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PEDÁGIO
DE 100%

Substitutivo 
da PEC 06/19 
mantém a crueldade 
com servidores

O relator da PEC 06/19 na Comissão Especial da Câmara, 
deputado Federal Samuel Moreira, apresentou no dia 13 de 
junho um substitutivo ao texto do Executivo. O relator su-
primiu mudanças nos benefícios assistenciais (BPC) pagos 
a idosos em situação de miserabilidade, na aposentadoria 
rural e a polêmica proposta de capitalização. No entanto, 
o substitutivo mantém a crueldade com os servidores pú-
blicos por meio de alíquotas progressivas, fim do acúmulo 
de pensão por morte, idade mínima para se aposentar (62 
anos para mulheres e 65 para homens) e regra de transição 
com pedágio de 100% do tempo de contribuição.  

O substitutivo será votado na Comissão Especial e, de-
pois, vai a plenário.

O Sindjus-DF continuará intensificando sua luta diária 
contra a PEC 06/19, visando que os parlamentares rejeitem 
em conjunto essa Reforma da Previdência que massacra os 
servidores.

Juntos, contra o desmonte da Previdência Social.  

De acordo com a nova proposta de 

transição apresentada pelo relator, os 

servidores que ingressaram no serviço 

público até 2003 poderão continuar 

se aposentando com integralidade e 

paridade, sem atingir idade mínima de 

65 anos (homem) e 62 anos (mulher).

No entanto, para conseguir isso, 

terão de pagar pedágio de 100% so-

bre o tempo que faltar para requerer o 

benefício, com uma trava: idade de 57 

anos (mulher) e 60 anos (homem). Pa-

rece confuso? Sim, é confuso. Vamos a 

um exemplo.
Consideremos um servidor de 58 

anos, que tem 33 anos de contribuição: 

pela regra de transição apresentada na 

primeira proposta do governo, ele pode-

ria se aposentar em 2024, aos 63 anos 

e com 101 pontos. Para ter integralida-

de, ele teria que trabalhar por mais dois 

anos até completar a idade de 65.

Porém, se optar pelo pedágio, cria-

do pelo relator, ele poderia se aposen-

tar daqui a quatro anos, com 62 anos 

de idade e 37 anos de contribuição. 

Isso porque o pedágio é de 100% so-

bre o tempo de contribuição que falta 

para completar os 35 anos exigidos. 

Como esse servidor tem 33 anos de 

contribuição hoje, faltariam dois anos 

até os 35. Com o pedágio, esse tempo 

restante dobra.

Especial
PEC 06/19

Costa Neto e Roniel Andrade 
acompanham leitura do parecer



De forma firme, o Sindjus-DF tem desenvolvido ampla 

campanha contra a Reforma da Previdência. Além de re-

alizar atividades semanais de mobilização no Aeroporto 

e na Câmara dos Deputados, com faixas, instrumentos 

musicais e distribuição de informativos e de uma carta à 

população, os coordenadores do sindicato estão partici-

pando ativamente de reuniões dentro e fora do Congres-

so Nacional a respeito do tema.

O Sindjus-DF levou essa campanha para os totens e 

painéis da Rodoviária do Plano Piloto, e também para 

os televisores do metrô e à grade da rádio Clube FM, 

combatendo a Reforma da Previdência e convocando a 

população para greve geral do dia 14 de junho. A cate-

goria também foi convocada por meio de carros de som, 

faixas e panfletagem.
Recentemente, representantes do Sindjus-DF acompa-

nharam in loco a leitura do parecer do relator na comis-

são especial e o coordenador-geral Costa Neto partici-

pou da mesa do Seminário Distrital sobre os Impactos da 

Reforma na Previdência Social. É o Sindjus-DF em ação 

contra a PEC 06/19 e os ataques do governo aos servido-

res públicos. Junte-se a essa luta!

Campanha intensa 
de mobilização 
e conscientização

Seminário Distrital sobre os Impactos 
da Reforma na Previdência Social


