
PEC 06/2019 
M odifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e 

disposições transitórias, e dá outras providências.

Comissão de Seguridade Social



Fontes de custeio dos 
regimes previdenciários



O TRIPÉ DA SEGURIDADE SOCIAL Art. 194 CF



REGIME GERAL (INSS) ART. 195 DA CF

Porém, mesmo existindo tantas contribuições, o art. 195, § 4º, 
da CF/88 ainda prevê a possibilidade de instituição de 
contribuição residual. Segundo o referido preceito, a lei poderá 
instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou 
expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 
154, I, da CF/88.



REGIME PRÓPRIO (RPPS) ART. 40 DA CF
 Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de 
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 







Da Desconstitucionalização da Matéria Previdenciária

 PREVISÃO QUE  A LEI COMPLEMENTAR REGULARÁ:

 benefícios previdenciários (regras de concessão como idade mínimas, cálculo e tempos 
de contribuição);

 reajuste (índices inferiores a inflação). 

Votação:

PEC: quorum de 3/5 (308 deputados e 47 senadores)

LC: maioria absoluta (257 deputados e 41 senadores)



 Simulação - homem

Homem: 50 anos

Tempo de contribuição: 32 anos

Iniciou a trabalhar com 18 anos e NUNCA ficou sem trabalhar.

Ano Idade TC Pontos Pontos PEC Diferença

2019 50 32 82 96 14 – 7 anos 

2026 57 39 96 103 7 – 3,5 anos (4)

2030 61 43 104 105 1

2031 61,5 43,5 105 105 -

Se a regra fosse de 50%, ele se aposentaria com 54 anos e meio e 36 anos e meio, com aplicação do 
fator previdenciário



Expectativa de vida para quem chega aos 60 anos –
 Estudo do Auditor Federal Marcelo Perrucci¹

¹ https://trendr.com.br/reforma-da-previdencia-combatendo-mitos-e-a-desinformacao-2af9170db5e0



Expectativa de vida de acordo com a HALE (Expectativa de vida 
ajustada pela saúde – tradução). Estudo do Auditor Federal Marcelo Perrucci. Fonte OMS/ONU¹

https://trendr.com.br/o-que-n%C3%A3o-te-contaram-sobre-a-reforma-da-previd%C3%AAncia-18ba4d34c23a#.wtij8gb43 



Números de empregos formais por faixa etária e gênero

Faixa Etária Mulheres Homens Média

14 a 17 anos 1,1% 1,1% 1,1%

18 a 24 anos 15,2% 15,8% 15,5%

25 a 29 anos 15,6% 15,5% 15,6%

30 a 39 anos 30,6% 29,8% 30,2%

40 a 49 anos 22,1% 20,9% 21,5%

50 a 59 anos 12,7% 12,9% 12,8%

acima de 60 anos 2,7% 4,0% 3,4%

Fonte: MTPS e RAIS – 2014 - Estudo: DIEESE



Aposentadoria especial

   REGRA ATUAL

- Sem idade mínima
- 15, 20 ou 25 anos
- Exposição a agentes agressivos 
prejudiciais à saúde ou à 
integridade física

 REGRA PERMANENTE ATÉ A LC

 - Efetiva exposição aos agentes nocivos
 - Veda enquadramento por categoria profissional e 
por periculosidade

 - Conversão só será permitida até a publicação da 
EC

 - LC poderá estabelecer critérios de idade mínima e 
tempo de contribuição



 Simulação – homem (pontos)

Homem: 48 anos

Tempo de contribuição: 24 anos

Ano Idade TC Pontos Pontos PEC Diferença

2019 48 24 72 86 14 – 7 anos (8) 

2027 56 32 88 94 6 – 3 anos

2030 59 35 94 97 3 – 1,5 anos (2)

2032 61 37 98 99 1 – 0,5 anos

2033 61,5 37,5 99 99 -

Se a regra fosse de 50%, ele se aposentaria com 49 anos e meio e 25 anos e meio. Terá que trabalhar 12 
anos a mais. 



Distribuição de emprego do ramo metalúrgico segundo faixa 
etária



Impacto da idade na aposentadoria das mulheres

 de acordo com o Ipea¹, em um 
período de aproximadamente 30 
anos, as mulheres somam, em 
média, 22,4 anos de contribuição 
para a Previdência Social
 um total de 44,4% das mulheres 
às quais foram concedidas 
aposentadorias em 2014 
atingiram até 20 anos de 
contribuição

¹ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada



- Dos 5.568 municípios em 3.875 deles (70%) o valor dos repasses 
aos aposentados e demais beneficiários da Previdência supera o 
repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

- Em 4.589 municípios (82%) os pagamentos aos beneficiários do 
INSS superam a arrecadação municipal.

Impacto da Reforma na economia dos municípios (dez/2014)



E a capitalização, como fica?

 que “lei complementar, de iniciativa do Poder Executivo federal instituirá novo regime de previdência social, 
organizado com base em sistema de capitalização, na modalidade contribuição definida, de caráter obrigatório ‘para 
quem aderir’ (sic), com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de constituição de
 reserva individual para o pagamento do benefício, admitida capitalização nocional”.

 - piso básico, não inferior ao salário mínimo para benefícios que substituam o salário de contribuição ou o rendimento 
do trabalho, por meio de fundo solidário;

 - gestão das reservas por entidades de previdência públicas e privadas, habilitadas por órgão regulador, assegurada a 
ampla transparência para o acompanhamento, pelos segurados, beneficiários e assistidos, dos valores depositados e das 
reservas, da rentabilidade e dos encargos administrativos;

 - livre escolha, pelo trabalhador, da entidade ou da modalidade de gestão das reservas, assegurada a portabilidade;



E a capitalização, como fica?

  - impenhorabilidade, exceto para pagamento de obrigações alimentares;

 - impossibilidade de qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte de ente 
federativo;

 - possibilidade de contribuições patronais e do trabalhador, dos entes federativos e do 
servidor, vedada a transferência de recursos públicos;

 - concessão de benefício programado de idade avançada e de não programados, 
especialmente maternidade, incapacidade temporária ou permanente e morte do 
segurado.



Os dez maiores fundos de previdência do Brasil rendem abaixo do CDI

Oferecidos por Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, todos são compostos integralmente por renda fixa, o que joga 
contra investimentos de longo prazo 
Por Gustavo Ferreira, Valor Investe — São Paulo 
08/05/2019 04h30 Atualizado há um dia 
https://valorinveste.globo.com/produtos/previdencia-privada/noticia/2019/05/08/os-dez-maiores-fundos-de-previdencia-do-brasil-rendem-abaixo-do-cdi.ghtml?fbclid=IwAR2LIAz2BSsoM4ru6UcxVkw_K7R3ovmq3c7B_cWKjoP-
PLzVepErmmRhkQI

Tecla SAP O esforço para melhorar a comunicação da reforma mudou até o vocabulário do ministro Paulo 

Guedes (Economia). Ele passou a chamar a capitalização de “regime de 
poupança garantida”.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/presidente-da-comissao-da-reforma-da-previdencia-quer-votacao-em-junho.shtml


E falando em privilegiados...

* déficit de R$ 1,8 mil por trabalhador urbano – uma diferença de 70 vezes em relação ao déficit per capita dos militares 
reformados.





E falando em privilegiados...



CONTRIBUIÇÃO DE CADA SETOR NA 
REFORMA

Fonte IBDP



Das reformas que já ocorreram
 - A PREVIDÊNCIA TEVE 6 MODIFICAÇÕES DESDE 1988

 - DESTAQUE PARA A CRIAÇÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO – 1999

 - DESTAQUE PARA EQUIPARAÇÃO DAS REGRAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM 2003 (EC 41)



NÃO É POSSÍVEL QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NINGUÉM TENHA APRESENTADO 
UM CÁLCULO DO QUANTO FOI ECONOMIZADO COM A CRIAÇÃO DO FATOR 

PREVIDENCIÁRIO

HOMEM DE 55 ANOS TEM UM PREJUÍZO 
DE 32% DA SUA MÉDIA

R$ 818,85 
A MENOS NO SEU SALÁRIO MENSAL



- DRU – CRIADA EM 1994, INÍCIO DE 20% E AGORA EM 30% ESTENTIDA POR 
MP ATÉ 2023

- Estima-se que entre 1950 e 1960 mais de 52 bilhões de dólares foram desviados da 
previdência para outros fins, como construções públicas e aumento de capital de várias 
empresas.  Já nos anos 70/80, considera-se que o montante desviado da 
previdência social para custear obras públicas pelo Governo remonta a mais de US$ 
3,424 trilhões.  – HOUVE UM REPASSE NA DÉCADA DE 1990 DE MAIS DE 650 
MIL CELETISTAS PARA O FUNCIONALISMO PÚBLICO



CÁLCULO DA MÉDIA

HOJE USARÍAMOS A MÉDIA DAS 80% 
MAIORES CONTRIBUIÇÕES

572.020,53 / 221

TOTAL DA MÉDIA: 2.588,33

    DAS CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA



JÁ - A PARTIR DA REFORMA O CÁLCULO MUDA

A PARTIR DA REFORMA SERÁ UTILIZADO 100% 
DOS MESES CONTRIBUÍDOS

614.910,72 / 276

Total da nova média: 2.227,93

DIFERENÇA DE  R$ - 360,44



    DAS CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA









Das consequências da Reforma
DO LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO





Claro: a ciência só traz soluções para os problemas. Sem a 
filosofia, não seremos capazes de perceber os problemas 

das soluções.
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