-H e 30-M); T.
Serviço (10 anos) e T. Cargo (5 anos) - Proventos
(Paridade e Integralidade – última remuneração;

• 2) Requisitos preenchidos a partir de 1.1.2004:
Idade (60-H e 55-M); T. Contribuição (35-H e 30-M);
T. Serviço (10 anos) e T. Cargo (5 anos) - Proventos
(Média das maiores remunerações e reajuste
RGPS);

• 3) Requisitos preenchidos na data do
requerimento, mas cujo ingresso tenha ocorrido
até 16.12.98: Idade (60-H e 55-M); T. Contribuição
(35-H e 30-M); T. Serviço (20 anos) e T. Carreira (10
anos) T. Cargo (5 anos) - Proventos (Paridade e
Integralidade);

• 4) Aposentadoria por idade: Idade Mínima ( 65-H
e 60-M), T.de Serviço (10 anos), T. cargo ( 5 anos) –
Proventos: Proporcionais: ao tempo de contribuição:
a) Requisitos até 31.12.2003 (última remuneração);
b) Requisitos a partir de 1.1.2004 (média
remunerações)

• PEC 6/2019 para os que ingressaram até
31/12/2003 (exceto policiais e professores)=2=

• Art. 3º. § 7º, I: Idade: H-65 e M-62; T.
Contribuição:(H-35 e M-30); T. Serviço (20
anos);Tempo no Cargo: 5 anos;
Proventos: Integralidade e paridade

• Art. 3º. § 7º, II: para os que não se
enquadrem no anterior: 60% da média
dos salários de contribuição + 2% que
exceda aos 20 anos de contribuição =
Exige 40 anos de contribuição sem o
que não há integralidade

• Nota:
• Reajuste dos proventos:
• Paridade: aos que ingressaram antes da

EC 41/2003.
• RGPS: Aos que podendo tenham optado

pelo Reg. Prev. Complementar – cotas é
proporcional a 60% e teto do RGPS.
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Nessa categoria de interessados desenvolvemos o estudo em mais de uma tela
Tela I
1. Algumas exigências foram feitas na EC 20/98:

2. Com a PEC os servidores públicos que ingressaram até o ano de 2003 e que desejam
aposentar-se com paridade e integralidade deverão cumprir a nova regra de
aposentadoria: idade mínima de 65 para homem, 62 anos para mulher e 60 anos
professor (a) para o direito à totalidade da remuneração no cargo em que se aposentar.
Isso, de fato, representa um agravamento, pois a nova regra fixa limites bem acima do
que atualmente é requerido para o servidor público que se aposenta pelas regras de
transição das Emendas Constitucionais 41 e 47. Se o servidor não optar por esperar até
os 65 anos (homem), 62 (mulher) ou 60 (professor (a), terá que aceitar uma redução
nos seus proventos. Cálculo baseado em percentuais da média das remunerações dos
salários de contribuição desde julho de 1994 ou desde a data do seu ingresso. Quanto à
forma de reajuste, terão proventos de aposentadoria reajustados na mesma data e
mesma proporção dos ativos (paridade).
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Regras de Transição – Regime RPPS (*salvo
abrangidos pela criação do Reg. Complementar) - II -

• Cálculo dos Proventos:
• Integralidade e Paridade* : Ingresso até 21/12/2003 + Idade 65 (H) ou

62 (M)
• O requisito da idade não é exigido para algumas categorias, como professores,

policiais, dentre outras.

• Média das remunerações : Para os que nem mesmo tenham cumprido
esses dois requisitos : 60% da média dos salários de contribuição _
2% para cada ano superior a 20 anos de contribuição.

• Os 100 % da contribuição somente se houver 40 anos de contribuição
• Paridade: somente para os que ingressaram até 2004 (EC 41/2003); para os outros,

atualização pelo que disponha o RGPS

11

Tela II –
O alvo aqui é o estudo sobre os cálculos relativos àqueles servidores com ingresso antes 
de 21/12/2003 (antes da EC 41/2003),  excluídos os referidos na tela 9 (antes de 98) e 
também excluídos aqueles que foram abrangidos pela Reg Complementar.

Embora se saiba, é bom reforçar que a Integralidade consiste na percepção de 
proventos e pensão igual à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria ou o falecimento, já a Paridade versa sobre a concessão dos 
aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos com extensão aos proventos e 
pensões.
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Aposentadorias: Servidores que se encontram no RPPS -
Ingresso pós 1.1.2004 e antes da Instituição Previdência
Complementar

• Por Tempo de Contribuição:
• H 35 e M 30 anos
• H 60 e M 55 idade mínima
• 10 anos de serviço e 5 no cargo

• Por Idade
• H 65 e M 60 idade mínima
• 10 anos de serviço e 5 no cargo

• Proventos: Média dos maiores valores
base de contribuição desde julho/94 ou desde
o inicio da atividade laboral (equivalente a
80% do período.=1=

• Reajustes: Mesmas datas dos reajustes
do RGPS (fim da paridade c/ a ativa)

• PEC 6/2019 – art. 3º R. Transição
• Entre 01/01/2004 até 03/02/2013 =2=

• Idade: (61-H e 56-M); T. Contribuição: (35-H e
30-M); Soma da Idade + Tempo de Contribuição
(H-96 e M-86) (Fórmula H-96/M-86) =3= T.
Serviço Público (20 – H/M); T. Cargo (5 anos);
Proventos: Média (para os que não puderam ou
não quiseram aderir a Previd.Complem.): 60%
salários contribuição + 2% por ano que exceder
aos 20 anos de contribuição  Integralidade só
para os atinjam 100% da média e Paridade: Não.
O reajuste é pelo RGPS =4=

• Nota:
• Elevação da idade mínima, que subirá

automaticamente em 2022 (H-62 e M-57);
• Elevação da Fórmula em 2020, 1 ponto a

cada ano até atingir ( H 105/M 100), que
poderá ser alterada pela LC.

12

1. Para os servidores do RPPS, a EC 41/2003 garantiu a integralidade dos proventos, mas
não a paridade, porquanto na forma dos artigos 40, § 1º e 3º, associados ao § 17, os
reajustes serão de acordo com os índices do RGPS.
Lembrar que o reajuste pelos índices do INSS nem sempre é desfavorável, considerando
que nesse caso a periodicidade é anual, o que no RPPS depende-se da vontade política.
2. Essa data varia : de fato pode ser substituída pela criação do RPCom, em SP, por
exemplo o RPCompl deu-se em 23 de junho de 2014.
3. Na PEC 6/2019 a Fórmula 85/95 (EC 47/2005 de proteção aos com ingresso antes de
98) será substituída pela Fórmula 96/86: Nessa Fórmula o que importa para a
aposentadoria é: idade + tempo de contribuição = a 96 (Homens) e a 86 (Mulheres).
4. Atualmente a Lei 10.887/2004 estabelece que o cálculo dos proventos é “a média
aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado,
correspondente a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de
1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.” Assim, a
despeito da aposentadoria não estar limitada ao teto do RGPS, os servidores que se
enquadram nessa faixa também serão bastante atingidos. Terão que trabalhar 40 anos
para ter acesso a 100% do benefício, que será menor que o cálculo atual, pois a média
englobará todos os salários da vida laboral e não apenas os 80% maiores.
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Ingresso pós implementação do
regime de previdência complementar
• Art. 40, parágrafos 14 a 16 CF

• A data do ingresso varia, pois
cada unidade da federação
levou mais ou menos tempo
para criar a previdência
complementar Ex. SP em 2014.

• PEC 6/19
• Como foi dito antes, o art. 3º

das Regras de Transição exige
os mesmos requisitos para a
aposentadoria. O que se altera,
conforme o § 9º, é o cálculo do
benefício que será feito por
cotas na seguintes
proporção: 60% média dos
sal. contr. + 2% para cada ano
que exceda os 20 de
contribuição. Teto: RGPS e
Reajuste: RGPS =1=

13

1. Essa regra vale também para quem, mesmo ingressando anteriormente, fez a opção,
como por ora o fazem, os servidores públicos federais, que podem optar pela migração,
com benefício especial. A lei 12.618/2012 criou o benefício especial, que é definido
como a diferença entre a média simples das maiores contribuições anteriores à média
aritmética simples das maiores contribuições atualizado pelo IPCA correspondente a
80% - Esta seria a contrapartida aos que tenham ingressado antes da PREVCOM pago
por ocasião da aposentadoria Funpresp.
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Diretrizes Gerais de Aposentadoria
Ingressantes {pós-PEC e antes da LC referida (§1º e
2º do Art. 40,PEC 6/2019)}

• Capítulo – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, QUE SÃO REGRAS PERMANENTES

ATE A LEI COMPLEMENTAR (ARTS. 12/17 DA PEC 6/2019) + Lei
9.717/98 (regras gerais RPPS)=1=

• Diretrizes básicas para a Lei Complementar.

• Destinatários: Pós aprovação da PEC, mas antes da
elaboração da lei complementar, reclamada no bojo do próprio
art. 40 PEC 6/2019.

• O limite dos proventos sempre será o do RGPS.

14

1. A Lei 9.717/98 que será recepcionada trata das regras gerais para a organização e o
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal e dá outras providências.
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CF x PEC 6/19 – Comparativo - Servidor
Público - POS PEC - Aposentadoria
Voluntária - I -
• Constituição Feral

• Aposentadoria (CF art. 40)
• Voluntária

• Idade: 65 H e 60 M

• Tempo Contribuição:

• 60 H e 55 M + TC 35 H e 30 M

• 10 anos de serviço e 5 no cargo

• PEC 6/2019

• Regra Permanente – Pós Pec até Lei
Complementar (LC) que poderá
alterar, mas antes disso:

• 65 H e 62 M + 25 TC H/M – PEC
(§§1º e 2º art. 40 CF e art. 12 PEC) +
10 anos serviço e 5 cargo

• A LC pode aumentar a idade em
razão da sobrevida da população (
art. 40§3º PEC e RT art.3º da PEC)

15

Esse comparativo é mais genérico e seu escopo é mostrar a mudança projetada para a
futura e eventual aprovação integral da PEC 6/2019.

Aposentadoria Voluntária - assim como a CF, a PEC cuida dos regimes RGPS, RPPS, RPC
(Complementar) e também prevê no art. 201-A, a criação de um outro regime (baseado
não mais no regime de repartição (financiamento dos mais jovens para a aposentadoria
dos mais velhos - RPPS), mas sim no regime da capitalização.
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CF x PEC 6/19 – Comparativo - Servidor
Público – Aposentadoria Voluntária -II-

• Constituição

• Aposentadoria por Idade

Proporcional ao tempo de contribuição

(art. 40, §1º, III, b CF)

Nota: lembrando que a EC 41 extinguiu a integralidade
(remuneração integral do cargo efetivo) da base de
cálculo da aposentadoria, mas não a aposentadoria
integral (percentual sobre 100% da base de cálculo);

Nota: 1) para os que atingiram os requisitos até
31.12.2003 (base - a última remuneração) ou 2) para
aqueles que atingiram ou venham a atingir os
requisitos a partir de 1.1.2004 (a base será a média
das remunerações - base para o RGPS ou RPPS).

•

• PEC 6/2019
• Regras Permanentes até a LC

• Aposentadoria Voluntária - Cálculo

• 60% média + 2% a cada ano que exceder a
20 anos de contribuição (100 % somente se
acidente ou doença do trabalho ou doença
profissional) *= Reajuste =RGPS

16

Não haverá mais aposentadoria que não seja com requisitos cumulados, esses já
referidos no quadro anterior.
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CF x PEC 6/19 – Comparativo - Servidor
Público – Aposentadoria Voluntária -III-
• Cálculos e Alíquotas

• Cálculo do Valor da Aposentadoria – Lei
10.887/04

• Média = 80% dos maiores salários
de contribuição

• Contribuição
• 11% da totalidade da remuneração

ou sobre o teto do RGPS (para os
que ingressaram depois da
RPCompl)

Alíquotas Progressivas:

• 100% dos salários e remunerações recebidos
(não dos maiores) até que LC disponha sobre a forma
de cálculo, defina as alíquotas das contribuições
ordinárias e extraordinárias e a Lei Ordinária institua
as contribuições, cujas diretrizes são as seguintes:

• I - Servidores ativos da União: 14%, reduzida ou
majorada em função da base de contribuição ou do
benefício recebido (alíquotas de 7,5% até 22%)

• II – Inativos e pensionistas da União: as alíquotas
(7,5% até 22%) incidirão sobre o valor dos proventos
que superem o teto do RGPS

• III – Servidores ativos e inativos dos Estados e
Municípios: aplica-se de imediato a alíquota de 14%,
sendo concedido prazo de 180 dias para adequá-la ao
respectivo regime próprio, podendo ser adotados o
escalonamento e a progressividade de apuração das
alíquotas previstas para os servidores da União.
Decorrido este prazo sem qualquer definição, a
alíquota de 14% será definitiva =1=
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Lembremos que não há direito adquirido a alíquotas e, por isso, no que diz respeito a
elas, a contribuição atingirá a todos na forma do quadro “alíquotas progressivas” supra.
Efetivamente, isso aumenta o risco de deteriorar a integralidade e a paridade, que
teoricamente se diz preservada na parte final da PEC ao tratar do direito adqurido.

1. Os entes federativos podem, por lei, instituir contribuições extraordinárias para o
equacionamento de déficits atuariais, bem como, ampliar excepcionalmente a base das
contribuições devidas pelos inativos. Assim, embora a alíquota progressiva e
confiscatória já, em tese, com a aprovação, possa vir a ser aplicada aos servidores e
pensionistas da União, é difícil imaginar num princípio federativo, possa a PEC obrigar os
outros entes da federação a ajustar as contribuições, fixando-lhes prazo e sanção. De
todo modo, como dito anteriormente, a PEC cria uma tabela progressiva, o que implicará
em “desconto” de mais de 40% sobre a base de contribuição – somando-se IR +
contribuição. Como dito anteriormente isso implicará em confisco vedado no artigo
155, inciso IV da CF, atacando de modo consistente as fontes de ganho.
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CF x PEC 6/19 – Comparativo - Servidor
Público – Aposentadoria Compulsoria -IV-
• Constituição Federal
• Aposentadoria Compulsória

• Limite de Idade – 75 anos
(ambos os sexos)

• Proventos: proporcionais ao
tempo de contribuição

• Forma de cálculo: média
aritmética simples das maiores
contribuições efetuadas a partir
de jul/94, limitado ao teto da
remuneração do servidor no
cargo efetivo

• PEC 6/2019
• Aposentadoria Compulsória

• Limite de Idade – o mesmo
• Mesmos critérios do RGPS.

=1=
• Forma de Cálculo: 60% + 2%

por ano de contribuição que
exceder 20 anos.

• O valor da aposentadoria será
proporcional, caso não atinja o
tempo de contribuição
necessário

18

1. As regras para o cálculo dos proventos mudaram . Seguem os mesmos critérios do
RGPS (cálculo baseado em 60% da média, acrescido de 2% para cada ano que exceder a
20 anos de contribuição), sendo que os valores são proporcionais, caso o servidor não
atinja o tempo necessário para a contribuição. Na prática essa regra, além de implicar
em menor valor do provento de aposentadoria para quem decidiu, ou precisou,
trabalhar até idade mais avançada, também atinge de modo mais severo aqueles que
não conseguirem comprovar o tempo de contribuição necessário.
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CF x PEC 6/19 – Comparativo
Aposentadoria por Incapacidade -V-
• Constituição
• Aposentadoria por Incapacidade

Permanente

• Proventos Proporcionais ao Tempo de Contribuição:
invalidez permanente comum.

• Proventos Integrais: decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável.

• Forma de cálculo:
• Para os que ingressaram até 31/12/2003: calculado com

base na última remuneração do cargo efetivo em que se
der a aposentadoria.

• Para os que ingressaram a partir de 01/01/2004: média
aritmética simples das 80% maiores remunerações
utilizadas como base para as contribuições efetuadas a
partir de jul/94, ou da data em que ingressou no serviço
público, limitado ao teto da remuneração do servidor no
cargo efetivo. Teto do benefício: remuneração do servidor
no cargo efetivo

• PEC 6/2019
• Aposentadoria por Incapacidade

Permanente (inciso II, parágrafo 3º. do art.
12 Regras Permanentes até a LC)

• Incapacidade permanente para o trabalho, no
cargo em que estiver investido, quando
insuscetível de readaptação.

• Mesma regra do RGPS.
• Forma de Cálculo: 60% da média + 2% por

ano de contribuição que exceder 20 anos de
contribuição -=1=

• Exceção: invalidez decorrente de acidente de
trabalho; doenças profissionais; doenças do
trabalho. =2=

• Forma de Cálculo: 100% x Média dos Salários
de Contribuição

19

1. Caso o servidor se torne permanentemente incapaz de exercer seu trabalho antes de 
completar os requisitos mínimos para a aposentadoria, não receberá o limite máximo a 
que teria direito caso não fosse acometido pela incapacidade. Seus proventos serão 
menores, conforme o comparativo no item forma de cálculo.
2. Além disso, a aposentadoria por incapacidade na PEC 6 ganha uma nova conformação 
= isso porque não prevê mais doença contagiosa e doença grave incurável como na atual 
CF, que permite hoje os 100%. De fato, isso soa antiético, irônico e desumano, 
contrariando os preceitos da seguridade social. Enfim, a regra apenas garante que a base 
de cálculo dos proventos seja 100% da média do RGPS, para os casos em que a 
incapacidade resulte de condições adversas relacionadas ao trabalho: acidente ou 
doenças de trabalho e doenças profissionais. Deixa de fora aquelas doenças em que o 
servidor contrai contra a sua vontade e, em muitos casos, a despeito dos cuidados que 
tem com sua saúde, a aposentadoria será com os proventos proporcionais, para tratar, 
por toda a vida, do problema de saúde que o incapacitou.
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CF x PEC 6/19 – Pensões - Servidor Público -I-

• Pensão aos dependentes do
servidor

• Cálculo = 100% dos proventos
de valor equivalente ao teto do
RGPS + 70 % do valor dos
proventos que exceda a esse
limite

• (art. 40, § 7º CF)

• PEC 6/2019

• Beneficiários e Duração:# I) Cônjuge,
casado, separado ou divorciado com pensão
alimentícia, ou companheiro(a) em união
estável; II) Filho(a), ou irmão(ã),
economicamente dependente e que atenda
um dos seguintes requisitos: menor de 21
anos; inválido; com deficiência grave,
intelectual ou mental; II) Os pais; IV) O irmão
não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 anos ou inválido ou que tenha
deficiência intelectual ou mental, enquanto
perdurar a deficiência.

• Os cônjuges e outros do item I) têm a
pensão com duração diferenciada, os
deficientes têm a pensão enquanto
durar essa condição e os filhos ou
irmãos com dependência econômica
ou menores 21 anos.

20

O estudo das pensões desenvolve-se em duas telas:

1. A pensão que decorra de prévia relação de afinidade ou em decorrência de união
estável tem as seguintes regras: duração: 4 meses: se o óbito ocorrer sem que o servidor
tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento/união estável tiver iniciado
em menos de 2 anos antes do óbito; 3 anos, com menos de 21 anos de idade; 6 anos,
entre 21 e 26 anos de idade; 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade; 15 anos, entre 30 e
40 anos de idade; 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade; vitalícia, com 44 ou mais anos
de idade. No caso de cônjuge inválido ou com deficiência, a pensão será devida
enquanto durar a deficiência ou invalidez, respeitando-se os prazos mínimos descritos na
tabela acima.
Obs.: A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os itens I e II exclui os
beneficiários dos incisos III e IV.
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CF x PEC 6/19 – Pensões - Servidor Público -II-

• Pensão aos dependentes do
servidor

• Cálculo = 100% dos proventos
de valor equivalente ao teto do
RGPS + 70 % do valor dos
proventos que exceda a esse
limite

• (art. 40, § 7º CF)

• PEC 6/2019

• Regra Permanente até LC: =1=

• Cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10% por
dependente, observado:

• Óbito do aposentado – totalidade dos proventos
do servidor falecido

• Óbito do servidor ativo – sobre o valor equivalente
caso tivesse sido aposentado por invalidez =2=,
salvo no caso de acidente que alcança 100% da
média salarial (art. 12§ 9º da PEC)  Nessas duas
hipóteses

• Regra de Transição: os que ingressaram antes
anteriores a Prev. Complementar:

• Cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10% por
dependente, calculadas sobre:

• Óbito de aposentado – totalidade dos proventos até
RGPS mais 70% do excedente

• Óbito do servidor da ativa sobre o valor equivalente
a que teria direito caso fosse aposentado por invalidez
ou 100 se for por acidente do trabalho até o limite do
RGPS acrescido de 70% parcela excedente.

21

1. Cf.(art. 40, § 1º, inc. I, “f”, e art. 201, § 1º. Inc. VII, ambos CF; e art. 12, § 10, inc. III, e
art. 30, §§ 1º e 2º, da PEC);
2. Lembrando que a aposentadoria por incapacidade será de 60% da média salarial
desde jul./94, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo
de 20 anos de contribuição, até o máximo de 100.
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CF x PEC 6/19 – Comparativo - Servidor
Público – Acumulação de Benefícios
Acumulação de Pensão e Aposentadoria

• Aposentadoria
• Não para mais de uma aposentadoria no RGPS
• Possível entre RGPS e uma RPPS
• Possível duas de RPPS (cargos acumuláveis – art. 37,

inc. XVI CF)

• Pensão:
• Morte ou perda da condição de beneficiário reverte a

parcela aos demais.
• Mais de um titular habilitado implica em distribuição da

cota em partes iguais.
• Habilitação de cônjuge, companheiro(a) e filhos exclui

os demais; e a de pai ou mãe, exclui irmãos.
• A perda da qualidade de dependente cessa o

pagamento da respectiva cota, não sendo reversível
aos demais.

• A existência de beneficiário de qualquer das classes
supracitadas, exclui os seguintes.

PEC 6/2019

• Lei complementar disporá sobre regras e condições para
acumulação de benefícios previdenciários =1=

• Até que sobrevenha a LC fica vedado:

• Pensão por morte e aposentadoria do RPPS e RGPS e
pensões decorrentes das atividades militares (42 e 142 CF)

• Assegura direito de recebimento do valor integral do
benefício mais vantajoso + dos outros benefícios, apurados
cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: a)
80% até um salário-mínimo; b) 60% do valor que exceder
um salário-mínimo, até o limite de dois; c) 40% do valor que
exceder dois salários mínimos, até o limite de três; e d) 20%
do valor que exceder três salários mínimos, até o limite de
quatro salários mínimos.

• Pensão - Irreversibilidade de cotas  preservação se
ainda houver mais de 5 dependentes

• A perda da qualidade de dependente faz cessar o
pagamento da respectiva cota, não sendo reversível aos
demais. 

• A existência de beneficiário de qualquer das classes
supracitadas, exclui os seguintes.
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1. Vide: art. 40, § 1º, inc. I, “f”, e art. 201, § 1º. Inc. VII, ambos CF; e art. 12, § 10, inc. III,
e art. 30, §§ 1º e 2º, da PEC.
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Moralidade 
Direito adquirido e as regras de transição

Expectativas legítimas 

Princípio da Confiança =1=

23

Sobre o princípio da confiança e a segurança jurídica – Esse princípio tem origem na
Alemanha, justamente envolvendo o caso de uma viúva – pensionista, sobre o que
remeto a leitura do belo artigo Proteção e Promoção da Confiança. De todo modo,
desde 1954 a certeza é que mesmo o Parlamento com toda a elogiável e a necessária
independência, não pode permitir que haja alterações bruscas, desvantajosas e
inesperadas, capazes de frustrar a confiança do cidadão. Claro que não se presta a
garantir a permanência das normas revogadas, mas não se pode esperar que incida
sobre regras transitórias, porquanto sua existência é de per se uma afirmação da
segurança e da confiança . Enfim, é preciso dar-se ao cidadão um tempo de confiança
para que ele possa ajustar-se. Isso não se confunde com a boa-fé objetiva, própria aos
negócios jurídicos privados, tampouco se confunde com “venire contra factum próprio”,
que exige um certo abuso, o que, evidentemente não se se cogita aqui. (cf. Proteção e
Promoção da Confiança no Direito Previdenciário - Victor Souza – 2018). E mais: O STF já
se pronunciou sobre o fato de que a alteração do regime pertinente à composição de
vencimentos não viola o direito adquirido, “desde que a eventual modificação
introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da
remuneração e, em consequência, não provoque decesso de caráter pecuniário” (STF, RE
653.736, Rel. Min. Luiz Fux).
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PEC 6/19 – Servidor Público  - Regras de Transição – Direito 
Adquirido – art. 9º aposentadorias e pensões

Na Regra de Transição do RPPS – há norma do direito
adquirido.=1= Sabemos que desde a EC 20/98 as regras de
aposentadoria vêm sofrendo alterações:

Aposentadoria = A PEC 6/2019 prevê o direito aos que tenham
cumprido os requisitos da aposentadoria sem exigir o exercício
efetivo desse direito. Deve-se observar o cumprimento dos requisitos
na obtenção da aposentadoria e a legislação vigente à época.

Pensões = Nesse caso é preciso considerar que a pensão sempre foi e será
examinada na data do óbito do servidor. Assim, para os que já estejam na
condição de pensionistas, em princípio não haveria outras implicações.
Não é essa a regra para os que se transformem em dependente após a
promulgação da PEC =2=
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1. Direito adquirido na PEC 6/2019.

Art. 9º A concessão de aposentadoria ao servidor público e de pensão por morte aos
dependentes de servidor público falecido será assegurada, a qualquer tempo, desde que
tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de
promulgação desta Emenda à Constituição, observados os critérios da legislação vigente
na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da
pensão por morte.

§ 1º Os proventos de aposentadoria a serem concedidos ao servidor público a que se
refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e
reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

§ 2º O limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência
Social somente será aplicado a aposentadorias concedidas aos servidores públicos que
tenham ingressado ou vierem a ingressar no serviço público posteriormente à instituição
de regime de previdência complementar ou que tenham ingressado anteriormente e
tenham exercido a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição.

§ 3º O servidor público que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária
com base no disposto na alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição, na
redação vigente até a data de promulgação desta Emenda à Constituição, no art. 2º, no §
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1º do art. 3º ou no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, ou no art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, e que optar por permanecer em
atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

2. As Pensões: Regra Permanente até LC:* Cota familiar
de 50% acrescida de cotas de 10% por dependente observado:
Óbito do aposentado – totalidade dos proventos do servidor
falecido Óbito do servidor ativo – sobre o valor equivalente tivesse
sido aposentado por invalidez, salvo no caso de acidente que vai a
100% da média salarial (art. 12§ 9º da PEC) Regra de Transição:
Ingressantes anteriores a Prev Complementar: Cota
familiar de 50% acrescida de cotas de 10% por dependente,
calculadas sobre:

Óbito de aposentado – totalidade dos proventos até RGPS
mais 70% do excedente Óbito do servidor ativa sobre o valor
equivalente a que teria direito fosse após por invalidez ou 100 se
for por acidente do trabalho até o limite do RGPS acrescido de
70% parcela excedente.
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PEC 6/2019 - Revogacões=1= e o
Princípio da Confiança (arts. 46 e ss)
• Na última parte do texto há revogações impactantes, sobretudo as

que incidem sobre as sobre regras de transição das EC 20/98,
41/2003 e EC 47/2005.

• Revogações: os efeitos sobre o RGPS e RPPS – art. 46 da PEC
• Sobre os servidores: =1=

• EC 20/98 as contribuições e pedágio do RGPS e o direito a aposentadoria
proporcional; contribuição, idade.

• EC 41/2003 – idade, tempo de contribuição e pedágio para quem tenha
ingressado antes da EC 20/98 =2=; a bonificação para os homens (acréscimo
de 17% tempo de serviço); idade, tempo e paridade garantidos na EC
41/2003; os que ingressaram entre a EC 20/98 e a EC 41/2003 (apenas
mantêm a integralidade); o cálculo de proventos da aposentadoria por
invalidez para os servidores. =3=

• EC 47/2005 – idade, proventos, tempo de contribuição, pedágio
relativamente a quem tenha ingressado antes da EC 20/98.
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1. Revogações – v. art. 46 - Art. 46. Ficam revogados: I - os seguintes dispositivos da
Constituição: a) os § 18, § 19, § 20 e § 21 do art. 40; e b) os § 12 e § 13 do art. 201; II -
os seguintes dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998:
a) o art. 9º; b) o art. 13; e c) o art. 15; III - os seguintes dispositivos da Emenda
Constitucional nº 41, de 2003: a) o art. 2º; b) o art. 6º; e c) o art. 6º-A; e IV - o art. 3º da
Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

2. Regras de Transição foram deixadas de lado, pois ressalvados os que já tenham o
direito adquirido à aposentadoria voluntária, os servidores que tenham ingressado até a
data da promulgação da Emenda (PEC 6) ficarão submetidos a novas regras de transição:
(PEC 6/19 - Capítulo III DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO RELACIONADAS AOS REGIMES
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL).

De fato, importa saber que haverá outros requisitos e muito mais desfavoráveis (idade e
tempo de contribuição), o que exige de cada interessado um olhar específico sobre o
texto da PEC6/2019, a saber:

Art. 3º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas na
lei complementar a que se refere o § 1º do art. 40 da Constituição, o servidor público da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas entidades
autárquicas e suas fundações públicas, que tenha ingressado no serviço público em
cargo efetivo até a data de promulgação desta Emenda à Constituição poderá
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aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes
requisitos: I - cinquenta e seis anos de idade, se mulher, e sessenta e um anos de idade,
se homem; II - trinta anos de contribuição, se mulher, e trinta e cinco anos de
contribuição, se homem; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; IV - cinco
anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e V - somatório da idade e do
tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a oitenta e seis pontos, se
mulher, e noventa e seis pontos, se homem, observado o disposto nos § 2º a § 4º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput
será elevada para cinquenta e sete anos de idade, se mulher, e sessenta e dois anos de
idade, se homem;

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput
será acrescida a cada ano de um ponto, até atingir o limite de cem pontos, se mulher, e
de cento e cinco pontos, se homem.

§ 3º Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal estabelecerá a forma
como a pontuação referida no inciso V do caput será ajustada após o término do
período de majoração a que se refere o § 2º, quando o aumento na expectativa de
sobrevida da população brasileira atingir os sessenta e cinco anos de idade

§ 4º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do
somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e os § 2º e § 3º.

(...)

Para a aposentadoria por incapacidade permanente v. art. 7º .
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PEC 6/19 – Servidor Público - Regras
de Transição – Abono de Permanência
• Art. 9º § 3º  Abono de

Permanência como direito adquirido

•  Súmula 359 STF e abono de
permanência

• Isso porque, uma vez preenchidos os
requisitos para o recebimento do abono
de permanência, esse direito não pode
estar condicionado a outra exigência.
Dessa forma, o termo inicial para o
recebimento do abono de permanência
dá-se com o preenchimento dos requisitos
para a aposentadoria voluntária. [ARE
825.334 AgRrel. min. Roberto Barroso, 1ª
T, j. 24-5-2016, DJE 119 de 10-6-2016.]

• PEC 6/2019
• Regra Permanente e Também de

Transição
• Art. 10 – Abono de Permanência

como facultatividade dos entes
federativos que terão competência
para estabelecer critério

• Neste caso está se referindo àqueles que
estão submetidos aos “pedágios”
mencionados no art. 3º das Regras de
Transição, enfim aqueles que ingressaram
há tempos, mas que por razão da idade,
tempo de contribuição ainda não podem
aposentar-se. Neste caso dependerão do
ente federativo.

26

Capítulo III – art. 10 o abono passará ser facultativo, não alcançando os que já possuem 
direito adqurido.
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Sim, a seguridade social
(previdência) está em risco
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A resposta positiva tem por base o quadro político atual, o que não significa
contrariedade absoluta. Estas foram as primeiras impressões sobre a PEC 6/2019, que
não traduzem, evidentemente, uma conclusão fechada e final. O intuito do presente foi
apenas compilar o que até o momento foi apresentado ao Congresso Nacional, sem
pretender esgotar o estudo, que apenas se inicia.
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