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Cenário do pacote de reformas do Governo Federal:

EC n. 95/16

REFORMA PREVIDENCIÁRIA

REFORMA TRABALHISTA

Novo regime fiscal e imposição de limites rígidos aos gastos públicos por um 
prazo de 20 anos. As despesas deverão ser iguais às do ano anterior, acrescido 
da inflação (IPCA).

Exemplos de vedações aos servidores públicos: aumento de remuneração 
(inclusive de revisão geral de remuneração), alteração da estrutura das 
carreiras que impliquem em aumento de despesa, criação de cargos, realização 
de concursos, etc.

Lei n. 13.467/17 e MP n. 808/17* (Dec. n. 9.507/18**)
*vigência encerrada em 13/04/2018. **terceirização do serviço público

Carteira de trabalho verde e amarela (???)

PEC n. 6/19: RGPS e servidores públicos.
PL n. 1.645/19: Militares.

SINDICALISMO

MP n. 873/19: contribuições sindicais
Decretos n. 9.735/19 e n. 9.742/19
Min. Economia: Nota Informativa n. 3.196/19 e Ofício n. 19.555/19
Fim da unicidade sindical (???)



O que é a Previdência Social (RGPS)?

SEGURIDADE SOCIAL

PREVIDÊNCIA
SOCIAL

SAÚDE
ASSISTÊNCIA

SOCIAL



Como é financiada a Seguridade Social?

SISTEMA TRIPARTITE

ESTAD
O

EMPREGADORES TRABALHADORES

(desde 1934)
CF/88 – art. 195

A FORMA DE FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
NÃO É ALTERADA PELA PEC n. 6/19.



XX

E no setor público, como é financiado o RPPS?

RPPS

ESTAD
O

EMPREGADOR
(ESTADO)

SERVIDORES

O FINANCIAMENTO DO RPPS É REALIZADO PELOS PRÓPRIOS SERVIDORES.



X

Como o Governo calcula o déficit da Previdência (RGPS)?

RECEITA
S

ESTAD
O

EMPREGADORES TRABALHADORES

SISTEMA BIPARTITE
“autossustentável”

- DESPESAS

= DÉFICIT

Fonte: Secretaria de Previdência – Subsecretaria do RGPS

RESULTADOS DO RGPS (em R$ milhões nominais)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Arrecadação líquida total 108.434,1 123.520,2 143.709,0 163.355,3 182.008,4 211.968,4 245.891,9 275.764,7 307.147,0 337.503,1 350.272,0 358.137,3 374.784,8 391.181.8

Despesas com benefícios 146.010,1 165.585,3 189.713,1 199.562,0 224.876,4 254.858,6 281.438,2 316.589,5 357.003,1 394.201,2 436.090,1 507.871,3 557.234,8 586.378,8

Resultado previdenciário - 37.576,0 - 42.065,1 - 46.004,1 - 36.206,7 - 42.868,0 - 42.890,2 - 35.546,3 - 40.824,8 - 49.856,1 - 56.698,1 - 85.818,1 - 149.734,0 - 182.450,0 - 195.197,0

Renúncias previdenciárias 14.362,8 15.242,4 21.079,6 22.380,9 28.521,7 33.020,8 40.124,3 43.115,8 43.720,8 46.287,8

Resultados sem as renúncias - 31.641,3 - 20.964,3 - 14.466,7 - 18.443,9 - 21.334,4 - 23.677,3 - 45.693,8 - 106.618,2 - 138.729,2 - 148.909,2



Então, o que é o déficit da Previdência (RGPS)?

RECEITA
S

ESTAD
O

EMPREGADORES TRABALHADORES

SISTEMA BIPARTITE
“autossustentável”

- DESPESAS

= DÉFICIT

Receitas da Seguridade Social como as advindas de COFINS, CSLL, PIS/PASEP, de 
recursos dos próprios Ministérios, do FAT, de taxas, juros e multas, de 
contrapartida do orçamento fiscal com encargos previdenciários, entre outros.



A conta da Seguridade Social, pela ANFIP e pela CPI da Previdência:

Fonte: Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP)

RECEITA
S ESTAD

O
EMPREGADORES TRABALHADORES

- DESPESAS

= SUPERÁVIT

RESULTADOS DA SEGURIDADE SOCIAL (em R$ milhões)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total de receitas 289.318 311.388 354.774 375.238 391.844 458.014 527.226 595.298 651.431 687.494 694.441 719.115 780.332

Total de despesas 216.520 249.871 285.403 308.934 357.525 400.404 451.323 512.953 572.560 629.919 680.788 773.595 837.190

Resultado Seguridade Social 72.798 61.516 69.371 66.303 34.319 57.610 75.902 82.345 78.871 57.575 13.653 - 54.480 - 56.858

De acordo com a CPI da Previdência, o superávit acumulado da Previdência 
entre 2000 e 2015, em valores nominais (sem correção monetária), alcançou 
R$ 821,7 bilhões.



Valores retirados da Seguridade Social via DRU:

Fonte: Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESVINCULADAS PELA DRU (em R$ milhões)

2005 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017

32.496 39.254 38.776 45.860 63.418 63.132 63.791 99.315 113.468

Art. 76 ADCT: Desvinculação das Receitas da União (DRU) – mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 
parte dos tributos, inclusive das contribuições sociais (sem prejuízo do pagamento das despesas do RGPS), para outra 
vinculação que não aquela prevista na lei. Em set/16, a EC 93 aumentou o percentual de 20 para 30% até 31/12/2023.
Os arts. 76-A e 76-B ADCT, incluídos pela EC 93/16, criam mecanismo semelhante a estados, ao DF, e aos municípios.

De acordo com a PEC n. 6/19, as “contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social previstas no art. 195” 
da CF não estarão sujeitas à DRU.

De acordo com a CPI da Previdência, entre 2000 e 2015, a DRU retirou dos 
cofres da Seguridade Social R$ 614,9 bilhões em valores nominais (sem 
correção monetária).



Propostas do Governo (PEC n. 6/19):

QUEM SERÁ AFETADO?

“Ricos tendem a se aposentar mais cedo e com maiores valores. (...) com valor médio de cerca de R$ 2.231,00.”
(exposição de motivos da PEC n. 6/19)

Todos os trabalhadores*.
*Direitos adquiridos:
Os já aposentados/pensionistas não serão atingidos.
Lei no tempo: aqueles que já preencheram os requisitos à aposentadoria poderão se 
aposentar com base na legislação vigente à época do preenchimento.

STF:
Não há direito adquirido a regime jurídico.

“Unificação” das regras entre INSS e servidores públicos civis.



Propostas do Governo (PEC n. 6/19):

Idade mínima:
“Gatilhos”: reajuste quando houver aumento na expectativa de sobrevida da população.
Órgão responsável por divulgar a expetativa de sobrevida: IBGE.

Homens: ONU CIA

Japão 79,98 82,2

Canadá 79,69 79,4

EUA 76,47 77,8

Portugal 77,34 77,7

Uruguai 73,25 74,4

Argentina 72,15 74,4

México 74,04 73,5

Brasil 70,99 70,7 72,5 (IBGE)

Mulheres: ONU CIA

Japão 86,44 89

Canadá 83,78 84,8

Portugal 83,53 84,2

EUA 81,25 82,3

Uruguai 80,44 80,8

Argentina 79,83 80,8

México 78,93 79,2

Brasil 78,35 78 79,6 (IBGE)

Fonte: CIA (The World Factbook)

Ranking Geral:
1º - Mônaco
2º - Japão
...

18º - Canadá
...

38º - Portugal
...

45º - EUA
...

69º - Uruguai
70º - Argentina
...

89º - México
...

123º - Jamaica
124º - Faixa de Gaza
125º - Brasil - 8º na América do Sul
126º - Uzbequistão
127º - Irã
...

222º - Zâmbia
223º - Afeganistão

EXPECTATIVA DE VIDA: (em anos)

O mito da ausência de idade mínima:
APOSENTADORIAS NO INSS:

Idade: mais de 50%
Tempo de contribuição: menos de 30% (fator previdenciário)

Invalidez: menos de 20%



A expectativa de vida:

Fonte: IBGE



A expectativa de vida:

Fonte: IBGE



Propostas do Governo (PEC n. 6/19):

Previdência complementar:
Lei ordinária de iniciativa do respectivo Poder Executivo (Federal, Estadual, DF ou Municipal).

“RPC” ≠ FUNPRESP

Quem é abrangido pela “sistemática do Regime de Previdência Complementar”*?

NA VERDADE, QUANDO SE FALA EM OPÇÃO AO RPC,
ESTÁ SE TRATANDO DA SUBMISSÃO AO TETO DO RGPS.

OPTAR NÃO SIGNIFICA, NECESSARIAMENTE, ADERIR AO FUNPRESP-EXE.

Obrigatoriamente: servidores que ingressaram a partir de 04/02/2013 (Poder Executivo).
Mediante expressa opção (irretratável e irrevogável): servidores que ingressaram até 03/02/2013.

Prazo para opção: 29/03/2019 (Lei n. 13.809/19).

* Continuidade x quebra de vínculo com o serviço público.

“REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”: FUNPRESP-EXE:

art. 40, §§ 14, 15 e 16, da CF.
Lei n. 12.618/12

Decreto n. 7.808/12
Portaria MPS n. 44/13 (D.O.U. em 04/02/2013)

“OPÇÃO” e “SUBMISSÃO” “ADESÃO FACULTATIVA”

Limitação de contribuições e benefícios ao teto do RGPS Plano de Previdência Complementar



FUNPRESP-EXE:

FUNPRESP-EXE: “OPOSTO”:

Entidade fechada: pessoas vinculadas a uma 
patrocinadora em específico (órgão de vinculação).

Entidade aberta: qualquer pessoa pode aderir, 
independentemente de vínculo empregatício.

Contribuição definida: sabe-se o valor da contribuição, 
mas não o do benefício (maior risco ao segurado).

Benefício definido: o valor dos benefícios são 
previamente definidos (risco do plano/patrocinador).

Nem todo o valor pago será revertido em benefícios, pois uma parcela é destinada a remunerar o fundo (taxa de 
administração) e a custear benefícios de risco (auxílio doença, aposentadoria por invalidez, benefício por sobrevivência).

Quem são os participantes do FUNPRESP-EXE?

NORMAIS: ALTERNATIVOS:

a) Servidores que ingressaram a partir de 04/02/2013 (submissão 
obrigatória ao teto) e que aderiram ao FUNPRESP-EXE
b) Servidores que ingressaram até 03/02/2013, que optaram pela 
sistemática da submissão ao teto e que aderiram ao FUNPRESP-EXE

a) Servidores que ingressaram até 03/02/2013 e que não 
formalizaram opção pela sistemática de submissão ao teto até 
29/03/2019, mas que desejam aderir ao FUNPRESP-EXE
b) Servidores que sequer podem optar, por já receberem valores 
inferiores ao teto do RGPS (e que, justamente por isso, se 
aposentarão com valores inferiores a ele), mas que desejam aderir 
ao FUNPRESP-EXE

Alíquotas: Servidor paga a contribuição previdenciária ordinária ao 
RPPS sobre o teto do RGPS. Ao RPC, opta pelas alíquotas de 7,5%, 8% 
ou 8,5% sobre o que exceder aquele teto, com possibilidade de 
redefinição anual e com igual contrapartida do Governo. 
Contribuições facultativas podem ter percentual superior, porém 
sem aporte do ente.

Alíquotas: Servidor paga a contribuição previdenciária ordinária ao 
RPPS sobre sua remuneração. O FUNPRESP-EXE funciona 
exatamente como uma previdência complementar. Não há, porém, 
contrapartida do Governo, bem como não dá direito a todos os 
benefícios.



FUNPRESP-EXE:

Servidor que ingressou após o RPC :

Servidor que ingressou antes do RPC e opta por esta sistemática:

Benefício especial: Diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações anteriores à data de mudança 
de regime e o teto do RGPS, multiplicada pelo fator de conversão. Natureza compensatória, ou seja, não previdenciária.

Benefícios pagos pelo FUNPRESP:
• Aposentadoria programada: carência de 60 meses e exigências do RPPS. Renda temporária por prazo a ser 

calculado e recalculada anualmente.
• Aposentadoria por invalidez: carência de 12 meses e exigências do RPPS.
• Pensão por morte
• Benefício por sobrevivência do assistido: devido ao beneficiário de pensão que sobreviver ao prazo de 

pagamento.
• Benefício suplementar: se houver saldo na reserva.

NÃO ADERINDO:
Aposentadoria: teto do RGPS

ADERINDO:
Aposentadoria: teto do RGPS

Benefício pago pelo FUNPRESP (valor incerto)

NÃO ADERINDO:
Aposentadoria: teto do RGPS

Benefício especial pago pela União

ADERINDO:
Aposentadoria: teto do RGPS

Benefício especial pago pela União
Benefício pago pelo FUNPRESP (valor incerto)



FUNPRESP-EXE:

Servidor que deixa o serviço público:
• AUTOPATROCÍNIO: continua vinculado mediante o pagamento dos valores de sua contribuição e da 

contrapartida do patrocinador.
• BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO: interrompe as contribuições e recebe o benefício no futuro.
• PORTABILIDADE: transfere as reservas para outro fundo de previdência complementar ou seguradora, excluídas 

as contribuições do patrocinador.
• RESGATE: levanta as reservas em parcela única ou em 12 parcelas mensais, excluídas as contribuições do 

patrocinador e taxas administrativas.



Propostas do Governo (PEC n. 6/19):

Sistema de capitalização:
• Fixação dos termos delegada a Lei Complementar (federal).
• Obrigatório para quem aderir (opção irretratável).
• Coberturas: benefício programado de idade avançada, benefícios não programados (maternidade, 

incapacidade e morte) e risco de longevidade.
• Deverá garantir o piso vinculado ao salário mínimo.
• Contas com reservas individuais, na modalidade de contribuição definida, admitido o sistema de 

contas nocionais, proibido o uso compulsório dos recursos por parte do ente público.
• Contas nocionais: contribuições dos ativos financiam os benefícios de aposentados/pensionistas 

(“repartição simples”), calculados com base nas contribuições individuais acumuladas.
• Possibilidade (e não obrigatoriedade) de contribuições patronais (ou dos entes federativos), 

vedado o recebimento de recursos públicos.
• Gestão de reservas por entidades de previdência públicas E PRIVADAS, à escolha do trabalhador.

TENDÊNCIA:
Empresas passarão a ofertar apenas empregos de “carteira verde e amarela”, com menos direitos e 

sem contribuição patronal à Previdência, o que ocasionará o fim do sistema de repartição atual.



Capitalização: Inspiração no modelo chileno de Augusto 
Pinochet
PILARES: • contas individuais administradas por AFPs (Fundos de Pensão);

• contribuições voluntárias com isenção de IRPF; e
• eliminação das contribuições dos empregadores.

AS FALHAS DO MODELO, SEGUNDO DIEESE E COFECON:
• dificuldade de entendimento sobre o funcionamento do sistema;
• elevadas comissões das AFPs e altos custos operacionais;
• conflito de interesses das AFPs (interesses privados dos administradores vs. trabalhadores);
• vulnerabilidade do sistema por origens externas (interesses e volatilidade do mercado);
• baixo volume de contribuições e baixa taxa de reposição:
• aumento das desigualdades sociais.

Salário mínimo no Chile em março/19: $ 301.000 (R$ 1.723,84).
Segundo dados do COFECON, 90,9% dos aposentados recebem menos de $ 149.435 (cerca de 49,6% do mínimo).

Considerando que o salário mínimo no Brasil é de R$ 998,00, 49,6% corresponderiam a R$ 495,00.
Chile possui o maior índice de suicídio entre idosos da América Latina.

Enfim, a reforma chilena beneficiou mais as AFPs que os trabalhadores.

DIEESE: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos
COFECON: Conselho Federal de Economia



RECAREDO ALBERTO GÁLVEZ CARRASCO

Será ouvido em audiência pública perante a Comissão Especial.
Enfoques:
Custo de transição para o sistema de capitalização.
Impactos sociais e econômicos da PEC (não apreciado).

Bacharel em Ciências Políticas e Administrativas.
Mestre em Política e Governo pela Universidade de Concepción.
Membro da Fundación Sol, do Chile, “instituição sem fins lucrativos que desde 2008 realiza 
pesquisas, estudos, workshops e consultorias sobre o mundo do trabalho no Chile, como parte de 
uma abordagem crítica ao desenvolvimento.”



Capitalização:

De acordo com a OIT, 30 países privatizaram a Previdência Social obrigatória entre 1981 e 2014.
18 deles já efetuaram alguma contrarreforma até 2018.



Propostas do Governo (PEC n. 6/19):

1. Novo regramento: Será definido em LEI COMPLEMENTAR.

Por que Lei Complementar?
Câmara dos Deputados: 513 parlamentares.
Senado: 81 parlamentares.

Emenda Constitucional:
2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado.
Aprovada por 3/5 dos membros. Câmara: 308 votos. Senado: 49 votos.

Lei Complementar:
2 turnos da Câmara dos Deputados e turno único no Senado.
Aprovada por maioria absoluta. Câmara: 257 votos. Senado: 41 votos.

2. Regras de transição: Válidas para quem já integra o sistema previdenciário na qualidade 
de contribuinte, porém ainda completou os requisitos à aposentadoria pelas regras atuais.

3. Regras provisórias: Vigentes enquanto não publicada a Lei Complementar.



PEC n. 6/19: REGRAS PROVISÓRIAS – RGPS

Aposentadoria por tempo de contribuição:

• Tempo de contribuição: 20 anos.
• Idade mínima: 62/65 anos.

(01/01/2024: ajuste a cada 4 anos).

• Valor do benefício: 60% da média aritmética simples desde julho/94, 
acrescidos de 2% a cada ano de contribuição que exceder a 20, até o limite 
de 100%, observado o teto do RGPS.

OU SEJA:
100% DA MÉDIA SOMENTE AOS 40 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO!

Como é hoje?

APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
30/35 anos de contribuição

Independentemente da idade

APOSENTADORIA POR
IDADE

60/65 anos
Carência: 180 contribuições mensais

(15 anos)

Valor do benefício:
média aritmética simples dos 80% 
maiores salários de contribuição de 
todo o período contributivo, 
multiplicada pelo fator 
previdenciário, quando aplicável.
Fórmula 85/95.



PEC n. 6/19: REGRAS DE TRANSIÇÃO – RGPS

Aposentadoria por tempo de contribuição:

REGRA 1:
• Tempo de contribuição: 30/35 anos.
• Somatório idade + contribuição (em dias): 86/96 pontos.

(01/01/2020: acréscimo de 1 ponto por ano, até 100/105 pontos).

• Valor do benefício: 60% da média aritmética simples desde julho/94, 
acrescidos de 2% a cada ano de contribuição que exceder a 20, até o limite 
de 100%, observado o teto do RGPS.

REGRA 2:
• Tempo de contribuição: 30/35 anos.
• Idade mínima: 56/61 anos.

(01/01/2020: acréscimo de 6 meses por ano, até 62 e 65 anos).

• Valor do benefício: igual à regra 1.

REGRA 3:
• Tempo de contribuição: 30/35 anos.
• Pedágio: 50% do tempo que faltar na data da EC para atingir 

30/35 anos de contribuição.
• Valor do benefício: média aritmética simples desde julho/94, multiplicada 

pelo fator previdenciário (Lei n. 8.213/91).

Como é hoje?

30/35 anos de contribuição
Independentemente da idade

Valor do benefício:
média aritmética simples dos 80% 
maiores salários de contribuição de 
todo o período contributivo, 
multiplicada pelo fator 
previdenciário, quando aplicável.
Fórmula 85/95.



PEC n. 6/19: REGRAS DE TRANSIÇÃO – RGPS

Aposentadoria por idade:

• Idade mínima: 60/65 anos.
(01/01/2020: acréscimo na idade da mulher de 6 meses por ano, até 62 

anos).

• Tempo de contribuição: 15 anos.
(01/01/2020: acréscimo de 6 meses por ano, até 20 anos).

• Valor do benefício: 60% da média aritmética simples desde julho/94, 
acrescidos de 2% a cada ano de contribuição que exceder a 20, até o limite 
de 100%, observado o teto do RGPS.

Como é hoje?

60/65 anos
Carência: 180 contribuições mensais

Valor do benefício:
média aritmética simples dos 80% 
maiores salários de contribuição de 
todo o período contributivo, 
multiplicada pelo fator 
previdenciário, quando aplicável.



PEC n. 6/19: REGRAS PROVISÓRIAS – SERVIDORES PÚBLICOS

Aposentadoria voluntária:
Idade mínima: 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

* Professor da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio: 60 anos.
* Especial: 60 anos.

Tempo de contribuição: 25 anos.
* Professor da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio: 30 anos.
* Especial: 25 anos de contribuição e de efetiva exposição.
* Deficiências: 35 (leve), 25 (moderada) ou 20 anos (grave).

Tempo de serviço público: 10 anos.
Tempo no cargo: 5 anos.
Forma de cálculo: 60% da média aritmética simples, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que 
exceder a 20 anos, limitado a 100%. Logo, para 100% da média, são necessários 40 anos de contribuição. 
Exceção (100% da média): deficiências.

Aposentadoria por incapacidade permanente ao trabalho (antiga invalidez):
Apenas quando não houver possibilidade de readaptação.
Avaliações periódicas.
Forma de cálculo: igual à aposentadoria voluntária. Exceção (100% da média): acidente de trabalho, 
doenças profissionais e doenças do trabalho.

Aposentadoria compulsória:
75 anos de idade.
Forma de cálculo: Tempo de contribuição dividido por 20, limitado a 1, multiplicado pela média.



PEC n. 6/19: REGRAS PROVISÓRIAS – SERVIDORES PÚBLICOS

Pensão por morte:
Como regra, a pensão passa a ser temporária, inclusive para o cônjuge/companheiro.
Pensão vitalícia é a exceção.
Critérios de duração (cônjuges/companheiros): tempo de união e idade do beneficiário.

Forma de cálculo:
Cota familiar de 50% e cotas individuais de 10% por dependente, até o limite de 100%.
As cotas individuais não revertem aos demais dependentes.

Base de cálculo:
Servidor aposentado: totalidade dos proventos.
Servidor ativo: valor devido se aposentado por incapacidade fosse (acidente de trabalho / doença 
profissional ou do trabalho).
Obs.: Se exceder ao limite do RGPS, o valor será igual ao teto, acrescido de 70% do excedente.

Valor dos benefícios:
Não poderão ser inferiores ao salário mínimo ou excedentes ao teto do RGPS.
Exceção: pensão por morte, que poderá ser inferior ao salário mínimo.



PEC n. 6/19: REGRAS PROVISÓRIAS – SERVIDORES PÚBLICOS

Acúmulo de benefícios:
Vedação à percepção de mais de uma aposentadoria ou de uma pensão no RPPS (salvo decorrentes de 
cargos acumuláveis).

Quando houver cumulação de mais de uma pensão (RGPS e RPPS) ou de pensão com aposentadoria 
(RGPS ou RPPS), é assegurado o recebimento do benefício mais vantajoso e um percentual dos demais 
(somados), de acordo com as seguintes faixas:

Faixa (em s.m.): Percentual: Faixa (em R$): Valor a receber:

0 1 80% 0,00 998,00 80%

1 2 60% 998,01 1.996,00 R$ 798,40 + 60% desta faixa

2 3 45% 1.996,01 2.994,00 R$ 1.397,20 + 45% desta faixa

3 4 20% 2.994,01 3.992,00 R$ 1.846,30 + 20% desta faixa

4 ... 0% 3.992,01 ... R$ 2.045,90



PEC n. 6/19: REGRAS DE TRANSIÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS

Revogação das regras de transição das EC 20/98, 41/03, 47/05 e 70/12.

Aposentadoria voluntária:
Idade mínima: 56 anos para mulheres e 61 anos para homens. (01/01/2022: 57 e 62 anos).

* Professor da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio: 51 e 56 anos (01/01/2022: 52 e 57).

Tempo de contribuição: 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.
* Professor da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio: 25 e 30 anos.
* Deficiências: 35 (leve), 25 (moderada) ou 20 anos (grave), sujeito a ajustes considerando a data de início da 

deficiência.

Tempo de serviço público: 20 anos.
Tempo no cargo: 5 anos.
Somatório de idade e de tempo de contribuição (apurados em dias): 86 pontos para 
mulheres e 96 pontos para homens. (01/01/2020: acréscimo de 1 ponto por ano, até 100 e 
105 pontos).

* Professor da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio: 81 e 91 anos (01/01/2020: acréscimo de 1 
ponto por ano até o limite de 95 e 100 pontos).

* Especial: 86 pontos (01/01/2020: + 1 por ano, até 99 pontos), sujeito a 25 anos de efetiva exposição.



PEC n. 6/19: REGRAS DE TRANSIÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS

Aposentadoria voluntária – Tabela de pontuação:

Ano Mulheres Homens Professoras Professores

2019 86 96 81 91

2020 87 97 82 92

2021 88 98 83 93

2022 89 99 84 94

2023 90 100 85 95

2024 91 101 86 96

2025 92 102 87 97

2026 93 103 88 98

2027 94 104 89 99

2028 95 105 90 100

2029 96 91

2030 97 92

2031 98 93

2032 99 94

2033 100 95



PEC n. 6/19: REGRAS DE TRANSIÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS

Valor do benefício:

Ingresso até 31/12/2003: Última remuneração da ativa (desde que a idade seja de 62 para 
mulheres, 65 para homens ou 60 se professores ou professoras), com paridade.

Ingresso após 31/12/2003: 60% da média aritmética simples desde julho/94, acrescidos de 
2% a cada ano de contribuição que exceder a 20, até o limite de 100%. Reajuste pelos índices 
do RGPS.
Ou seja: 100% da média somente aos 40 anos de contribuição.
Exceção (100% da média): deficiências.

Ingresso após o RPC (previdência complementar): 60% da média aritmética simples desde 
julho/94, acrescidos de 2% a cada ano de contribuição que exceder a 20, até o limite de 
100%, observado o teto do RGPS. Reajuste pelos índices do RGPS.
Exceção (100% da média, observado o teto do RGPS): deficiências.



PEC n. 6/19: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PSSS

Contribuições ordinárias:
Alíquotas progressivas para ativos, aposentados e pensionistas.
Reajuste nos mesmos índices do reajuste de benefícios do RGPS.

A atual alíquota de 11% somente será reduzida ou mantida àqueles que receberem até R$ 4.499,00.

Contribuições extraordinárias e ampliação da base de cálculo:
Instituição por meio de lei ordinária.
Requisito: demonstração da existência de déficit atuarial do sistema.
Finalidade: equacionamento do sistema.
Prazo: até 20 anos.

Faixa salarial (R$): Alíquota: Contribuição (em R$): Alíquota EFETIVA:

0,00 1 s.m. (998,00) 7,5% 0,00 74,85 7,5%

1 s.m. (998,01) 2.000,00 9% 74,85 165,03 7,5% 8,25%

2.000,01 3.000,00 12% 165,03 285,03 8,25% 9,5%

3.000,01 5.839,45 14% 285,03 682,55 9,5% 11,69%

5.839,46 10.000,00 14,5% 682,55 1.285,83 11,69% 12,86%

10.000,01 20.000,00 16,5% 1.285,83 2.935,83 12,86% 14,68%

20.000,01 39.000,00 19% 2.935,83 6.545,83 14,68% 16,78%

39.000,01 --- 22% 6.545,83 --- A partir de 16,78%



PEC n. 6/19: ABONO DE PERMANÊNCIA

Deixa de ser obrigatório e passa a ser uma faculdade da administração.

Quando devido, será da data do cumprimento dos requisitos à aposentadoria voluntária até 
a data do preenchimento dos requisitos à aposentadoria compulsória.

Valor deixa de ser vinculado à contribuição previdenciária, que passa a ser o teto do abono.



A população é a favor da Reforma?

Fonte: https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2192459/resultado
Dados consultados em 05/06/2019, às 11:30. Em constante atualização.



23/04/2019: CCJC (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania)

• Aprovação do Parecer pela admissibilidade da PEC n. 6/19, por 48 votos a 18.

O QUE SAIU DO TEXTO DA PEC NA CCJC?

• Fixação das regras previdenciárias por LC de iniciativa do Poder Executivo Federal.
Mantida a questão da definição das regras por LC, mas a sua iniciativa não será privativa do Executivo, mas das 

pessoas elencadas no art. 61 da CF.

• Retirada da competência da JF/DF para julgamento das ações intentadas contra a União.
A alteração restringiria a competência ao domicílio do autor e ao local em que ocorrido o fato que deu origem à ação.

• Fim do FGTS e da multa de 40% em caso de demissão para trabalhadores já aposentados.

• Fixação, por LC, da idade para fins de aposentadoria compulsória dos servidores.
A alteração teria impacto, por exemplo, na composição do STF.
Com a retirada da alteração, a definição da idade segue a cargo da Constituição, que hoje a fixa em 75 anos.



Comissão Especial (instalada em 24/04/2019)

• Foram apresentadas 277 propostas de Emendas ao texto da PEC n. 6/19 
perante a Comissão até 30/05/2019 (prazo final). Dessas, 52 foram 
“consideradas insubsistentes por não conterem número suficiente de 
assinaturas”. As demais 225 propostas de Emendas serão submetidas à 
apreciação.

• 181 requerimentos apresentados por Deputados Federais:
Informações
Receitas e despesas da Seguridade Social nos últimos 10 anos de acordo com a CF.
Custo de transição ao Tesouro Nacional da instituição do Regime de Capitalização.

Audiências públicas
Convocações
Seminários em todos os estados

• A partir do dia 07/05/2019, diversos desses requerimentos vêm sendo 
aprovados pelo Presidente da Comissão Especial.



Vamos pensar... Afinal, por que o Governo quer a Reforma da 
Previdência?

Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida

ORÇAMENTO PREVISTO

2019

R$ 3,262 TRILHÕES

JUROS E AMORTIZAÇÕES 
DA DÍVIDA:

R$ 1,425 TRILHÕES

43,7%

Para pagar os 
juros da dívida 

pública.



Vamos pensar... Existem outras alternativas?

• Regras de transição de cumprimento viável: pela PEC, mesmo faltando menos de 1 mês para se 
aposentar, o trabalhador ainda teme se preencherá os requisitos.

• Redução da taxa SELIC: é o indexador que remunera os títulos da dívida pública. De acordo com a 
Auditoria Cidadã da Dívida, em 2018 foram pagos R$ 1 trilhão a título de juros e amortizações. Mesmo assim, o 
resultado ao final do ano é de uma dívida federal (interna e externa) de quase R$ 6,1 trilhões.

• Reforma tributária: tributação sobre a renda e não sobre o consumo (os pobres e a classe média são 
submetidos a uma maior carga tributária em relação à sua menor capacidade econômica).

• Revisão das renúncias fiscais (desonerações): O relatório do TCU que aprovou com ressalvas as contas do 
Governo Federal em 2017 aponta que as renúncias fiscais somaram R$ 354,7 bilhões naquele ano. Segundo 
dados da ANFIP, o impacto pode alcançar R$ 511,8 bilhões até 2020. Já a Instituição Fiscal Independente do 
Senado aponta que o impacto pode chegar a R$ 667 bilhões até 2020, caso os projetos que tramitam sobre 
desonerações sejam aprovados.

• Combate à sonegação de impostos: Estima-se que, somente em 2018, a sonegação fiscal tenha somado 
mais de R$ 450 bilhões). De acordo com o então Ministério do Trabalho e Previdência Social, de 2011 a 2015, a 
inadimplência e a sonegação de contribuições previdenciárias alcançou R$ 138,7 bilhões.

• Cobrança da dívida ativa da União: Segundo dados divulgados pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) em mar/19, a dívida ativa ao final de 2018 alcançou mais de R$ 2,2 trilhões (cerca de 62% 
desse valor era devido por pouco mais de 28 mil devedores*, enquanto que os outros 38% eram devidos por 4,6 
milhões de devedores). No mesmo ano, foram recuperados menos de R$ 23,9 bilhões (menos de 1,1%).
* Parâmetro: débito consolidado acima de R$ 15 milhões.



SANTA MARIA - RS
Rua Alberto Pasqualini, nº 70

Torre Ribas, 13º andar – Centro
CEP: 97015-010

Fone: (55) 3026-3206
OAB/RS nº 1.419 

www.wagner.adv.br

wagner@wagner.adv.br


